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Ühest omaaegsest surmahoobist
loodusele tuleb juttu ka selles aja
kirjanumbris. Tallinlaste armastatud
puhkeala Pääsküla raba allakäik sai
alguse 1970. aastatel, kui hakati märg
ala kuivendama ja metsastama. Toona
nähti soid sootuks teistmoodi: raba oli
mädapaise, millest maapind tuli ter
veks ravida. Raba ainus väärtus seisnes
ammutatavas turbas. Küllap leidus siis
ka teisitimõtlejaid, kuid avalikult oma
seisukohti väljendada ei olnud liht
ne. Nüüd on küsimus selles, kas vahe
peal kaitse alla võetud raba tõepoolest
kaitstakse. Või saab sellest keskpära
ne männimets. Muret Pääsküla raba
pärast jagab lugejatega Urmas Jürivete,
kes on uurinud raba elustikku.
Keeruliste küsimuste vastukaaluks
pakume veebruarinumbris pigem
rahulikumaid teemasid. Malbe oleku
ja suurte niiskete silmadega mets
kits on ajakirja kaaneloom põhju
sega: tänavu peetakse metskitseaas
tat. Temast kirjutatakse ja räägitakse
rohkem kui muidu, kuigi enamjagu
eestlasi peaks seda looma üsna hästi
tundma. Autoaknast näeme neid ju
võrdlemisi sageli. Paraku tuleb ette ka
liiklusõnnetusi, kus metskits on teele
jooksnud.
Küllap ei jäta kedagi külmaks ka
kirjutis rändrahnude pildistamisest,
sest teemale on tugev eelsoojendus
tehtud Eesti märgi tutvustuse raames.
Nüüd tuleks välja valida oma lem
mikrahn, teha sellest looduspiltnike
näpunäidete järgi kaunis looduspilt ja
siis minna maailma vallutama.
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ahutus Eesti looduse käekäigu
pärast paistab igalt poolt välja.
Mässatakse eestlasele nii oma
ses vormis: pigem tasakaalukalt ja jär
jekindlalt kui äärmuslikult ja tuliselt.
Ei ole vaibunud vastuseis Rail Balticu
vastaste ja selle rajajate vahel. Näib, et
öötunde napib mõlemal poolel, et oma
tahtmist ellu viia. Samuti on lahvata
nud pahameel Eesti metsades toimuva
üle. Oht kaotada meie loodusilmelised
metsad ning ühes sellega elupaiga ja
liigirikkus teeb suuresti muret loodus
teadlastele ja kaitsjatele. Kogunetakse
ministeeriumides, telesaadetes, raa
dios ja sotsiaalmeedias, et oma arva
mus otsustajatele kuuldavaks teha ja
neid veenda.
Viimasel aastal on võideldud veel
näiteks põlevkivi arengukava pärast,
Väikese väina seisundi parandamise
eest ja lendorava kaitse nimel. Samuti
on väsimatult tööd tehtud tuhande
pisema teema kallal.
Asi võib olla selles, et eestlasel on
üha rohkem julgust avalikult arva
must avaldada, samas osatakse pare
mini märgata ilmselgeid möödapa
nekuid. Mõistagi ei saa välistada,
et juhtpositsioonidele on pääsenud
need, kes ei taha või ei oska kõiki
probleeme ette näha, mistõttu on tar
gematel kannatus katkenud.
Kindlasti on mõjuv roll aga sellel,
et praegu leidub hulganisti sotsiaal
seid ja teabekanaleid, mille kaudu
ideid levitada, mõttekaaslasi koonda
da ja siis üheskoos asuda tegutsema.
Igal juhul näib, et rahva arvamusest
kujuneb uus relv, millega Eesti loodu
se nimel võitlusse minna.
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