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Eesti Erametsaliidu ettepanekud väike-kärbsenäpi (Ficedula parva) kaitse tegevuskava
eelnõule
Meie 25.03.2015 kiri nr 16/14
Lugupeetud Tarvo Roose,

Eesti Erametsaliit tänab Keskkonnaametit võimaluse eest teha ettepanekuid väike-kärbsenäpi
(Ficedula parva) kaitse tegevuskava eelnõusse.
Soovime juhtida tähelepanu mõningatele asjaoludele ja teha ettepanekuid väike-kärbsenäpi
kaitse tegevuskava täiendamiseks.
1. Väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) on Eestis kolmanda kaitsekategooria liik.
Looduskaitseseaduse § 49 lg 1 kohaselt tegevuskava koostatakse,
1) I kaitsekategooria liigi kaitse korraldamiseks või;
2) liigi soodsa seisundi tagamiseks, kui liigi teadusinventuuri tulemused näitavad, et seni
rakendatud abinõud seda ei taga, või kui seda nõuab rahvusvaheline kohustus.
Liigi praegune arvukushinnang on 60 000 – 100 000 paari ja tema arvukus püsis Eestis sarnaselt
Euroopale stabiilsena 1980-90-ndatel ja alates 2000-ndate algusest on liigi arvukus natuke
suurenenud. Kas eelnevast tulenevalt on mõistlik, looduskaitse piiratud ressursse arvestades,
väike-kärbsenäpi liigikaitse tegevuskava tellimine ja koostamine?
2. Kaitse tegevuskavas on kasutatud korduvalt viidet avaldamata andmetele. Avaldamata andmete
kasutamine võtab võimaluse andmeid kontrollida ja seetõttu tuleks tegevuskava koostamisel
neid vältida.
3. Ohutegurina on käsitlemata röövlus, kuigi kaitse tegevuskava eelnõu punktis 1.1 „Bioloogia“
on Poola näitel välja toodud pesitsemisedukusena 51 % ja peamise pesitsemise ebaõnnestumise
põhjusena röövlust (82% juhtudest, rüüstasid pesi metsnugis, orav, nirk, suur-kirjurähn,
pasknäär, kaelushiir ja metsunel (Dryomys nitedula). Erametsaliit teeb ettepaneku käsitleda
ohutegurina röövlust.
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4. Väike-kärbsenäpi kaitse tegevuskavas on punktis 3.1 „Elupaikade hävimine ja olemasolevate
kvaliteedi vähenemine“ on keskmise suurusega ohutegurina toodud välja elupaikade hävimine
ja olemasolevate kvaliteedi vähenemine. Et liigi ohutegurid klassifitseeruksid keskmise
suurusega ohuteguriks, peab 20 aasta jooksul populatsioon kahanema märkimisväärsel osal
areaalist vähem kui 20% ulatuses.
Kaitse tegevuskava punktis 3.1 on keskmise suurusega ohutegurina liigitumise põhjenduseks
välja toodud järgmine lause: „Aastas hävib raietega kuni paar protsenti väike-kärbsenäpile
sobivatest elupaikadest ja liigile optimaalsete elupaikade – vanade kuusikute ja kuusesegametsade – raie on viimase kümnendi jooksul mitmel aastal ületanud seda tüüpi metsade
juurdekasvu.“ Palume täpsustada millistele andmetele ja arvutuskäigule on põhjenduseks
toodud lause puhul tuginetud? Ühtlasi palume selgitada kuidas sobivad kokku liigi arvukuse
suurenemine ja eelpool kirjeldatud elupaikade hävimine.
5. Punktides 3.2. „Pesitsusaegne häirimine“ ja 4.2. „Kaitsemeetmed“ on toodud välja vajadus
pikendada nn. raierahu 1 aprillist – 31 juulini ja laiendada seda ka erametsadele. Erametsaliit ei
saa nõustuda sellise ettepanekuga, kuna tegemist on ebaproportsionaalselt kuluka ettepanekuga
võrrelduna väike-kärbsenäpi ohustatusega.
6.

Eesti Erametsaliit juhib tähelepanu asjaolule, et kaitse tegevuskava eelarve koostamisel ei ole
arvestatud Säästva Arengu põhimõtetega. Arvestatud on küll otseseid kulusid kava
elluviimiseks, kuid arvestamata on jäetud Säästva Arengu kahe teise aspektiga ehk siis
majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kui kaitse tegevuskavas tehakse ettepanek piirata
raieaegasid tulundusmetsades, siis tuleks eelarves arvestada ka raieaegade piirangust tulenevate
kuludega ja saamata jäänud tuludega maaomanikele ja ühiskonnale. Piiranguist tingitud kulude
arvestamise kohustus, annaks võimaluse hinnata realistlikult ettepanekute hinda.
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