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Seda, kui loodus sulle korda 
läheb või sind liigutab, on kohe 
sisemiselt tunda. See on õnne- 

ja hubasusetunne, mis looduses vii-
bides valdab. Või kerge ootusärevus 
ootamatuste pärast, sest neid on loo-
dusel pakkuda külluses. Ilmselt pais-
tab see ka välja, miks muidu räägi-
takse looduslastest, loodusnaistest ja 
-meestest. 

Kui proovida seda tunnet lahti 
mõtestada, võib selle koostisosi rat-
sionaalselt seletada, aga täielikult kir-
jeldada vist ei saagi. Kindlasti on uusi 
teadmisi ja kogemusi hankides olu-
lisel kohal ka uudishimu ja ahaa-
elamus. Loodust jälgides märkad, et 
enamasti on kõik omavahel seotud, 
kõigel on põhjus ja tagajärg. Isegi kui 
seda ei näe, võib varasema kogemuse 
najal öelda, et seosed on kusagil ole-
mas ja piisavalt süvenedes leiad need 
üles. 

Neid seoseid aitab tabada ja koge-
da ka teiste sama meelelaadiga ini-
meste kuulamine, nende kirjutatu 
lugemine või nende fotode ja video-
te vaatamine, helisalvestiste kuula-
mine. See võib olla lihtsalt kirjeldus 
looduses käigust või 
ka detaile analüü-
siv teadusartikkel. 

Võib-olla päris 
alguses, loodu-
se tundmaõppi-
mise esimestel 
sammudel, 
ongi õige 
juhatus 

vajalik, et tekiks tunne: loodus on su 
kodu. Nagu lapsele tehakse ettevaat-
likult selgeks, et tuli põletab ja koer 
võib hammustada, kuid samas õpeta-
takse teadmist, et tuli aitab süüa teha 
ja koer võib kaitsta kariloomi. 

Kui loodus on su ära kodustanud 
ja sul tekib temaga emotsionaalne 
suhe, läheb muidugi elu raskeks: loo-
duses toimuvad muutused tabavad 
seda valusamalt. Tuttavates kohta-
des elupaiga kaotanud händkakk või 
metsis on kui pagendatud naaber, 
kelle käekäigu pärast muret tunned. 
Ka siin aitab teiste kuulamine: tead-
jamad seletavad, mida annab teha, 
kas kakk leiab naabervallas pesapaiga 
või peaks mõtlema pesakastide pane-
misele. 

Oluline on, et neid südamega rää-
kijad ja teadmiste jagajaid jaguks ja et 
alati leiduks ka kuulajaid ja lugejaid, 
kellele teemad korda lähevad ning 
kes on valmis selleks, et loodus nad 
ära kodustaks.

Samavõrra, nagu loodusest kir-
jutamine aitab temaga sinasõbraks 
saada, võib see teatud tingimustel 
meid loodusest eemale kiskuda. Kui 
hakkame looduses nägema vaid lii-
ginimetuste tabelit, süstematiseeri-
tud elupaikade, fenoloogia ja ohus-
tatuse alusel, muutub see pelgalt sta-
tistiliseks aineseks, mida annab ühe 
käskkirja või otsusega teisendada 

sisemajanduse koguproduktiks või 
teatud väärtusega maatükil asu-

vaks bioloogiliseks massiks. 
Ega meile endilegi 

ei meeldi ju olla üks-
nes statistika objekt. 

Seepärast olen alati 
rõõmus, kui kuulen 
mõnda lugu või loen 
kirjatükki kelleltki, 
kelle loodus on ära 
kodustanud. See on 
südamega värk.
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