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Ühiskasulikud putukad 
ehk Veel üks vaatenurk sellele, et ilm on hukas

Inimene on huvitav olevus: seda, 
mille halba mõju me kohe, otse-
selt või selgelt ei taju, ei käsitle 

me mingi erilise ohuna. Kui ei valu-
ta, ei hakka paha või ei kujuta endast 
surmaohtu, siis pole viga midagi. 
Ometi on kõik nõus sellega, et tervist 
tasub hoida. 

Hea näide on asbesti sisaldavad ehi-
tusmaterjalid, näiteks meil laialt tun-
tud lainjad katuseplaadid. Seda kraami 
on Eestimaal ohtralt: enamikus hoo-
vides leidub mõni hoone, millel (veel) 
peal asbesti sisaldav eterniit ‒ asbest-
tsement. Kui see pole enam katusel, 
siis on seda taaskasutatud mõnes tei-
ses kohas, näiteks puuriitade vihma-
kattena või teeaukude täitena. Pigem 
ei tajuta, et tegu on tervist kahjustava 
materjaliga, kuigi asbestitolmu halvast 
mõjust oleme kuulnud küll. 

Juttudel sellest, kuidas põhjanaab-
rid asbesttsementi nähes esimesel 
võimalusel eemalduvad, on ilmselt 
tõepõhi all. Küllap neil on teadlikkus 
suurem. Aga kuidas käitub keskmine 
eestlane? Kas vana maja eterniitka-
tust maha võttes paneb ette respiraa-
tori? Ja mis saab virna laotud mater-
jalist? Pakutakse tuttavatele: tulge ja 
viige tasuta ära! Ikkagi kasutuskõlb-
lik materjal! On levinud teadmine, et 
jäätmejaamad kas ei võta seda vastu 
või tuleb eterniidi üleandmise eest 
palju maksta. Päris õige see pole, 
sest paljud omavalitsu-
sed on loonud võima-
luse asbesttsement 
kohalikus jäätme-
jaamas tasuta ära 
anda. 

Paraku on ini-
meste valgusta-
mine aeganõu-
dev tegevus ja 
ilma ulatuslike 
teavituskam-
paaniateta pole-
gi teine-
kord või-
m a l i k 

inimühiskonda muuta. Olgu selleks 
mobiiltelefoni kasutus autoroolis, 
ohtlike jäätmete käsitsemisel tekkiv 
oht tervisele või näiteks putukamür-
kide liigtarvitus põllumajanduses. 
Kaastundliku isendina võiks ju ini-
mene rohkem suuta ette võtta iseene-
sega, et hoida oma tervist või säästa 
loodust, mis kaudselt tähendab seda-
sama: oma tervise kaitset. 

Paraku on märksa lihtsam anda 
soovitusi, kui neid ellu viia. Veelgi 
raskem on loodusesse paisatud mür-
kide tagajärgi hiljem leevendada. Üks 
paljudest probleemidest on mesilas-
te käekäik.

 Mainumbris ongi teadusloola-
se Ken Kallingu kirjutises tähelepa-
nu all mesilased, keda on uurinud 
eesti soost professor Elmar Leppik. 
Ühiskondlike putukatena on nad ini-
mesele igati kasulikud: tolmeldavad 
põllukultuure ja toodavad tervistavat 
mett. Ent juba pool sajandit tagasi on 
Elmar Leppik pannud tähele nähtust, 
mille nimetas mesilaste sõjaks: mür-
gitatud mesilane tekitab tarus konf-
likti, misjärel rünnatakse nakatunud 
isendit ja peatselt ka üksteist. Nõnda 
hävib terve mesilaspere. Sellise käi-
tumise põhjused peituvad põllukul-
tuuridele pritsitavates putukamürki-
des: piisab imeväikesest kogusest, et 
selline ahelreaktsioon mesilastel val-
landuks. 

Vastukaaluks nendele teema-
dele juhin tähelepanu Tiit 

Kändleri esseele, kus iroo-
niliselt kerkib küsimus: 
kes küll kaitseks hoopis 
inimest, mitte niivõrd 

loodust ning loomi? 
Kui inimese soovid 
ja tahtmised oleksid 
palju tagasihoidli-
kumad, küllap siis 
oleks lihtsam teda 
ka kaitsta.
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