
PIIRIDETA BIOLOOGILINE  MITMEKESISUS 

 

 

Bioloogiline mitmekesisus ei hooli piiridest: Prantsuse saatkonnad 
Eestis ja Lätis ühinevad 12.- 30. oktoobril 2009 piirilinnade Valga ja 
Valka'ga, et viia ellu bioloogilise mitmekesisuse alast projekti. 
 

Esitlusele tuleb kaks näitust Valgas ja 
Valkas, et püstitada külastajate ette küsimus 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
olulisusest. Esimene näitus «Säästev eluviis, 
milleks ? » pakub külastajale ülevaadet meie 
planeedil toimuva elu kaunidusest ja koosneb 
fotodest, mille autoriks lisaks teistele ka kuulus 
prantsuse fotograaf Yann Arthus Bertrand.  Teine näitus « Bioloogiline 
mitmekesisus ja inimkond : meie elud on seotud »  on pedagoogilistest 
plakatitest koosnev  väljapanek, mis selgitab bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise olulisust inimkonna jaoks. Näitused on  mõeldud külastajatele 
alates 10. eluaastast   
 
Näituste avamise puhul toimub kaks temaatiliste kohtumiste päeva. 
 

12. oktoobril kell 15:00 näidatakse Valka 
gümnaasiumis Yann Arthus Bertrand´i filmi 
« HOME ». Antud film koosneb täielikult linnulennult 
võetud kaadritest. Lennates üle erinevatest planeedi 
piirkondadest ja elukeskkondadest, suudab see film 
vaevalt kahe tunni jooksul käsitleda suuri ökoloogilisi 

küsimusi, millega me tänasel hetkel kõik silmitsi seisame, näidates meile 
pildi vahendusel, kuidas kogu meie planeedil toimuv on omavahelises 
ühenduses.  

 
Antud filmile järgneb kell 17:00 avalik arutelu, kus osaleb Prantsuse 

Saatkonna kutsel bioloogilise mitmekesisuse ekspert Prantsusmaalt, ning 
Eesti ja Läti kohalike omavalitsuste ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega 
tegelevate loodusseltside esindajad.  Arutelu on avatud kõigile huvilistele. 
 

13. oktoobril  kell 15 :00 esineb Valga kultuurikeskuses loenguga Hr. 
Mickael Le Bras, Saucats-La Brède piirkonna Riikliku Geoloogilise 
Looduskaitseala juhataja  ning loodusajaloo kogude säilitaja Bordeaux I 
Ülikoolis.  Peale bioloogilise mitmekesisuse mõiste selgitamist, tutvustab 



Hr Le Bras näidete varal küsimusi, millele püüavad vastuseid leida   
mitmed ühendused, teadlased, poliitikud, ettevõtete juhid,  aga samuti iga 
tegudevalmis kodanik : Miks kaitsta bioloogilist mitmekesisust ? Milline on 
inimese mõju viimasele (sageli negatiivne, aga kas vahel ka soodne)?  Kas 
bioloogilist mitmekesisust peaks käsitlema ühise pärandina, mis suudab 
end ise taastada ja tasakaalus hoida ja /või hoidmist vajavate ressursside 
pangana ? Kuidas uurida bioloogilist mitmekesisust ? Millist rolli 
mängivad bioloogilise mitmekesisuse mõistmisel loodusloo muuseumid? 
Kuidas seda hallata ja suunata ? Milline seos eksisteerib poliitika, 
ühiskonna, teaduse ja bioloogilise mitmekesisuse vahel ? Kas peaksime 
usaldama viimaseid ökoloogilise jalajälje kohta käivaid 
majanduskontseptsioone ?  
 

14 oktoobril  kell 17:30: Teaduskohvik « Bioloogiline mitmekesisus » Hr. Le 
Bras esinemisega. 
 

 

Ürituste programm 
 

 

12/10 : Valka gümnaasium, Raina tn  28a (Läti) 
 15:00  Yann Arthus Bertrand´i filmi « HOME » näitamine (ing. keeles) 

17:00 - 18:00  Debatt prantsuse eksperdi, kohalike omavalitsuste ja 
loodusseltside esindajate vahel. Arutelu juhivad Eestis ja Lätis 
asuvate Prantsuse Saatkondade teadusatašeed 

 
13/10 : Valga kultuurikeskus, Kesk tn 1 (Eesti) 

15:00 - 16:00  Loeng Mickael Le Bras´lt, loodusajaloo kogude säilitajalt 
Bordeaux Ülikoolist (loeng toimub prantsuse keeles ning eesti ja läti 
keelse sünkroontõlkega) 
16:15 - 17:00 Näituste « Säästev eluviis, milleks ? » ja « Bioloogiline 
mitmekesisus ja inimkond » avamine 
 

14/10 : Prantsuse Kultuurikeskus, Kuninga 4 (Tallinn) 
17:30 Teaduskohvik « Bioloogiline mitmekesisus » Hr. Le Bras 
esinemisega (ing. keeles) 

 

 


