Miks pidada kevadsuvisel
ajal metsarahu?
Metsarahu positiivne plaan näeb ette üldise lindude
ja loomade pesitsusaegse raierahu kehtestamist
märtsi algusest soovitavalt juuli lõpuni.
Eesti Metsa Abiks kohtumine Keskkonnaministeeriumis 22.05.2019

Eestis pesitseb 229 linnuliiki,
kellest üle saja on metsaliigid.
Ühtekokku elab meie metsades
aga koos selgrootutega15 000 liiki.
Ühel hektaril metsasel alal pesitseb
keskmiselt 3-4 paari linde. Loodus- ja
põlismetsades aga on pesitsejaid
keskmiselt 11 paari hektari kohta.
Lindude ning loomade häirimine ja
nende pesakondade hävitamine
pesitsusperioodil kiirendab juba ohtu
sattunud liikide täielikku väljasuremist
ning halvendab ka teiste liikide
elujõulisust.
Väga halvas seisus on näiteks vainurästas,
kelle arvukus on vähenenud 20 aastaga 4-5
korda. Väheneva arvukusega liike on 30-40
metsaliikide hulgas. Aga ka kanakulli, musttoonekure ja kassikaku käekäik ei ole hea.

Positiivne plaan toetab
Looduskaitseseaduse täitmist,
aga samuti ka perspektiivikamat
metsakasvatust ja kvaliteetsema
puiduvarumist.

Positiivne plaan:
•

viib metsades toimuva tegevuse kooskõlla Looduskaitseseadusega:
seadus keelab pesitsevate metsalindude tahtlikku häirimist ja hävitamist
ning nende pesade lõhkumist

•

parandab kasvava metsa seisundit:
kevadsuvised raied nakatavad puistuid kuuse-juurepessi, rikkudes
kvaliteetse kuusepalgi kasvatamise potentsiaali ning põhjustades suuri
majanduslikke kahjusid nii metsakasvatajatele kui puidutöötlejatele

•

parandab varutud puidu kvaliteeti:
kvaliteetset ehituspuitu saab varuda vaid sügisel (lehtpuude puhul)
või talvel (okaspuude puhul), kui niiskuse tase puidus on madalaim

•

motiveerib erametsaomanike istutustöödele:
traditsiooniliselt on metsaistutustöid tehtud just kevadsuvisel aastaajal

•

säästab nii riigi kui kohaliku omavalitsuse haldusalas paiknevaid teid
ja maanteesid: hetkel toimub metsa väljavedu kevadsuviste
teedepiirangute ajal enamasti Maanteeameti erilubade alusel

Looduskaitseseadus § 55 lg 6-1
järgi on keelatud lindude tahtlik häirimine, eriti
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal
• Vältimispõhimõte, mis tuleneb Euroopa
keskkonnaõigusest:
On piisavalt suur tõenäosus, et metsatööd linde häirivad, siis on
tegemist keskkonnaohuga keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
(KeÜS) § 5 tähenduses. KeÜS § 10 järgi tuleb keskkonnaohtu
vältida, v.a. kui on ülekaalukas huvi, puuduvad alternatiivsed
lahendused ja omalt poolt on tehtud kõik, et ohtu minimeerida.
• KeA-l on võimalus praegu LoKS alusel peatada raied lindude
pesitsemise ajaks.
• KeA ei kasuta enda võimalusi ja rikuvad neile seatud PS kohustusi
• PS paneb üksikisiku kõrval keskkonna kaitse kohustuse ka riigile ja
kohaliku omavalitsuse asutustele, millest tuleneb üksikisikule
subjektiivne õigus nõuda avalikult võimult selle kohustuse täitmist
vähemalt neil juhtudel, kui keskkonna kahjustamine mõjutab selle
isiku elukeskkonda oluliselt ja reaalselt.

Seadus kohustab
• Loomakaitseseadus kohustab
Keskkonnaametil kehtestada raierahu
selleks, et linde ei häiritaks pesitsuse ajal.

• Keskkonnaõiguses tuntud loodusvarade
säästliku kasutamise põhimõttele lisaks tuleneb
säästmiskohustusest ka vältimispõhimõte,
mis nõuab, et ohte keskkonnale tuleb vältida.
Keskkonna säästmise põhimõttega on vastuolus
nii keskkonnaressursside ebaotstarbekas ja
keskkonna kõrgetasemelise kaitse vajadusi
mittearvestav kasutamine kui ka tegevus,
millest lähtub oht keskkonnale ülemääraste
kahjustuste tekkeks.

Üldise kevadsuvise metsarahu pidamine aitab kaasa
nii metsa majanduslike kui looduskaitseliste väärtuste
hoidmisele ja kasvatamisele, samuti metsast varutava
puidu kvaliteedi parandamisele, kuna kvaliteetne
ehituspalk on kalleim ja hinnatuim metsamaterjal
puiduturul.

