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vürtsmoose, Viimsi ja teiste eeslinnade aedades siblivad ringi õnnelikud
kanad. Me oleme ringiga tagasi jõudmas, taasavastamas vanu, toimivaid
tõekspidamisi.
Mina igatahes usun, et loomad teavad, mida teha. Veendusin selles täna.
Nimelt oli juurdeehituse käigus meie
maakodu õu traktoritega segi keeratud,
künklikuks. Kuigi olin püüdnud labida ja rehaga maad siluda, polnud sellest tolku: mu jõud ja mõistus ei käinud
kinni tambitud küngastest üle. Nüüd,
pärast suurt öist sadu olid küngaste vahele nõgudesse tekkinud suured
lombid. Päris kole ja nukker vaatepilt.
Täna hommikul avastasid need
lombid mu viis kana. Ehkki nad on
üldiselt õnnelikud ka maja taga õunaaias, leidsid nad lompidest eest tõelise paradiisi. Siblisid seal vees tundide kaupa, kraapisid lompidevahelistel kõrgendikel, kuni järele jäi tasane must maa – just see, mida olin
soovinud. Kana jalgadel on uskumatu jõud! Mida mina, suur inimene,
ei osanud ega jaksanud, seda tegi
viis kana mõne tunniga. Tõsi, välismaa ja meiegi ökokogukondades on
kanatraktorid kasutusel kultiveerijatena. See tõesti toimib!
Ma kavandan juba järgmist suve.
Kas võtta oma tiigiäärsele karjamaalapile paar veist või mõned lambad,
selles on küsimus.
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eptembrinumbri põhilugu räägib loomade karjatamisest veekogude ääres, ja seda positiivses
võtmes. Nii mõnedki arusaamad on
visad taanduma, ehkki meie ajakirjas
ja looduskaitse retoorikas üldse on ju
korduvalt räägitud veistest ja teistest
kariloomadest kui rannaniitude hooldajatest (vt näiteks 2015. a detsembrinumbrit) ning poollooduslike koosluste hoidjatena on nad juba aastaid
olnud looduskaitses tunnustatud.
Kui see teema tuli jutuks mu kevadel 5. klassi lõpetanud tütrega, hüüatas ta äratundvalt: „Jaa, meil oli just
talvel loodusõpetuses juttu, et loomi
ei tohi veekogude ääres karjatada“.
Nõnda teavad õpilasedki, et lehmakaka satub vette ja reostab nõnda randa
ja vett. Nutikamatele on meelde jäänud seegi, et lehmad eritavad tohutus
koguses metaani, tuntud kasvuhoonegaasi. Põhjusi, miks kariloomad,
eelkõige veised, on pahad-pahad,
leiab veel. Veistega seotud eelarvamustest annab kõneka ülevaate ka
meie toimetaja Juhan Javoiši arvamuslugu (lk 18–19).
Zooloog Ilona Lepiku kirjutis
paneb igatahes mõtlema. Kõik tundub ühtaegu loogiline, samas moodne. Moodne seetõttu, et tänapäeval
on kõik juurte-juurde-tagasi-nähtused üsna moes. Inimesed eelistavad üha enam kodumaist talukaupa, Kalamaja ja Karlova hipsteridperenaised keedavad ise moose ja
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