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tuareegid. Sõltumatuse kaotasid tuareegid 20. sajandi
algul, mil nende riik langes impeeriumiambitsioonidega
Prantsusmaa võimu alla. Sisuliselt külvasidki prantslased
praeguste hädade seemne ise, kuna koloniaalajastu lõppe-
des meelevaldselt kaardile joonistatud Mali ja selle naaber-
riikide uued poliitilised piirid lõikasid tuareegide põlise
asuala katki. Ent jättes kõrvale kõikevarjutavad tülid ja
viletsuse, siis, nagu lugeda saame, on sel rändrahval äärmi-
selt huvitav lugu.   

Suvisel puhkustehooajal kipume leitsakuilmadega ikka
mere äärde. Samas on viimastel kümnenditel muutunud
tavapäraseks, et kuumalaine ajal merest jahutust otsides
saame ehmatuse osaliseks, kui merevesi on moondunud
eemaletõukavalt sogaseks olluseks, mis paneb kaldad 
haisema. Sellised vee ujumiskõlbmatuks muutvad massilised
sinivetikaõitsengud viitavad, et meie kodune Läänemeri
ägab heitvetest ja põllumajanduses kasutatavatest väetis-
test merre jõudvate toitainete ülekülluse all. 

Leibnizi Läänemere uurimise instituudi professor Ulrich
Bathmann ütleb käesolevas numbris Läänemere tasapisi
paranevat tervist iseloomustades tabavalt: „See on kui 
patsient, kes on haiglas arstide järelevalve all, ent keda ei
saa veel haiglast välja kirjutada. Keskkonnaseisundi hea
taseme saavutamiseks on tarvis veel palju teaduslikke ja
poliitilisi jõupingutusi.“ 

Nii meie kodumere kui laiemalt maailma ookeanide elu-
süsteemides toimuvate suurte muutuste kõrval pöörame
seekord eraldi tähelepanu mikrovetikatele – ka juba maini-
tud kurikuulsatele sinivetikatele. Nimelt pakuvad need
maismaataimedest tunduvalt võimsamad pisikesed foto-
sünteesijad suurt huvi biotehnoloogidele, kes otsivad või-
malusi, kuidas neist suuremahulise viljelusega väärtulikku
toitu, pigmente ja isegi biokütust toota.  

Head lugemist! •

TOIMETUSE VEERG

Aprilli keskel teatas kaitseministeerium, et riigikogus on
lugemisel seaduseelnõu, mis lubab Eestil panustada kuni 50
tegevväelasega Prantsusmaa sõjalisse operatsiooni Mali
vabariigis Aafrikas. Ministeeriumi teate järgi on Saheli
regioonis toimuva operatsiooni eesmärk ohjata sealt lähtu-
vaid eelkõige Euroopa-suunalisi probleeme, nagu terrorism
ja ebaseaduslik immigratsioon. Esimest korda läksid Eesti
kaitseväelased sinna prantslastele appi 2013. aasta sügisel.
Senimaani ei teadnud enamik meist Malist ega seal juba
pikalt podisenud ning uuesti lahvatanud verise konflikti
tagamaadest õieti midagi. Ilmselt on see tänagi nii. 

Horisondi lugejate ühe lemmikautori, Andrus Mölderi
kirjutatud kaanelooga saab aga pilt hulga selgemaks. Järje-
kordsest üht riigita rahvast tutvustavast artiklist selgub, et
probleemide sasipuntras, mida eestlasedki püüavad aidata
lahendada, mängivad võtmerolli iseolemise eest võitlevad
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ESIKAANEL: Tuareegi mees traditsioonilises turbanis. Foto: ALAMY / VIDA PRESS
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