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põllulindude arvukus on Eestis vii
maste aastakümnetega vähenenud.
Lõokesed küll laulavad veel üsna
hoogsalt, kuid me ei tea, kauaks
neil veel jagub jaksu laulda, kuna
pesitsusolud on tihedalt täis kül
vatud põllul keerulised. Näiteks
Suurbritannia maaharijatele maks
takse toetust selle eest, et nad jätak
sid põllulindudele külvamata laike,
kuhu lindudel oleks hea maanduda.
Ei möödu ühtki suve, mil ei aval
dataks lugusid mesilasperede äkk
surmadest. Selles ajakirjanumbris
vaatleme täpsemalt, kuidas läheb
maailma ja kodumaa tolmeldaja
tel. Kuumade suveilmade aegu rää
gitakse ka vetikavohangutest, mida
seostatakse toitainete üleküllu
sega. Põllumajanduses kasutata
vad lisatoitained väetistest jõuavad
Läänemerre ja teistesse suurtesse
veekogudesse. Eestisse on rajatud
esimene tehismärgala (loe lk 24), mis
seda probleemi leevendab. Põllult
kanduvad toitained püütakse juba
põllu lähedal kinni.
Põllumajandusega ei tegele üks
nes maainimesed. Maailma suurlin
nades leidub linnamesinikke ja tõu
suteel on urban farming ehk linna
põllumajandus. Eestiski on viimastel
aastatel rajatud mitmesuguseid kogu
konnaaedu ja Tartus harisid eelmisel
kevadel kaks noort üles hektarisuu
ruse ala, et seal aedvilju kasvatada.
Sellised algatused aitavad hoida lin
nade elurikkust.
Nagu on intervjuus maininud
Aveliina Helm: igaüks meist
võib olla looduskaitsja, kui
peame igapäevategevustes
silmas elurikkust. Oma
aias ei pea muru olema
kogu aeg mõne milli
meetri pikkuseks niide
tud ja lillepeenrad piin
likult umbrohupuhtad.
Vahelduseks soovitan
niita vikatiga!
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jakirja märtsinumbris oli
palju kirjutisi metsa kohta.
Sel korral oleme ette võtnud
teise teema, milles looduskaitsjatel ja
ettevõtjatel on tihti raske ühist keelt
leida. See teema on põllumajandus.
Olen kuulnud ka äärmuslikke arva
musi, et loodust võiks kaitsta loodu
ses, aga põllul võiks majandada ikka
nii, nagu on majanduslikult parem ja
tõhusam. Kuidas need arvajad plaa
nivad looduse põllu ümbert ära võtta,
on minule siiani arusaamatuks jää
nud.
Leidub palju liike, kes eri elujär
kudel on seotud just põllumajandus
maastikuga. Põldlõoke ja kiivitaja ei
saa pesitseda metsas ega põõsa all.
Nende liikide säilimiseks on kindlasti
tarvis avatud maastikku, ja seda või
maldab aktiivne põllumajandustege
vus. Põllumajandusmaastiku elurik
kuse eest seisjate soov ei ole kindlasti
põllumajandus ära keelata, pigem on
tähtis leida tasakaal majandamisvõte
te ja loodussäästlikkuse vahel.
Mõni teist võib mõelda, miks
üldse on Eesti Loodusel tarvis välja
anda põllumajanduse erinumber?
Linnud laulavad, kimalased ja mesi
lased lendavad, raps
kolletab,
rukis
kõrgub. Ilus nii
kõrvale kui ka
silmale. Ühe
inimelu jook
sul on keeru
line pikaajalisi
muutusi taju
da. Näiteks
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