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Nabala	ja haruldased taimed
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Loodav Nabala looduskaitseala 
kütab kuumal suveajal kirgi. 
Millegi võtmine looduskaitse 

alla tekitab mõistagi küsimusi nii 
maa- ja metsaomanikes, kaevanda-
jates kui ka muidu loodushuvilistes. 
Kõnealune piirkond on suur ja kee-
rukas ning selle loodusväärtusi ja 
võimalikke sotsiaalseid või majan-
duslikke mõjusid ei jõuaks ilmselt ka 
erinumbris ammendavalt käsitleda. 

Jaanuarinumbris on ilmunud 
lühikokkuvõte loodava kaitseala 
põhiväärtustest. Üks vaidlusaluseid 
teemasid on Nabala–Tuhala karstiala: 
mõne autori arvates siin karst üldse 
puudub või leidub vaid ebaolulisi 
karstinähtusi. Siinsest ajakirjast saab 
lugeda hüdrogeoloog Leo Vallneri 
põhjalikku artiklit (lk 13–19) karsti 
olemusest ja selle leidumisest Nabala 
piirkonnas. Loodetavasti kummutab 
kirjutis vähemasti kahtlused, nagu 
Nabala piirkonnas karst puuduks.

Hiljuti meie seast lahkunud Hella 
Kink on Eesti ürglooduse raamatus 
piiritlenud 8080 hektari suuruse 
Nabala karstiala. Kavandatav kait-
seala hõlmab vaid 4664 hektarit, 
peamiselt mitmesuguseid metsi ja 
sooalasid. Võib väita, et loodav kait-
seala võiks olla isegi suurem ning 
kavandatav kaitsekord rangem: suur 
osa looduskaitsealast on tsoneeritud 
piiranguvööndisse, mis metsandus-
töid nagunii oluliselt ei pidurda ning 
segab omanikke väga vähe.

Kavandatava Nabala kaitseala 
piirest on leitud kümme teise kait-
sekategooria taimeliiki. Neist näi-
teks kuldkinga populatsioon on siin 

piirkonnas Eesti mõistes väga suur 
ja ka mitme teise kaitsealuse liigi 
jaoks on loodav kaitseala väga olu-
line. Tuleb nõustuda Kalev Sepa ja 
Urmas Tartese väitega (EL 2014, nr 1, 
lk 57–58), et Nabalas on kindlaks 
tehtud aukartust äratav hulk loo-
dusväärtusi ning üsna tõenäoliselt 
täieneb kaitsealuste ja ohustatud lii-
kide nimekiri lähiaastatel veelgi, kui 
loodusteadlased saavad ala uurimisse 
rahulikult süveneda.

Lõppev suvi on olnud botaani-
kutele rõõmustavalt leiduderohke. 
Augustinumbris on juttu näiteks 
sinihalli loa taasleiust ja ohtese tarna 
uutest leiukohtadest. Järgmises numb-
ris kirjutame Eestile uuest taimeliigist 
muda-nõmmkannist (Androsace fili-
formis), kes avastati Mõniste kandist 
kavandatava Kalkahju lubjakivi kae-
vandusala lähedalt.

Eesti maaülikool ja pärandkoos-
luste kaitse ühing on asunud Eesti 
taimede uue levikuatlase tarvis and-
meid koguma. Eks taimeleidude roh-
kus on otseses seoses välitööpäevade 
arvuga ja küllap saab nii seletada sel-
lesuviste avastuste rohkust. 

Üks esimese atlaseaasta oluli-
semaid tulemusi on tõdemus, et 
teadmised Eesti taimede levikust 
on kohati üllatavalt puudulikud. 
Küllap pole botaanikud varem kõik-
jale jõudnud ja taimestik areneb 
omasoodu. Püüame Eesti Looduse 
lugejatele edaspidigi tutvustada täht-
samaid uudiseid taime- ja loomariigi 
kohta.   ■
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