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Karl Ernst von Baer 225
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riigis olnud seotud keskkonna(kaitse)
ga. Meenutagem kas või omaaegset
suurt soodesõda või fosforiidisõda.
Nüüd siis Rail Baltic ja metsaraie.
Teemana on konflikti ja arendust
rohkesti ka selles ajakirjanumbris.
Keskmes on seekord Nursipalu harjutusväli: kas riigikaitse kaalub üles
loodusväärtuste kao? Mina küll ei tea!
Loodusajakirja toimetajana peaksin
justkui kalduma looduskaitse poole,
ent omajagu veenev on ka kaitseministeeriumi tõdemus, et nii mõnigi
loodusala – näiteks Põhja-Kõrvemaa
ja Alam-Pedja, aga ka Mustoja mõhnastik – on suuresti säilinud puutumatuna just seetõttu, et seal on
(olnud) sõjaväe harjutusalad. Aga
loomulikult pole teema nii lihtne
ning paljud liigid ja elupaigad on tõepoolest ohus.
Siinses märtsinumbris on põgusalt vaatluse all ka areng, täpsemalt
inimkonna areng Karl Ernst von Baeri
vaadete ja huvide kaudu. Avaartiklist
selgub, et Baer oli kõva koljukütt:
eri rahvaste kolbad olid tema erihuvi. Eestlaste kolbad huvitasid teda
samuti, kuid üksnes antropoloogilisest aspektist, sest üldiselt ei arvanud
ta eestlastest teab mis hästi.
Omamoodi legendiks on saanud
Baeri sedastus, et eestlased on laisad,
rumalad ja tuima näoga poolmetsikud tüübid. Rääkimata välimusest:
kurb küll, aga Baeril ei õnnestunud
vähemalt oma doktoritöö kirjutamise
lõpuks oma sõnutsi näha ühtegi naist
või neidu, „kes võinuks end ilusaks
pidada“. Usutavasti selles mõttes võib
meil rahvana siiski arengut märgata: nüüd tavatseme pidada Eesti naisi
maailma kauneimaks. Huvitav oleks
teada, mida Baer arvaks praegu eesti
naiste ilust või näiteks meie moodsast e-riigist …
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undub, nagu oleks see juba
olnud. Jälle vaieldakse selle
üle, kas Eestis on metsa piisavalt või on raiemahud siiski liiga suured; kas seista looduse ja meie elukeskkonna eest või laiendada inimtegevust (kaevandused, Rail Baltic,
sõjaväe harjutusalad); kas Eesti
kuvand on olla roheline rahvuspark
või kõrgtehnoloogiline netiriik.
Mõistagi ei ole kellelgi ainuõiget
vastust. Siiski leidub neid, kes arvavad, et neil on õige vastus käes, ning
kaitsevad oma seisukohta kirglikult.
Mis tahes arengu puhul on arvamuste paljusus edasiviiv jõud. Olukord,
kus kõigil oleks ükskõik, keegi ei
vaidleks ega tegutseks, tekitaks kõhedust. Öeldakse, et kui inimene enam
millegi vastu huvi ei tunne, siis ta ei
arene, vaid mandub. Vast on riigi ja
ühiskonnaga sama: mingi käärimine, rahutus, konflikt peab alati õhus
olema, muidu hakkab igav ja arengut pole.
Pulbitsemise ja suurte konfliktide
järgi otsustades on Eesti praegu täitsa
kenasti arenev maa. Huvitaval kombel on nii mõnigi suur käärimine meie
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