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Ilusad pisiasjad
Aprillinumbrisse on mahtu-

nud palju huvitavaid artikleid. 
Mind ennast, ilmselt eriala-

se tausta tõttu, köidab aga eriti lühem 
kirjutis loodusteaduslike kogude vara-
salvedest, peaaegu ajakirja lõpus.

Üks Eesti maaülikooli põllu-
majandus- ja keskkonnainstituu-
di (EMÜ PKI) herbaariumi osa on 
Karl Ernst von  Baeri herbaarium. 
Keskkonnainvesteeringute keskuse 
toetusel on hakatud Baeri herbaariu-
mi korrastama ja digiteerima. See tai-
mekogu on peaaegu samasuguses sei-
sus, nagu ta on Baerist jäänud: antud 
pärandusena Eesti provintsiaalmuu-
seumile (1877) ja sealt Eesti ajaloo-
muuseumi kaudu jõudnud 1976.  a 
zooloogia ja botaanika instituudi her-
baariumi, mis nüüdisajal on EMÜ 
PKI herbaarium. Taimed on lahtiselt 
lehtede vahel karpides, nii et enne 
kogu korrastamist on olnud keeruline 
herbaariumi uurida.

Ühele 1840. aastal kogutud Baeri 
herbaarlehele oli koos taimega sat-
tunud sääsk: taim pärineb Arktikast, 
kus suvisel ajal lendab rohkesti 
vereimejaid putukaid. Taimi kogu-
des tuleb vahel ikka putukaid kaasa, 
kuid tavaliselt need herbaarlehele ei 
jõua, sest botaanikuid huvitab eelkõi-
ge taim. Baeri sääsk oli aga piisavalt 
hästi säilinud, et liigini määrata ning 
putukas taimekogudest edasi anda 
putukakogudesse.

Võib ka öelda, et seekord tegi-
me sääsest elevandi: oleme tabanud 

sääse, kes võib-olla oli imenud kuulsa 
akadeemiku verd. Noores eas oli Baer 
kogunud ka liblikaid, ent ta liblikako-
gu saatus on teadmata. Nii võib senis-
te teadmiste järgi väita, et kõnealune 
juhuslikult avastatud sääsk on ainuke 
Baeri kogutud ja nüüdisajani säilinud 
putukas, vähemasti ainus kahetiiva-
line. Ilus pisiasi, millel on eelkõige 
emotsionaalne tähendus.

Kevadel saabuvad rändlinnud ja 
hakkavad õitsema esimesed kevadlil-
led. Botaanikud siirduvad metsa ja nii-
tudele, jätkama Eesti taimede uue levi-
kuatlase välitöid (vt ka EL 2015/3). Ka 
taimehuvilistelt ootame endiselt tähe-
lepanekuid: kevadel huvitavad meid 
eelkõige metsistunud ilutaimed, näi-
teks krookused või sillad asustusest 
kaugel, jõe kaldal või niiduservas. Neid 
teateid võib saata atlase toimkonna-
le aadressil taimeatlas@gmail.com. 
Nutiseadmete omanikel tasub üles 
otsida Eesti Looduse märtsinumber, 
kus kirjutasime loodusvaatluste and-
mebaasi rakendusest. Seda kasutades 
on hõlpsam oma leidudest teada anda.

Teadmine kodumaa loodusest, 
nagu ka taimede uus levikuatlas, 
kujuneb pisiasjadest – üksikutest 
vaatlustest. Taimeatlas valmib küm-
nete või lausa sadade botaanikute ja 
loodushuviliste töö viljana. Iga vaat-
lus loeb: mida rohkem on tähelepa-
nekuid, seda väärtuslikumaks kuju-
neb tervik.
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