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Savannivajadus
Peeter Hõrak

Tänapäeva inimene kujunes 
välja pleistotseenis, 2 miljonit 
kuni 10 000 aastat tagasi. 90% 

meie inimeseks-saamise protsessist 
möödus Sahara-taguse Aafrika savan-
nides. Evolutsioonipsühholoogid 
usuvad, et ajajärgust, mil me kohas-
tusime tollase keskkonnaga, päri-
neb ka hulk meie esteetilisi eelis-
tusi. Rohelisi taimi sisaldavate pai-
kade leidmine ja seal viibimine oli 
meie savanni-esivanematele ilmsesti 
kasulik. Tõepoolest, raske oleks leida 
mõnd muud põhjust, miks paljudele 
meist meeldib aedu ja parke kujun-
dada ja nautida ning puisniite hool-
dada. Need maastikud sarnanevad 
savanniga. 

Rohelisi taimi hõlmava keskkon-
na positiivset mõju inimese heaolu-
le on tõestanud ka katsed. Näiteks 
võivad patsiendid pargivaatega pala-
tites paraneda kuni kaheksa päeva 
kiiremini kui parklavaatega palati-
tes. Teise katse põhjal leiti, et juhiloa 
taotlemise eksamid sooritati paremi-
ni, kui eksamiruumis olid toataimed, 
võrreldes situatsiooniga, kui taimed 
olid eemaldatud [2]. Siinjuures 
mõelgem, miks me üldse haige-
tele, sünnipäevalastele ja daa-
midele lilli viime, toataimi või 
lemmikloomi peame ja mat-
kamist, jahti ning kalapüüki 
harrastame.

Hiljuti Torontos tehtud 
uurimus näitas, et hal-
jamate 

linnaosade elanikud tunnevad ennast 
tervemate, rikkamate ja noorema-
tena. Piltlikult, kolimine kvartalisse, 
kus kasvab kümme puud rohkem kui 
eelmises elukohas, parandab inimese 
tervisetaju keskmiselt sama palju kui 
aastase sissetuleku kasv 10 000 dolla-
ri võrra või seitsme aasta võrra noo-
renemine [1]. Tuleb välja, et puukal-
listajatel on alati õigus olnud!

Kahtlustan, et eelnimetatud tõsi-
asja eiramine põhjustab meie iga-
päevases keskkonnas märkimisväär-
selt häda ja viletsust. Soovitan uurida, 
missugused vaated avanevad Tartus 
Maarjamõisa väljal töötavate teadlaste 
akendest, ja mõelda, mismoodi need 
võiksid teadlaste heaolule ja vaimsele 
tervisele mõjuda. Kas siin ei või pei-
tuda üks põhjusi, miks meil saadakse 
vähem Nobeli preemiaid kui luude-
rohtu mattunud ülikoolides? 

1. Kardan, Omid et al. 2015. Neighborhood 
greenspace and health in a large urban 
center. –Scientific Reports 5.

2. Ruso, Bernhart et al. 2003. Human habi-
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