
km kaugusel jõe suudmest. la juga 1.7 km jõe suudmest. Üks Eesti jõgedes lõhele sobilike
paremaid lõhejõgesid hetkel elupaikade pikkuseks napilt 20 
Eestis, hoolimata vaid 3.5 ha suu- km. Keskkonnaministeerium on

Selja jõgi rusest sobivast elupaigast. algatanud tehnilise abi projekti 
on üks väheseid Eesti lõhejõ- vooluveekogude ökoloogilise
gesid, mis pole paisudega tõkes- kvaliteedi parandamiseks, mis
tatud juba alamjooksul. Esimene Vasalemma jõgi kestab 2006. aasta 31. oktoobrini 
ületamatu rändetõke asub 34 km Esimene pais (Vanaveski) asub Projekti eesmärk on pakkuda väl-
kaugusel suudemest ning valdav 4.5 km kaugusel jõe suudmest. ja lahendusi lõhilaste jõgedel asu-
osas lõhele sobilikest koelmua- Tõenäoliselt ¾ lõhele sobilikest vatele paisudele.
ladest asuvad paisust allavoolu. elupaikadest jäävad paisust üles-

 Eesti Roheline Liikumine Probleemiks on vee kvaliteet, voolu. Jõevee kvaliteet on samas Teine väga oluline inimtegevus,
korraldas detsembris lõhilaste mistõttu looduslik asurkond on hea. millega on mõjutatud jõgede öko-
teemalise seminari, kus küllalt nõrk ning jõkke lastakse süsteemi on maaparandus. Maa-
peamisteks aruteluteemadeks igal aastal ka taastoodetud lõhe paranduse statistiliste andmete
olid lõhilaste elu- ja kudemis-

Pärnu jõgijärglasi 1993. aasta ülevaates on öeldud: 
paikade taastamine-hoolda-

14 km kaugusel jõe suudmest „Eesti maaparandajate pooltmine ning lõhilaste röövpüügi 
Loobu jõgi asuv Sindi pais isoleerib lõhe ca kaevatud kraavide pikkus küünibohjeldamise võimalused Eesti 
Esimene pais asub 10 km kau- 2600 kilomeetri pikkusest vete- ümber maakera ja kui aas-jõgedes.
gusel jõe suudmest Joaveskil. võrgust ning ca 90% võimalikest takümnete jooksul rajatud dre-
50% koelmualadest asuvad ülal- koelmualadest. naaž ühte rivvi asetada, ulatuks  Sugukonda lõhilased kuuluvad 
pool Joaveski paisu. Lisaks kätte- see Maalt Kuule (Kirst, Ülo Eestis elutsevates kaladest lõhe, 
saamatutele koelmualadele on 1993). Eesti vooluveekogudest meriforell, jõeforell, vikerforell, 
probleemiks hüdroloogiline re- moodustavad ligikaudu 90%rääbis, merisiig, peipsi siig ja 
žiim allpool Joaveski paisu. (90 000 km) maaparanduse kraa-harjus. Kahjuks on suur hulk 

vid ja nende eesvoolud. Kui võtta Eesti lõhilastest kantud Eesti 
aluseks enne ulatuslike maapa-Punasesse raamatusse - eriti 
randustööde algust eksisteerinud ohustatud liikide kategooriasse 
vooluvete üldpikkus (31 000 lõhe, merisiig (siirdevormid) ja 
km), siis on Eestis säilinud loo-harjus, ohualtide kategoorias 
duslikke ja osaliselt muudetud (meriforell) ning tähelepanu 
voolusängiga veekogusid vaid vajavate kategoorias (jõeforell). 
32%.Eesti Punase raamatu eriti ohus-
 Läbiviidud maaparandustööde tatud liikide kategooriasse kan-

tulemuseks on ulatuslik mõju takse liigid, kes on suures hä-
kuivendatud piirkondadele ning vimisohus ning kelle arvukus on 
sealsete veekogude geomorfo-vähenenud või elupaigad rikutud 
loogilistele ja hüdroloogilistele kriitilise piirini ja edasine säi-
tingimustele, millega kaasnevad:limine Eesti looduses ohutegurite 

toime jätkumisel kaheldav.
Valgejõgi - sademete ja pinnavee kiirem 
Esimene pais asub 9 km kaugusel äravool;Koiva jõestiku jõedLooduslikult kudeva lõhe elu- jõe suudmest Kotkal. 90% po- - hüdroloogilise režiimi ebasta-paikasid on inimene oma tege- tentsiaalsetest sigimis- ja noorjär- Koiva jõgi on paisudest puutumata , biilsuse suurenemine, veetaseme vusega väga tugevasti mõjutanud kude kasvualadest jäävad paisust mistõttu on siirdekaladel võimalik kiired muutused: üleujutused, ja see on põhjustanud lõhepo- jõuda peale ligikaudu 300 kilomeetri ülesvoolu. kuivamine;pulatsiooni arvukuse vähene- pikkust rännet ka Eesti territoo- - põhjavee osaline avamine, selle mise. Järgnevalt on välja toodud riumile jäävatesse Koiva jõestiku jõ-Jägala jõgi äravoolu suurenemine ja üldise Eesti lõhejõgede hetkeseisukord: gedesseoli samuti kunagi üks parimaid taseme langus;
Eesti lõhejõgesid. Jägala joast al- - pinna ja põhjavee kaitstuse Narva jõgi Koiva jõgi lavoolu jäi 4 km väga häid kude- vähenemine keskkonnamürkide Pärast hüdroelektrijaama (HEJ) Eesti piiriks olevas lõigus tõe-mis- ja noorjärkude kudemisa- ja saasteainete suhtes;rajamist aastatel 1954-55 lõhe näoliselt koelmualasid pole; toi-lasid.Aastatel 1922-24 rajati Lin- - pinnase mineralisatsiooni ja looduslik asurkond Narva jões mub läbiränne.namäe HEJ 2 km kaugusele jõe leostusprotsesside kiirenemine, hävis. Tänasel päeval asustatakse suudmest, mistõttu suur hulk millega kaasneb kõrgenenudjõkke taastoodetud lõhesid, kuid Vaidava jõgikoelmuid hävis. Linnamäe HEJ taimetoitainete ja keskkonnamür-vajalik oleks suunata osa vett ta- Väga tõenäoliselt lõhe siin aega-taastamistööde käigus rajati kide sissekanne veekogudesse;gasi jõe looduslikku sängi allpool jalt sigib, kuid selle kinnita-kunst-kärestik paisu alla. -  põhjavee taastumispotentsiaali Narva koske. miseks on siiski veel vajalikud 

ja varu vähenemine;
tõsisemad uuringud.Pirita jõgi - pinnase erosiooni ja setete 

Purtse jõgi Esimene pais paikneb 11 km kau- koormuse suurenemine veeko-Enne lõhe asurkonna hävimist Peetri jõgi gusel jõe suudmest Nehatul (Iru). gudesse;1960. aastatel jõe reostatuse tõttu Lõhe sigimine võimalik, eriti kui Suur osa Pirita jõe veest kasuta- - voolusängi ühetüübilisus, selle oli Purtse jõgi üks parimaid Eesti nende arvukus jões suureneb.takse Tallinna varustamiseks joo- mosaiiksuse (eriilmelisuse) ja lõhejõgesid. Jõe reostatuse põh- giveega.Aastad 2004 ja 2005 olid geomorfoloogilise stabiilsuse justas põlevkivikeemiakombi- Pärlijõgilõhe loodusliku paljunemise osas vähenemine;naatide reovee juhtimine jõkke. Lõhe siin pigem eksikülaline, ar-Pirita jões edukad. - vee-elupaikade ning selle Praegu on jõevee kvaliteet para- vukuse tõustes võib sattuda jõkke elustiku liigilise mitmekesisuse nemas, probleemiks paisud. Esi- sagedaminiVääna jõgi väheneminemene pais paikneb 4 km kaugusel Looduslikuks tõkkeks on Vahi- - veekogude üldise ökoloogilise jõe suudmest. küla joastik 21 km kaugusel jõe stabiilsuse langus.
 Lõhejõgede ülevaate kokku-suudmest, mis on lõhedele siiski 

Kunda jõgi võtteks tuleb nentida, et peamine ületatav. Paisud lõhe looduslikku Tänaseks päevaks on inimtege-on hetkel Eesti parim lõhejõgi, lõhe asurkonna vähenemise põh-taastootmist ei piira, probleemiks vuse tulemusena Eesti lõhejõed seda hoolimata asjaolust, et ¾ jus on olnud tema elupaikade hä-on aga jõevee kvaliteet. väga halvas olukorras ning nõuab looduslikest koelmualadest ei ole vitamine ning rändeteede tõkes- väga suurt tööd ja rahalisi vahen-lõhedele kättesaadavad. Kunda tamine jõgede paisutamisega. Keila jõgi deid, et lõhejõgede olukorda pa-hüdroelektrijaama pais asub 2 Summeerituna on tänasel päeval Looduslikuks rändetõkkeks Kei- randada.

Lõhe oma loomulikus elukeskkonnas



Detsembris Euroopa Liidus kokku 
lepitud üleliiduline eelarve 
aastaiks 2007-2013 paraku jätkab 
intensiivse põllumajanduse 
toetamist, rikastades sellega ük-
sikuid suuri toiduainetööstusi ning 
suurendades survet loodus-
keskkonnale.

 Euroopa Liidu eelarvest kol-
mandik kulub vaesemate piirkon-
dade arendamiseks, et nende ma-
janduslik jõukus kiirelt kasvaks. 
Investeeringud infrastruktuuriob-
jektidesse, sh

transportiNovembris-detsembris 2005 
tõusis Eesti meedia ja ava-

 on siin üheks võimaluseks. Kui likkuse jaoks üheks kesk-
Euroopa Liit on viimasel aasta-seks kõneaineks Euroopa 
kümnel transpordiraha suunanud Liidu eelarvevaidlus. Meie 
eeskätt keskkonnavaenulikku ebaselge ja on oht, et see võib mit-meedia kajastas seda pea-
teedeehitusse, siis nüüd on õnneks metes piirkondades senisega võr-miselt kui pisikese Eesti 
võimalus loodud ka näiteks lin- reldes väheneda. Nimelt pididheroilist võitlust suurte 
nasisesesse ühistransporti inves- vaesemad liikmesriigid seni Ühte-pahalaste vastu, kes meile 
teerimiseks. Nüüd tuleb meil endil kuuluvusfondi abist kulutamapiisavalt raha ei taha kin-
valvel olla, et valitsus Euroopa transpordi ja keskkonnakaitse inf-kida. Keskkonnaorganisat-
Liidu transpordiabi keskkonna- rastruktuurile võrdsed summad,sioonid üle Euroopa püüd-
vaenulikesse projektidesse ei ma- kuid nüüd pole vahekord enam sid samas tagada, et 
taks. Saaremaa silla idee on üheks fikseeritud. Poola valitsus plaanibeelarvega ebasäästvat ja 
näiteks, kus valitsusel võib näiteks 80% vastavatest vahendi-liigse keskkonnakoormu-
tekkida kiusatus mitmeid miljar- test kulutada traspordile (pea-sega arenguteed ei silluta-
deid kroone Euroopa maksu- miselt uute kiirteede ehitamisele!)taks.
maksja raha tarbetult tuulde lasta. ning keskkonnakaitseks jääb vähe
Euroopaliku kiire rongiühenduse raha. Euroopa Liit teeb oma eelarvet 
tagamine Eesti suuremate linnade korraga kohe seitsmeks aastaks ja 
vahel oleks sillaga võrreldes olu-  Oluline on, et raha jaguks se-kuna sellega peavad nõus olema 
liselt vajalikum ja keskkonna- nisest enam väiksemate projektidekõigi liikmesriikide valitsused, on 
sõbralikum investeering. Ka rahastamiseks ning et tähelepanu vaidlused alati äärmiselt tulised ja 
linnasisene ühistransport on vii- keskmes poleks mitte tagajärgede,läbirääkimised keerukad. Oma 
mase aastakümne virelenud ra- vaid probleemide tekkepõhjustegahuve kaitsevad ka kõikvõimalikud 
hapuuduses ning Euroopa Liidu tegelemine (jäätmetekke vähenda-lobby-grupid ja nii on ka ERL

mine, mitte prügilaehitus). Samuti parterite jaoks erinevatest koos-
on oluline, et abikõlblikeks saak-töövõrgustikest olnud kiired kuud. 
sid ja leviksid alternatiivsed Keskkonnakaitsega seonduvalt on 
keskkonnahoidlikumad lahen-Euroopa Liidu eelarvega seondu-
dused, nagu ökoloogilised pu-valt keskendutud kahele valdkon-
hastid seniste betoonmetall tava-nale: põllumajandus ja transport.
lahenduste asemel, kuna viimaste 
ülalpidamiskulud on omavalit-Põllumajandus
sustele sageli ülejõu käivalt suu-

struktuurifondidest saaks siin red. võtab EL eelarvest kolmandiku ja aastail 2007-2013 tuua nähtava 
see on väga suur summa. Põllu- positiivse muutuse.  Kahjuks ei mainita vaatamata majandusse suunatavat abi saab 

paljude keskkonnaorganisatsioo-kasutada nii põllumajandustoot- Keskkonnainvesteeringud nide ühistele pingutustele 2007-miseks kui maaelu arendamiseks. 
2013 eelarves sõnagagi Natura Keskkonnakaitsjad on soovitanud  peamiselt reoveekäitlusse ning 2000 kaitsealade võrgustikku. Ka raha suunata pigem maaelu aren- prügimajandusse jätkuvad ka uues keskkonnaprogrammi Life tulevik damiseks, kahjuks pole see Euroopa Liidu eelarves. Siiski on on ebaselge.muutus olnud piisavalt kiire. keskkonnainvesteeringute ulatus 

Põllumajandustootmine Euroopas 
on suure negatiivse keskkon-
namõjuga: põldudel ja farmides k-
asutatakse massiliselt kõikvõi-
malikke kemikaale, mis ohus-
tavad nii põhjavett kui inimese 
tervist. Samas soositakse Euroopa 
jaoks ebavajalike suurte tootmis-
mahtude säilitamist selle asemel, 
et tagada vaid eurooplaste vaja-
duste katmine. Nii ekspordib Eu-
roopa Liit (nagu ka USA) eelar-
vest doteeritud hindadega põllu-
majandustooteid vaestesse aren-
gumaadesse, suretades nii sealset 
põllumajandust. Selline käitumine 
on ebaaus ja pigem suurendab kui 
vähendab näljahäda. 

 Niisiis tuleks Euroopa Liidu ühise 
eelarve vahendeid kasutada pigem 
maaelu arendamiseks ning 
alternatiivsete töökohtade loo-
m i s e k s  m a a p i i r k o n d a d e s .  





tähendab eelkõige seda, et taas ruskonna talunikelt. Miks ei võiks dussaadustega. See tooks meieSuurim võimalik heaolu vähima 
saab au sisse terve mõistus. See igaühel olla oma “isiklik” taluma- partneriteks kogukondadega seo-võimaliku tarbimise kaudu
tähendab, et kasvõi osaliselt japidamine sarnaselt sellele, nagu tud konkreetsed toidutootjad
äratatakse ellu see, mis läks meil on oma isiklik perearst, jurist praegu levinud anonüümsete suur-... idee, mis on sedavõrd sügava-
kaduma hetkel, kui tarbimine või hambaarst see oleks kindel firmade asemel. Inimesed leiaksmõtteliselt lihtne, et see võiks olla 
muutus heaoluühiskonna uueks isik või talu, kellele võiksime usal- vaimset tuge mitte teraapiakabi-21. sajandi kreedo või trend. See
religiooniks. Kõige esmasel tasan- dada enda varustamise tervislike, nettidest, vaid üksteiselt  oma sõp-kehtib kõigis eluvaldkondades
dil tähendab ebakaubanduslik- turvaliste ja maitsvate põllumajan- radelt ja lähedastelt.alates toitumisest, lõpetades
kuse kehtestamine lihtsalt ostmi-transpordi või kasvõi moeküsi-
sest loobumist. Kogu kaubandus-mustega. Tihti räägime tarbimise
likkuse idee tõrjutakse lõplikult keskkonnamõjust, aga lisaks sel-
kõrvale tarbimisvastase eluviisilele on igal tarbimisaktil ka polii-
kaudu. Kui te ei osta, siis ei võta te tiline ja moraalne mõõde - iga ot-
omaks ka tarbimiskultuuri. Kui te sus, mille langetame oma ostuot-
ei võta omaks tarbimiskultuuri, siissuseid tehes, on hääl, mille me 
kaotavad rahvusvahelised suur-anname sellise maailma poolt, kus 
firmad teie üle oma võimu.soovime elada. 

Viis, kuidas inimesed suhestuvad Kuidas edasi tegutseda?
igapäevaste toimingutega, paneb 

 Üritagem taastada neid sotsiaal-paika nende asukoha pühendumu-
seid ja kultuurilisi rituaale, mis on se skaalal. Skaala ühes ääres asu-
praeguseks kaubanduslike jõudu-vad väikesed igapäevased valikud, 
de poolt tundmatuseni moonuta-skaala teisest äärest leiame aga 
tud, üritagem taastada nende ku-kriitilised valikud, mida tehakse
nagine algupärasus. Pole palju ae-meie eest geenitehnoloogia, kau-
ga möödas jõuludest, millele mõel-bandusreeglite ja globaalse sooje-
des meenub paljudele kahjuks pi-nemise küsimustes. See, kuidas
gem ostuhullus kui pühalik mee-inimesed isiklikult väikestele as-
leolu. Kommertsialiseerumisestjadele reageerivad, määrab suurel 
vabastamisega on võimalik ka teisimääral ära selle, kuidas rahvas kol-
meie jaoks olulisi pühasid ja tra-lektiivselt suurtele asjadele rea-
ditsioone uuesti inimeste omaks geerib.
muuta.

Ebakaubanduslikkuse
 Miks peaks kellelegi mitte meel-kehtestamine

dima olukord, kus lapsed õpivad 
reklaamivabas õpikeskkonnas?Reklaam ja turustamine on nüüd-
Sportlased keelduks reklaamimastseks niivõrd sügavuti juurdunud, et 
ebaeetilisi ettevõtteid. Fännidon raske meenutada sellist aega, 
nõuaks, et staadionidele antaksemil eluviis ei tuginenud veel tar-
nimesid spordikangelaste järgi,bimisele. Kuid too turustamiseelne 
mitte aga kaubamärkide järgi (A le ajastu ei olegi nii kaugel: vaid paar 
Coq Arena!). Perekonnad hangiksinimpõlve tagapool. Ebakau-
toidu oma aiast või otse ümb-banduslikkuse kehtestamine


