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looduskaitse
ja
inimtegevuse
vahel. Metsategu, põlluharimine,
loomakasvatus ja jahipidamine ei
ole sugugi kurjast, ent kaugenedes
loodusest on väga lihtne neis asjus
kaotada tasakaal. Niisamuti on
linnastunud looduskaitsjal oht kalduda
äärmusesse, sest ei ole argipäevast sidet
looduse kui inimese elukeskkonnaga.
Linnastunud ühiskonna hädadele
juhib usutluses tähelepanu ka Asko
Lõhmus, kelle arvates on linnad
looduskeskkonna mõttes imurid.
Nad tõmbavad endasse kõik eluks
vajaliku, kuid seejuures kaob
inimestel otseside keskkonnaga, mille
ressursse nad kogu aeg tarbivad.
Mõistagi püüame Eesti Looduses
edendada loodustunnetust ja teadmisi
keskkonnast, aga ka elulisi kogemusi
on väga vaja. Vahel võivad need
kogemused olla üsna kibedad. Üks
hirmutavaim teadmine on kindlasti
see, kui avastad oma elumaja põranda
alt majavammi ‒ puitu õgiva seene,
kelle tõrje on väga vaevarikas. Paraku
satub ta naabriks tihtilugu siis, kui
oleme teadmatusest loonud soodsad
olud. Seega, eelteadmised sellest
seenest on esmane abi, kuidas kaost
vältida. Majavammi arenguloost,
levikust maailmas ja sattumisest
Eestisse on kirjutanud iduettevõtte
Majaseen asutaja Jane Oja.
Üsna mitu jaanuarilugu juhatab
meid loodusesse liikuma, ühtlasi
saab head nõu, mismoodi
matkal talveoludes hakkama
saada. Ent esmalt
soovitan suunduda
Haanjamaale,
kus
tänavu on olnud
võimalus
nautida
talveilu
detsembri
algusest saati. Tasub
minna, sest viimastel
aastatel ei ole meie
neljandat
aastaaega
ehedal kujul sugugi
küllaldaselt olnud.
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etsembrirahutus on nüüdseks möödas: aasta lõpuga
seotud kokkuvõtted tehtud
ning jõulude ümber keerlev kingitrall seljatatud. Tõsi, alati nendime,
et järgmine kord teen kõik selleks, et
aasta lõpeks hoopis rahulikumalt ega
kulgeks üleüldise kiirustamise saatel. Ometi neelab detsember meid
igal aastal seletamatul väel keerisesse,
ehkki loodame seda vältida: alati jääb
midagi viimase hetke peale, olgu see
kingiost, kuusevõtt või pühade-eelne töökohustus. Seega, mõneti paratamatult kujuneb jõulukuust aasta
kõige kiirem ja närvilisem aeg, millega tuleb kuidagi toime tulla.
Seevastu jaanuar on enamasti
rahukuu: kulutusi ja pingutusi on
tehtud nii palju, et enam ei taha
ega jaksa. Sellest kasvab välja soov
teha uuel aastaringil midagi teisiti ja
paremini, seada uusi sihte ja kogeda
midagi kasulikku, mis õpetaks
arukamalt elama. Tasapisi pikenev
päevavalguse aeg annab sellele oma
hoo ning lootuse, et kõik on võimalik,
kui vaid tahta.
Mida siis võiks teha teisiti ja
süvenenumalt? Käia rohkem looduses!
Märgata ja arvestada oma otsustes
senisest enam looduskeskkonnaga.
Mõeldes seejuures niipidi, et loodus
on meie elukeskkond ja inimene ei
ole seal sugugi kõige tähtsam. Mida
vähem me loodusest teame ning,
mis veelgi olulisem, mida rohkem
selle tunnetamisest kaugeneme,
seda kehvem meile.
Olen üsna kindel, et parim
ravim loodusest kaugenemise
vastu on elada aasta ringi või
vähemasti osa aastast maal,
mitte
linnakeskkonnas.
Ühepäevased käigud loodusesse ei õpeta meile
kaugeltki seda, kuidas tuleb
keskkonnaga arvestada,
kaldumata äärmustesse;
mida saab ja on sünnis
looduses teha ning kus
jookseb tasakaalupiir
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