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Tänavuse veebruarinumbri 
põhikirjutis on küllap ootus-
pärane: tutvustame meie rah-

vussümboleid ja meenutame, kuidas 
nad on valitud. Oleme seda aeg-ajalt 
Eesti Looduses ennegi teinud, aga riigi 
juubel on hea põhjus nad kõik korra-
ga käsile võtta. Suitsupääsuke ja ruk-
kilill on neist kõige vanemad ja tuntu-
mad, valitud rahvussümboliteks ajal, 
kui sinimustvalge värvikombinatsioon 
oli keelatud.

Tagantjärele paistab rukkilille 
valimine Eesti rahvuslilleks 
okupeeritud Eesti vabariigis 50 aastat 
tagasi, s.o vabariigi esimese juubeli 
ajal, päris julge sammuna. Eesti 
rahvuslinnu, valget ja musta tooni 
suitsupääsukese kõrvale valiti Eesti 
looduskaitse seltsi esimehe Jaan Eilarti 
eestvõttel siniste õitega rukkilill. 
Nõnda moodustunud mõtteline 
trikoloor põhjendab nii mõlema 
rahvussümboli varasemat tuntust kui 
ka laialdast kasutamist tänini.

Nüüd, vabariigi saja aasta juubeliks, 
on liblikauurijad ja -sõbrad valinud 
Eesti rahvusliblika, pääsusaba. 
Kollastes toonides putukale eelistas 
nii mõnigi hääletaja sini-paelöölast, 
kelle tiivamustris võib näha meie 
rahvusvärve. Nüüdisaegses vabas 
Eestis on meie põhiline rahvussümbol 
sinimustvalge lipp ning seetõttu 
võib muude rahvussümbolite 
värvivalikusse vabamalt suhtuda.

Eesti Looduse 1989. aasta 
jaanuarinumbris on kirjas, et 
Soome rahvuspuuks valiti 
arukask. 1990.  aastatel 
tõusis päevakorda ka Eesti 
rahvuspuu valimine. Eesti 
Looduses avaldati sel 
teemal mitu kirjutist, muu 
hulgas soovitas Fred Puss 
valida igale maakonnale 
oma sümbolpuu. Professor 
Viktor Masing tegi 
ettepaneku alustada aasta 

puudest, et seejärel kunagi hiljem 
jõuda ka rahvuspuu valimiseni. Nii 
sai 1996.  aastal esimesena aasta puu 
seisuse kadakas, järgnesid kuusk ja 
tamm ning tänavu kahekümne teise 
aasta-puuna laukapuu. 

Rahvuspuu valimiseni pole me 
aga jõudnud ja ilmselt ei pruugigi 
jõuda, kuid lisandunud on mitu teist 
aasta objekti. Looduse tutvustamise 
seisukohast on puu, mulla, sambla 
või seene üheks aastaks ausse 
tõstmine tõhus võimalus vaadeldavat 
liiki põhjalikumalt esitleda. Vaevalt 
aitaks rahvuspuu või rahvussammal 
märkimisväärselt rikastada meie 
rahvusliku identiteedi kuvandit.

Rahvus- ja aasta sümbolite kõr-
val peaksime rohkem meeles pida-
ma ka neid taime-, looma- ja seene-
liike, mis on Eestile omased, siinsed 
endeemid. Artiklis suitsupääsuke-
sest on märgitud kunagist ettepa-
nekut, et rahvuslind võiks olla tollal 
alamliigi staatuses olnud Saaremaa 
käbilind. Taimedest sobiks samal 
põhjusel hästi eesti soojumikas või 
saaremaa robirohi. Juubeliaasta aja-
kirjanumbrites püüame Eestile ainu-

omaseid elustikuliike 
lähemalt tutvustada.
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