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Maailmameri hapestub:
ka Läänemeri on muutuste lävel



Kas sul on loodusajakiri tellitud 
ja puukborrelioos kontrollitud?

Telli ajavahemikus 21.09–31.10 ajakiri Eesti Loodus, Horisont, 
Looduse sõber või Eesti Mets aastaks ja võid saada tasuta 

võimaluse kiirtestida, kas suvine loodu ses liikumine ja puukidega 
kohtumine pole kaasa toonud puukborrelioosi nakatumist. 

Loosime igal nädalal välja 4 kiirtesti. Võitjate nimed ja täpsemad 
kampaaniatingimused avaldame kodulehel.

Telli www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105

horisont
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MIS ON AJU

PÕHILINE ÜLESANNE?

Peeter Helme: enim on mind mõjutanud keeleteadus

Rainer Kattel: kindlasti ei pea elus kõike mõõtma majandusliku mõõdupuuga

Bioloogilised poldid, 

mutrid ja ehituskivid
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Hendrik Relve unistab varjus püsimisest
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Puukborrelioosi koduse kiirtesti kasutamine 
on lihtne ja mugav. Test tuvastab puuk-
borrelioosi nakatumise alates 2–4 nädala 
möödumisel oletatavast puugihammustusest. 
10 minutiga on usaldusväärne vastus käes!

Naudi hingerahu ning huvitavat lugemist loodusest ja teadusest! 

http://e-pood.horisont.ee/ajakirjade-tellimine/
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Mis toimub 
maailma(mere)s?
Augustinumbri keskne teema 

oli suvised kuumalained ja 
sellega kaasnev soojussaar-

te efekt ‒ ülekuumenevad asfalt- ja 
betoonpinnad linnades. Saime teada, 
et uurimuse järgi on kuumalained 
Eestis sagenenud ja nii jätkub ilmselt 
ka tulevikus. Põhjusi tuleb otsida glo-
baalsest kliimasoojenemisest. 

Ka septembrinumbris ei saa me 
mööda kliima soojenemisest. Õigu-
poolest käsitleme seda temaatikat 
mõnevõrra teises võtmes. Nimelt 
käib peaaegu ühte sammu kliima-
soojenemisega teine muret tekitav 
keskkonnaprobleem: maailmamere 
hapestumine. 

Nii soojenev kliima kui ka mere-
vee happesuse tõus on teinud inime-
sed murelikuks. Tõsi, esimesest rää-
gitakse rohkem ja valjemini. Seevastu 
hapestuv merevesi on võrdlemisi uus 
probleemipundar. 

Seni on selle temaatikaga tegelnud 
põhiliselt teadlaskond ning „suurde 
poliitikasse“ hapuks muutuv ookean 
veel jõudnud ei ole. Uus keskkon-
naprobleem on aga 
ulatuslik. Selle-
le juhivad tähe-
lepanu avakir-
jutise autorid 
Tartu ülikooli 
Eesti mereins-
tituudist.

Eri riikide 
teadlaste uurin-
gute järgi on 

maailmamere vesi ajapikku muutu-
nud aina happelisemaks. Ent praegu ei 
osata veel kuigi täpselt hinnata, mida 
see endaga kaasa võib tuua. Selge on 
see, et kiiresti hapestuv merevesi aval-
dab mõju mereelustikule. Nõnda on 
asutud uurima, millist osa mereelusti-
kust mõjutab pH taseme langus kõige 
enam: kes võidavad ja kes kaotavad. 

Kõik on kõigega seotud. Kui inim-
kond paiskab õhku sama palju heit-
meid nagu seni, siis ei suuda maail-
mameri süsihappegaasi senise tõhu-
susega omastada. Seetõttu süsihap-
pegaasi sisaldus atmosfääris suure-
neb ja see omakorda lisab hoogu klii-
masoojenemisele. 

Maailmamerega on septembri-
numbris seotud veel teine, märksa 
seikluslikum lugu. Tänavu 18. augus-
til tähistati eesti juurtega loodus-
teadlase Alexander von Middendorffi 
200.  sünniaastapäeva. Sedapuhku ei 
tutvusta me tema osalust eesti puna-
se veise ja tori hobuse tõuaretuses 
või arvukatel ekspeditsioonidel. On 
veel üks seik: unistus ja soov jõuda 
mööda arktilist jäämerd põhjapoolu-
sele. Selle kohta on palju arhiivima-

terjale läbi töötanud teadusloolane 
Erki Tammiksaar. 

Paratamatult ei saa inimene 
olla lõputult isepäine: loodusolu-
sid tuleb tunda ja arvestada. Eesti 

Loodus on seejuures ikka abiks. 
Siinkohal on hea meel anda teada, 

et koostöös ETV keskkonna-
saatega „Osoon“ hakkab ala-

tes septembri teisest poo-
lest korra kuus toimuma 
Eesti Looduse lugeja-
mäng. Kindlasti anname 
mängu kohta lisatea-
vet ka meie Facebookis 
ning Loodusajakirja 
internetilehel. Lugege 

ajakirja ja jälgige saadet!
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