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esti Looduse novembrinumbri mitmekesisest sisust
puudutasid mind eelkõige Hiiumaaga seotud kirjutised: Hiiumaa kõrgematest tippudest ja Pihla-Kaibaldi
liivikust. Sel suvel käisin uue taimeatlase välitööde käigus
mõlemas paigas ja iseäranis Kaibaldi liivik oli muljet avaldav, nagu ikka esmakohtumine, hoolimata liivase pinna
botaanilisest vaesusest.
Prof Kalevi Kull rääkis kunagi Kaibaldi liiviku kohta, et
seal piirkonnas on kümnetel ruutkilomeetritel vaid neli liiki
soontaimi: mänd, kanarbik, palu-härghein ja võnk-kastevars. Mõned liigid leidsime neile neljale lisaks, aga taimestiku mõttes oli hoopis kütkestavam kaitseala stendi lähedal
olev rabastuv mets, sealne metsasiht ja kraav. Ometi on ka
lahtise liivaga liivik väärtuslik ja ainulaadne, hoidu vajav elupaik, ennekõike putukate või linnustiku poolest.
Liivikud saavad meie piirkonnas olla vaid teisased, tekkinud inimtegevuse käigus, näiteks tankiroomikute kaasabil.
Elame metsavööndis ja varem või hiljem kattub ka lahtine
luide roht- ja hiljem puittaimestikuga. Lahtist liiva saab alles
hoida üksnes inimtegevuse toimel, nagu põlengud, tankiõppused, sõit ATV-dega vms. Ent kaitsealadel on sedalaadi
tegevus keelatud. Paratamatult tekib küsimus, kui mõttekas
on looduskaitse ja selle tegeliku elluviija keskkonnaameti töö: mida me siis õigupoolest kaitseme ja kelle eest, kui
koosluse alalhoiu nimel peaks inimene kindlasti sekkuma?
Kui ala looduskaitse alla võtta, suudetakse taimekooslust pöördumatult muutev tegevus, näiteks kaevanduste või ehitiste rajamine, enamasti ära hoida. Aga näiteks
samblakatte tallamine või ATV-dega sõitmine ei pruugi
looduskaitse seisukohast olla halb, kuigi tulemus võib
esmapilgul olla kole. Igatahes kavatseme looduskaitseprobleeme Eesti Looduses edaspidi põhjalikumalt
käsitleda.
Aga milliseid teemasid üldse peaksime Eesti
Looduses põhjalikumalt tutvustama? Toimetusel on
oma ettekujutus, kuid soovime rohkem teada meie
lugejate arvamusi ja soove. Palume lugejatel toimetusele julgemalt teada anda, mis ilmunud numbris meeldis ja
mis jättis ükskõikseks. Ootame ka vihjeid ja ettepanekuid
valdkondade kohta, mida võiksime järgmistes numbrites
kajastada.
Aasta lõpu puhul on meil hea uudis e-väljaande lugejatele: edaspidi saab e-ajakirja tellida samamoodi nagu pabertrükist. Kindlasti tasub tellida ka paberajakirja, sest jaemüügist ei pruugi vajalikku ajakirjanumbrit alati saada. Eesti
Loodust tasub jälgida ka Facebookis, kus meie sõprade
arv läheneb juba seitsmele tuhandele.
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