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Toimetaja veerg

Suvenumber saab trükikojale üle 
antud ja botaanikust peatoime-
taja läheb juba samal päeval 

välitöödele: uue taimeatlase täien-
damiseks on vaja koguda lisaand-
meid ja herbariseerida raskemini tun-
tavaid taimi, näiteks võililli, keda saab 
määrata herbaareksemplaride põhjal. 
Looduse vaatlemine on põhimõtte-
liselt lihtne tegevus, millega saab iga 
loodusehuviline hõlpsasti hakkama. 
Aga kuidas loodusvaatlusi alustada?

Iga tähelepanek looduse kohta 
koosneb kahest olulisest osast: liik 
või muu takson tuleb õigesti ära 
tunda ning vaatlus jäädvustada and-
mebaasi või vähemasti märkmetena. 
Suurepärasest taimetundjast on vähe 
kasu, kui ta jätab looduses leitu üks-
nes enda teada. Ühtviisi oluline on 
nähtu määrata ja siis jäädvustada.

Taimi või loomi aitavad tundma 
õppida eelkõige määrajad. President 
Kaljulaid ütles 15. mail looduskaitse-
kuud avades, et tasub endale teised 
elusolendid selgeks teha; võtke lin-
numääraja või taimede kukeaabits ja 
õppige liike tundma. Tõepoolest, ise-
seisev töö käsiraamatutega on loodu-
se tundmaõppimisel olulisim ja juba 
vanast ajast tuntud meetod.

Nüüdisajal on asendamatu abi-
mees interneti pildiotsing, mille abil 
leiab näiteks lisa määraja jooniste-
le või fotodele ning võib jõuda õige 
liiginimetuseni. Näiteks näete keva-
del esimest korda tundmatut taime 
paiselehte, kirjutate interneti pildi-
otsingusse „kollane lill“ ja esimeste 
kümnete fotode seas on kahtlusalune 
kindlasti olemas.

Kasulikud on ka Facebooki loodus-
huviliste grupid, olgu need siis libli-
ka-, väikeste elusolendite, Eesti floo-
ra või käpaliste omad. Tundmatutest 
olenditest pilte postitades saab tar-
gematelt enamikul juhtudel teada 
õige nime, teadlased on aga niiviisi 
jõudnud jälile uutele leiukohtadele. 

1930. aastatel täitsid seda kohta ajakir-
jad Eesti Loodus ja Loodusevaatleja, 
neis avaldatud lühiteated taimede ja 
loomade leidude kohta süvendasid 
huviliste vaatlushuvi ja soovi oma 
avastustest teada anda. Neid kirjutisi 
saab leviku muutuste uurimisel kasu-
tada siiani.

Mais on avatud uue välimuse ja 
osaliselt ka uue sisu saanud eElurikku-
se portaal, elurikkus.ee. Maailmas on 
ainulaadne, et ühe riigi looduse kohta 
käiva teabe olulisem osa on suude-
tud talletada ühtesamasse andmebaasi 
(lk 13). Siit leiab ka Eesti taimede uue 
levikuatlase, mis senini oli kättesaadav 
vaid tööversioonina (ottluuk.github.
io/atlas/). Muidugi täiendame ja toi-
metame ka elurikkuse uut taimeatlast 
edasi, aga nüüdsest uuenevad kaardid 
tihedamini, juba kord päevas.

Huvitavatest tähelepanekutest võib 
endiselt teada anda ka Eesti Looduse 
toimetusele ja vajaduse korral saame 
aidata ka määramisega: vast suuda-
me nii mõnelegi taimele või linnule 
omast tarkusest nime öelda või siis 
asjatundja juurde juhatada.
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