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lemisi tundmatu maailm, sest süga
vustes tehtavad uuringud eeldavad
erivahendeid. Ühtlasi on seda kesk
konda märksa kulukam ja aeganõud
vam uurida kui näiteks rohumaid või
põlismetsa maismaal. Sestap on aru
saadav, miks teame Eesti mereala elu
paikade kohta väga vähe.
Mereelupaikade seisundi hinda
misega on sama lugu: neid tuleks aas
taid ja aastakümneid jälgida, et saaks
öelda, kas on hästi või on põhjust
muretseda. Põhitähelepanu on see
juures kindlasti mere kõige mitmeke
sisemal osal: rannikumere põhja elu
paikadel. Kaitset vajava elupaigatüübi
hulgas on ka liivamadalad, sealhulgas
Kassari lahe liivamadalal leviv põh
jale kinnitumata agarikukooslus. See
on maailmas ainulaadne elupaik, sest
on teada vaid Kassari lahes.
Kõnealuse koosluse olemasolu on
tulnud päevakorda ka Väikese väina
teetammi vaidluses. Mereteadlaste
arvates ei ole kasu sellest, kui mere
seisundi parandamise nimel tammi
sisse avad rajada. Väidetavalt võib sel
olla ka halb mõju: vesi pääseb vaba
malt liikuma ja muutunud oludes
võib haruldane agarikuväli hävida.
Muretseda ei tule mõistagi üksnes
ühe liigi pärast: agarikule kinnituvad
teisedki vetikad, kes ei suuda liivase
le põhjale kinnituda. Veel on seal hea
olla selgrootutel, räimedki kasutaks
seda edaspidigi kudemispaigana.
Ent mis mõnele halb, võib teistele
osutuda päästerõngaks. Seega tuleb
vaid tõdeda, et pole midagi keeruli
semat kui looduskeskkond. Alati on
mõistlik põhjalikult aru pidada. Ja
seejuures kuulata, mida arvavad
eri valdkondade asjatundjad.

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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änavu on merekultuuri
aasta. Nõnda vaatab ka Eesti
Loodus merele ja merre, küll
oma vaatevinklist, keskendudes loo
dusele. Ilmselgelt on merega seotud
kultuur saanud alguse sellest, kuidas
aegade vältel on merd kui looduskesk
konda tundma õpitud ning mõistetud.
Möödunud kuu ajakirjas tegime
mereteemaga algust, usutledes Mart
Jüssit. Selles intervjuus ei ole kõne all
üksnes hülged, vaid ennekõike see,
kuhu oleme jõudnud, järgides omal
ajal levinud ettekujutust, et loodus
kannatab kõike.
Kahjuks on Läänemeri väidetavalt
ikka üks maailma reostatuim meri.
Mart Jüssi tõdemusel on meri liiga
keeruline keskkond, et öelda täp
selt, milline on selle seisund praegu.
Paremini saame olukorda kirjeldada
selle najal, milliseid muutusi on vii
maste kümnendite jooksul märgatud.
Et meri on loodusteadlastele kee
rukas uurimiskeskkond, nendivad ka
oktoobrinumbri avaloo autorid, kes
vaatavad mere põhja. See on võrd
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