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aamatu kaanelt vaatab vastu uudistav 
hunt, pildistatuna Lääne-Eesti metsades.

Portreel näeb ilusat, tarka looma, kel-
le tähelepanu on ilmselt köitnud varjes 
istuv fotograaf. Klõpsatus, mingi lõhn? 
Fotograaf imetleb hunti, suhtub temas-
se  sümpaatiaga, mida on näha ka teis-
telt raamatu fotodelt. Need omakorda 

peegeldavad meie ühiskonna suhtumist 
hallivatimehesse – rahulolu, et selline vä-

gev loom elab endiselt meie metsades. 
Eelmise sajandi pildid ja joonistused 

räägivad teist juttu. Võite selles ise veen-
duda meie raamatut lapates.

Vaid poole sajandi eest oli ametlik 
hoiak hallivatimehesse vaenulik. Meid 
õpetati hunti põlgama. Esivanemate päri-
must tundes oli see midagi loomuvastast. 
Nemad uskusid, et susi on metsa sümbol ja 

metsa peremees. Kriim pidi laan-
tes kolama, sest hunti usuti omal 
viisil karja hoidvat ning võsavil-

lem suutis ju kodukäijaid peletada – viima-
sed olid vahest kardetavad! Eelmisel sajan-
dil pealesurutud vaen ei suutnud õnneks 
vana pärimuse mõju lõhkuda (ehkki kurja 
näoga hunditopiseid liigub mõnedes loo-
dushariduslikes kogudes veelgi). Et hunti 
hinnatakse, näitab ka rahvuslooma teema 
arutelu hundiaastal 2013, mil Eesti Päeva-
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lehe küsitlusel sai hunt siili järel teise koha. 
Hunti on vaja hoida auväärsel kohal, 

sest ta peegeldab kõige paremini meie aru-
saamist looduse tervikust. Sestap valis aja-
kiri Loodusesõber koos teise aasta looma 
meeskonnaliikmetega hundi ka esimeseks 
aasta loomaks.

Hunt rahvusloomana oleks mõeldama-
tu suuremate naabrite juures. Soomes on 
juuri ajanud hundiviha põdrakasvatajate 
eestvedamisel. Venemaal on pikk huntide 
hävitamise ajalugu ja sealset suhtumist on 
väga raske parandada. Meilgi oleks võinud 
juhutuda midagi sellist, kui mõni fanaati-
kute grupp oleks hundiviha südamesse 
võtnud. Ent saime vist jaole.

Raamatu kaante vahel leiab mitmeid 
lugusid, kus tänapäeva inimesed on otsi-
nud ja lootnud kohtumist võsavillemiga, 
ja see on neil ka õnneks läinud. Korjasime 
hundiaastal 2013 jutte ajakirja lugejatelt, 
samuti pilte võistlusele “Susi ja tema tege-
mised”, mis tänavu rõõmustasid ringreisil 
ka hundisõpru Lätis lõunanaabrite hun-
diaastal 2014.

Sutt looduses näinud on meist vähe-
sed. Aga see pole tähtis. Tähtis on näha 
hundi kohta metsas ja metsaga sidet hoida. 
Hunt ongi mets  - nagu ütleb üks meie hun-
di eufemisme.

Aasta looma valivad: 
Eesti Terioloogia Selts,  
Looduskalender,  
Looduse Omnibuss,  
Eesti Looduskaitse Selts,  
Eestimaa Looduse Fond,  
Eesti Metsaselts,  
Tallinna Loomaaed,  
Eesti Loodusmuuseum,  
ajakiri Loodusesõber
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