Eesti Vabariik saab 100 – ja kaks ohustatud linnuliiki 100 uut pesa
Eesti on Šveitsi suurune maa Põhja-Euroopas, kus elab 1.3 miljonit inimest, kes räägivad soome-ugri
keelte rühma kuuluvat eesti keelt. Šveitsis elab u. 400 eestlast ja enam kui 60 aastat on siin
tegutsenud Šveitsi Eesti Selts, kelle põhiülesandeks on eestluse hoidmine kodumaast eemal. Aastal
2018 möödub 100 aastat Eesti esmakordsest iseseisvumisest. Šveitsi Eesti Selts tähistab Eesti
Vabariigi 100ndat sünnipäeva muuhulgas projektiga, mille eesmärk on kaitsta ohus olevaid linnuliike sümboliseerimaks kaitset, mida vajavad kõik väikerahvad.
Koostöös Šveitsi looduskaitseorganisatsiooniga „Birdlife“ oleme valinud välja kaks siinset ohustatud
linnuliiki, kes on ka kantud Šveitsi Punasesse Raamatusse: aed-lepalind ja väänkael. Nii nagu eestlasi
on vähe, on ka nende linnuliikide esindajaid vähe, ja nii nagu meie väikese rahva alalhoidmiseks on
vaja pingutada, tuleb ka aed-lepalinnu ja väänkaela püsima jäämiseks pingutusi teha. Seega oleme
otsustanud pakkuda kaitset ja turvalist pesa just nendele kahele ohustatud linnuliigile saja
spetsiaalselt valmistatud pesakasti näol. Nii, nagu Šveits on siinsetele eestlastele uueks koduks ja
uueks pesaks, toetame meie siinseid ohustatud linnuliike uue ja turvalise pesaga.
Kuidas?
Igal kohalikul eestlasel või Eestist huvitatud Šveitsi elanikul on võimalus toetada projekti, annetades
ühe või mitu pesakasti. Pesakastid valmivad puutöö õpetaja Peeter Tarmeti käe all Genfis ja iga
pesakasti alla pannakse ka annetaja nimi. Koostöös organisatsiooniga „Birdlife Schweiz“ püstitatakse
valminud pesakastid kevadel 2018 Loode- Šveitsi ja Tessini – kahte piirkonda, kus nimetatud linnuliike
veel esineb. „Birdlife Schweiz’i“ bioloogid seisavad hea selle eest, et püstitatavad pesakastid oleksid
lindudele sobivas asukohas, kus neile leidub küllaldaselt erinevaid putukaid söögiks. „Birdlife
Schweiz“ teeb ka kõik, et lindude elamistingimusi nimetatud kahes piirkonnas veelgi parandada ja
võtab enda peale pesakastide regulaarse kontrollimise. Pesakaste tuleb nimelt iga 1-2 aasta tagant
puhastada; siis selgub ka, millistesse kastidesse on linnud pesa pununud.
Pesakasti tellimusi võetakse vastu augusti lõpuni.

Täpsem info leidub Šveitsi Eesti Seltsi kodulehel: http://www.eestiselts.ch/meist/ev100
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