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PROTOKOLL

Koosolekul osales 14 ETS liiget ja 1 külaline, kes esitas taotluse seltsi liikmeks
astumiseks.
Koosolekut juhtis ja protokollis J. Remm.
Arutatud teemad on toodud alljärgnevalt
1. ETS tegevuse alused
Tiit Maran teatas oma tagasi astumisest ETS juhi kohalt. Seltsi uue juhatuse valimine
on plaanis sügiskoolis. Sinnani on juhi kohusetäitja senine aseesimees Jaanus Remm.
Arutati ETS põhikirja uuendamist ning seltsi tegevuse aluseid ja põhimõtteid. Jõuti
üksmeelele, et seltsi tegevuse aluseks ja misjooniks on:
• edendada imetajaid uurivat teadust;
• tegeleda metsloomade alase hariduse, teavituse ja rahvavalgustusega;
• anda panus loodushoidu, -kaitsesse ja -korraldusse.
ELUS sektsioonina on hea tegutseda. Lähiajal ei ole plaanis eralduda. Kuna ETS ei
ole juriidiline isik, siis ei ole vaja ranget juriidilist põhikirja, kuid suuniseid andev
ning eesmärke ja tegevust piiritlev alusdokument on siiski vajalik. Praegune põhikiri
võiks jääda, aga juriidika võib sellest välja jätta. Oluline, et jääks misjoon, liikmelisus
ja kodukord. Oleme apoliitiline riigi poolt mitte finantseeritav organisatsioon. On
segane ja küsimust tekitav, milline on ETS statuut ELUS-i raamatupidamises.
Organisatsiooni seisukohalt on oluline teada, kes on liige ja kes ei ole. Endiselt ei ole
ses osas selgust. Küsimuse lahendamiseks tuleks e-posti listi kaudu saata laiali
üleskutse, et kõik teataksid, kes peavad end liikmeks. Oluline selle juures on määrata
suhteliselt lähedane tähtaeg, et asi ei hajus.
2. Sügiskooli korraldamine – teema ja perspektiiv
Sügiskooli toetuse taotlus on KIK-le ilusti esitatud, kuid vastust veel ei ole. KIK
nõukogu on 4.-5 juunil, mille järel paari päeva pärast saabub otsus.
Otsustati, et sügiskooli teema on “Oma ja võõras, vaba või vangis”, mis on
inspireeritud võõr- ja tulnukliikide teemaatikast ning asjaolust, et seadusandlusega on
väga kehvasti reguleeritud metsloomade vangistuses pidamine. Samuti on vastuoluline
loomkatsete alane seadusandlus, valdkonda reguleerivad Looduskaitse- ja
Loomakaitseseadused ning põllumajandusvaldkonna regulatsioonid. Seni on Eestis
korraldatud vaid laboriloomade alaseid loomkatsete kursuseid, kuid üha enam

toonitatakse, et metsloomadega läbiviidava uurimistöö jaoks on vajalik spetsiaalsete
kursuste läbimine. Koosolekul pakuti välja, et:
• ETS võiks osaleda metsloomade alase loomkatse kursuste Eestisse toomise
initsiatiivis;
• ETS-i asi on teha pöördumise seadusandjale, et metsloomade asi korda saaks.
Pöördumist võiks sügiskoolis arutada;
• selgitamist vajab ka metsloomade rehabiliteerimise teema (sh seadusandlus)
Sügiskooli võiks kutsuda inimesi väljastpoolt seltsi, sh riigi esindajaid
ministeeriumitest ja ametitest ning teistest vabaühendustest. Moto – sügiskool toob
kokku õiged inimesed.
Sügiskooli toimumise võimalike kohavariantidena nimetati Valtu jahimaja ja Lahemaa
Palmse maja. Samuti on Tallinna Loomaaias uus loodushariduskeskus, kus saad
kasutada kõikide võimalustega saali.
Leiti, et on hea, kui info sügiskoolist jõuab avalikkuseni senisest rohkem.
3. Imetajavaatlused erinevates loodusvaatluste andmebaasides
Lauri Klein andis ülevaate olukorrast. Eestis on 3 suurt loodusvaatluste andmebaasi:
Keskkonnaregister, Loodusvaatluste andmebaas ja eElurikkus. Esimesed 2 on
omavahel ühendatud, kuid eElurikkuse andmed Keskkonnaregistris ei kajastu. Paraku
on kujunenud olukord, kus juriidine jõudu on vaid Keskkonnaregistri kaudu
kättesaadavail andmetel kaitsealustest liikidest. eElurikkuses on seni suur hulk
linnuvaatluseid, kuid viimasel ajal on tekkinud initsiatiiv, et ka nahkhiirevaatlused
võiksid hakata sinna kogunema.
4. Imetajate eestikeelsed nimed
Hea meel on saada uudiseid Eesti Imetajanimede Komisjoni tegevusest. Andrei
Miljutin pöördus imetajanimede komisjoni poole ja sai sealt aktiivse tagasiside ning
vastuse oma küsimusele seoses seltside eestikeelsete nimedega. Ivar Jüssi ei teadnud
nimekomisjonist mitte midagi, kuid käis Uus-Meremaal, nägi pruuni rotti ja ei osanud
sellele nime panna. Seepeale taipas, et loivaliste nimedega on sama lugu – inimesed
käivad mööda ilma, näevad hülgeid ja ei oska neid kuidagi nimetada (merilõvid,
merikarud). Koosolekul teavitati, et nimekomisjonil on ka mereimetajate kohta nimed
olemas. Paraku on EIK andmebaas veebis (www.elus.ee/imetajad) on kaasajastamata.
Seega tasub pöörduda personaalselt.
5. Uudised ulukiseire rinnetelt
Peep Männil and is ülevaate. Veenvad asjaolud viitavad šaakali looduslikule Eestisse
jõudmisele, kuid liik on endiselt võõrliigina arvel. Keskkonnaametnikel olevat
ülesanne šaakaleid hävitada. Praeguseks on Eestist kütitud 5 isendit. Ulukiseirajad on
käinud Matsalus šaakalit peibutamas ja loomad vastavad. Arvatavasti on Eestis
vähemalt 3 sigivat paari. Lätist on mitteametlikel andmetel lastud 4 isendit (Jelgava
kandist, eri aegadel). Seega on alust arvata, et liik on siia looduslikult levinud. Peep

Männil on teinud ettepaneku lisada šaakal Eesti liikide nimekirja, kuid seda ei saavat
segastel asjaoludel teha. Eeloleval suvel šaakaleid siiski ei kütita. Otsustati, et
koostatakse Keskkonnaministeeriumile suunatud märgukiri, mis kajastub ETS
kodulehel.
Hallhüljes on nüüd jahiuluk. Paraku on koostatud (kinnitamata) liigi tegevuskava
fookusega kaitse korraldusele. Teema kütab kirgi, loomade tapmise argumendid on
segased, ei selgu, kas soovitakse liigi arvukust piirata, või liiki vaenata.
Mägralinnakute inventuuri tulemused ei ole jõudnud riiklikusse liigikaitse
andmesüsteemi. Enam kui 10 uruavaga linnakud tuleb võtta kaitse alla
püsielupaikadena. Jõuti järeldusele, et kõige mõistlikum on, kui Inga Jõgisalu teeb
oma käsutuses olevast andmebaasist väljavõtte ja kannab rohkem kui 10 uruavaga
linnakud EELISE-sse. Paraku oleks vaja uut väli-inventuuri, et andmed üle kontrollida
ja täpsustada.
6. Donau delta ja sealse euroopa naaritsa olukord
Tiit Maran rääkis oma reisimuljetest. Doonau delta on väga äge märgala. Ala asustab
looduslik euroopa naaritsa asurkond. Kahjuks on looduskaitse kogu 1000 km²
suurusel loodusalal väga viletsalt korraldatud ja kinnisvaraarendus ning korruptiivne
keskkonnakorraldus ei tee looduskeskkonnale head.
7. ELUS liikmemaks
Tuletati meelde, et kuulume ELUS alla ning ka ETS liikmetel tuleb tasuda
liikmemaksu. Käesoleval aastal 6,40 EUR, kuid üliõpilastele ja pensionäridele
kehtibsoodusmaks 1,60 EUR. ELUS kodulehel (www.elus.ee) on olemas
kontonumbrid, kuhu saab teha makse pangaülekandega.

