INTERCAFE
COST ACTION 635
Lühiselgitus
Kogu Euroopas on kasvanud huvi COST’i projekti “INTERCAFE” vastu. Käesolev 2-leheküljeline
lühiselgitus pakub: (1) vastust sagedasti esitatavatele küsimustele INTERCAFE kohta, (2) viidet teabele
INTERCAFE kodulehel, (3) taustteavet INTERCAFE eelkäija, ühisprojekti “REDCAFE” kohta.
(1) Mis on COST?
COST ei ole osa üldtuntud Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse
rahastamise raamprogrammist. COST on Euroopa teadus- ja tehnoloogiaalane
koostöövõrk. Alates aastast 1971 on COST edendanud eri maade teaduslikku
uurimistööd kogu Euroopas. Seda tehakse riiklike uurimisprojektide võrgustiku
rahastamise teel. Selle võrgustiku moodustavad erinevad projektid (“Actions”)
ja hetkel rahastab COST ligikaudu 200 projekti, milles osaleb ligi 30,000
teadlast. Täpsem teave COST’i kohta on kättesaadav aadressil
http://www.cost.esf.org

(2) Mis on INTERCAFE?
INTERCAFE on COST’i projekt “Teadusharude-vaheline algatus kormoranide ja kalanduse vaheliste vastuolude
vähendamiseks Euroopas” (Action 635 “Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries
Conflicts”). INTERCAFE kestab septembrist 2004 kuni septembrini 2008. INTERCAFE on loodus- ja
ühiskonnateadlaste võrgustik ja tugineb koostööprojektile REDCAFE (vt
punktid 9-10). Selle teadlaste rühma erihuviks on kormoranide ja kalanduse
vastastikused mõjud. Hetkel osaleb INTERCAFE’s 55 inimest 25 Euroopa ja
Lähis-Ida riigist, sh 16 linnubioloogi, 16 kalandusteadlast ja -juhti, kes
esindavad kalakasvatust, õngitsemist ja töönduslikku kalapüüki, 10 ökoloogi, 7
ühiskonnateadlast ja 6 ökoloogi, kes uurivad inimeste käitumist ühiskonnas.

(3) Mis on INTERCAFE eesmärk?
INTERCAFE peamiseks eesmärgiks on parandada suhtlust ja Euroopa
teadussaavutuste jagamist kormorani ja kalanduse vastastikuse mõju kohta ning
inimeste ja metsloomade vaheliste vastuolude haldamist. INTERCAFE loodab
mõjutada tegutsemisotsuseid kohalikust tasemest rahvusvaheliseni kogu
Euroopas, luues selleks kooskõlastatud teabevahetuse võrgustiku.
INTERCAFE kutsub üles vähendada usaldamatust kõigi nende vahel,
kelle huvid on seotud kormoranide ja kalandusega, arendama koostööl
põhinevaid haldamisviise ja anda kasulikku ja otstarbekat teavet
loodusvarade haldajatele ning vastavate otsustuste tegijatele.

(4) Kuidav on asjahuvilised kaasatud INTERCAFE’s?
INTERCAFE on COST’i projektide hulgas tavatu sellepärast, et püüab
oma teadustegevusse kaasata kohalikke inimesi - asjahuvilisi. Peale
loodus- ja ühiskonnateadlaste on kogu Euroopas arvukalt teisi kormoranide ja kalanduse vastastikusest toimest
huvitatud inimesi. Nende hulgas on kalurid, kalakasvatajad, harrastuskalastajad (magevetes ja rannikul), kalandusjuhid,
märgalade kaitsjad ja loodusvarade kasutamise üle otsuste tegijad. INTERCAFE püüab alati kutsuda mõningaid
kohalikke asjatundjaid teatud nõupidamistele ja/või näidiskäsitlustele (Case Studies) (vt 5).

(5) Kuidas INTERCAFE töötab?
Vastavalt COST’i tegevuse korrale hindasid INTERCAFE töökava – alul
esialgset ja seejärel täielikku ettepanekut sõltumatud asjatundjad. INTERCAFE
võrgustik koguneb 2-3 korda aastas. Neil eri maade uurijad üldistavad ja
vahetavad oma andmeid. Nagu kogu INTERCAFE üldisel tööl (vt 7), nii on ka
igal nõupidamisel oma eriline “teema” ja koos INTERCAFE’s osalejatega

1

kutsutakse teatud küsimuste käsitlustele ka mõned kohalikud asjatundjad.
Igal nõupidamisel korraldatakse ühepäevane väljasõit, mis võimaldab
INTERCAFE’s osalejatel arutada teatud küsimusi kohalike asjatundjatega.
Lisaks teeb INTERCAFE igal aastal ettepaneku teha
ulatuslikum
näidiskäsitlus (“Case Study”), millel projektis osalejad uurivad koos
kohalike asjatundjatega 2-3 päeva jooksul mõnda iseloomulikku
kormoranide ja kalanduse vastastikust toimet.

(6) Kuidas COST rahastab INTERCAFE’d?
INTERCAFE saab COST’lt iga-aastast toetust. Nii nagu kõigi teiste
projektide puhulgi, ei maksta sellest mitte ühelegi INTERCAFE’s osalejale
töötasu. Toetusega kaetakse eeskätt nõupidamisest osavõtjate sõidu- ja majutuskulud. COST’i projektid saavad umbes
70 000 eurot aastas. INTERCAFE pole selles erand ja sai tööaastal 2004/05 sõiduks ja majutuseks igaks nõupidamiseks
keskmiselt 350 eurot ühe uurija kohta (nõupidamised Brüsselis, Lissabonis ja Gdanskis) ja tööaastal 2005/06 keskmiselt
303 eurot uurija kohta (nõupidamised Saksimaal ja Iisraelis).

(7) Mida INTERCAFE teeb?
INTERCAFE ei ole lobirühm. Tal puuduvad igasugused otsesed, ametlikud
sidemed riiklike või rahvusvaheliste juhtorganitega. INTERCAFE peamiseks
sihiks on toimida kõige uuemat teavet vahendava võrgustikuna teadlastele,
kohalikele elanikele ja otsuselangetajatele ning juhtidele kogu Euroopas. Neli
aastat kestva töö tulemusena kavatseb INTERCAFE muu hulgas valmis saada
(a) praktilise metodoloogilise käsiraamatu neile, kes töötavad kormoranide ja
kalanduse vaheliste vastuolude lahendamisega, (b) kogumi võimalikke
meetmeid kormoranide mõju leevendamiseks kalandusele, (c) “vesistute
andmebaas”, mille põhjal uuritakse kormorani bioloogilist ja geograafilist
seisundit ja levikut, (d) mõningate kormoranide ja kalanduse vahekorra
küsimustega seotud teabevoldikute sari.

(8) Kust ma saan enam teada INTERCAFE kohta?
Rohkem üksikasju COST’i projekti INTERCAFE kohta võib leida projekti
võrgulehelt: http://www.intercafeproject.net

(9) Mis oli REDCAFE?
REDCAFE (“Kormoranide ja kalanduse vaheliste vastuolude vähendamine
Euroopas”/“Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a panEuropean Scale”) oli Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 5.
raamprogrammi koostööprojekt, mida täideti aastail 2000-2002. REDCAFE oli
bioloogidel põhinev teadlaste võrgustik, kes olid huvitunud kormoranide ja
kalanduse vahelistest vastuoludest. Kuna REDCAFE oli koostööprojekt, ei
rahastanud EL uusi uuringuid. Sarnaselt INTERCAFE’le (vt 2-8) ei olnud
REDCAFE eesmärgiks “ettepanekute” või “lahenduste” esitamine kormoranide
ja kalanduse vahelistes vastuoludes, vaid püüe koondada kogu olemasolev teave ja teha see kättesaadavaks teistele
väljaspool teadusringkondi. Laial rindel lähenedes tegi REDCAFE kokkuvõtte (a) kormorani ökoloogia küsimustest, (b)
vastuoludest kormoranida ja asjahuviliste (kalanduses ja looduskaitses) huvide vahel ja (c) võimalikest abinõudest
kormoranide ohjamiseks, mida seni Euroopas kasutatud. REDCAFE korraldas ka näidiskäsitluse, milles uuris
kormoranide ja kalanduse vahelisi vastuolusid ja harrastuskalapüüki ühel valgalal Lõuna-Inglismaal.

(10) Kuidas ma saan enam teada REDCAFE kohta?
REDCAFE koostas kaks aruannet. Esimene – EL’i lõpparuanne - valmis
aastal 2003 ja kujutab endast ülevaadet kormoranide ja kalanduse
vahelistest vastuoludest kogu Euroopas. Teine lõpetati aastal 2005 ja
sisaldab kõigi 24 projektis osalenud riigi ülevaateid. Iga maa esitas
andmeid kormoranide arvukusest ja toitumisest, mõjust kalandusele,
erilistest vastuolujuhtudest, nende vältimise võimalustest ja üksikasjaliku
avaldatud tööde loendi. Mõlemad aruanded on saadaval INTERCAFE
võrgulehel: http://www.intercafeproject.net
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