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taimetundja kui hea tahes.
Samamoodi paratamatult, nagu
sügisel lähevad ilmad jahedaks, tuleb
lindude ränne ja ühes sellega jahimehed nii kodu- kui ka välismaalt. Kas
valimatu jaht rändlindudele on ikka
paratamatu? Jahiturismile tihti omast
lindude hulgitapmist on võimaldanud
liiga liberaalsed jahiseadused. Selleks
et lõpetada veelindude hulgitapmine, on Eesti ornitoloogiaühing algatanud digiallkirjade kogumise portaalis
rahvaalgatus.ee. 25. oktoobri hommikuks oli kogunenud 1500 allkirja, nii
et riigikogul on kohustus ettepanek
menetlusse võtta.
Väikekiskjate rohkusest ja nende
mõjust näiteks lendoravale ja maas
pesitsevatele lindudele kirjutab
novembrinumbris jahimees Mati
Sepp. Paraku pole väikekiskjaid küttida nii lihtne kui linnuparve valimatult tulistada. Kõrvaltvaatajana oleks
hea öelda, et jahituristid tuleb ümber
õpetada. Igatahes käsitleme lindude
ja imetajate küttimist ka edaspidi.
Lõpetuseks meenutan aga üht
olulisemat tegu uueks aastaks valmistumisel: telli nii endale kui ka
ligimesele Eesti Loodus, Eesti Mets
ja Horisont! Paberajakirjade kõrval
on ikka võimalik tellida ka digitrükist. Toimetus on alati huvitatud ka
lugejate tähelepanekutest ja märkustest – üheskoos saame ajakirja teha
veelgi paremaks.
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ks meie elupiirkonna omapära on pidev valmistumine järgmiseks aastaajaks.
Üldjoontes on aastaaegu neli, aga
põhiliselt räägime ikka suvest ja talvest – suvel valmistume talveks ja
vastupidi. Sügisel peab olema talveks
vili salves, õunad purgis ja näiteks
botaanikul herbaarium kogutud.
Aasta kokkuvõtteid leiab ka siinsest numbrist: marja- ja seenesaak
oli sel hooajal pigem hea ning need,
kes musti sõstraid seni lihtsalt maitse
pärast hoidistasid, võivad nüüd lugeda marjade kasulikest omadustest.
Eesti taimkatte kaardistamise algataja ja ühe tuntuima Eesti botaaniku
Teodor Lippmaa 125. sünniaastapäeva
puhul on Ülle Reier muu hulgas kirjutanud herbaariumi vajalikkusest praegusel ajal. Uue taimede levikuatlase
koostamisel oleme kahe aastaga kogunud üle 12 000 herbaarlehe ja küllap
oleks Lippmaa selle üle rõõmustanud.
Taimede herbariseerimine nüüdisajal pole vajalik pelgalt seepärast, et
täita kooli kohustust või lihtsalt taimi
õppida, vaid eelkõige leiukohtade
dokumenteerimiseks ja teadustööks.
Me ei võta ju tõsiselt arheoloogi, kes
leiuainese tagasi kaevesse matab ja
piirdub üksnes kirjelduse ja fotodega.
Sama on botaanikas: taimi määratakse eelkõige tubaselt ja herbaariumis,
välitööde „hõisked“ uute või huvipakkuvate taimeliikide leidudest on herbaarmaterjalita tühi infomüra, olgu
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