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Toimetaja veerg

Kui palutakse nimetada 
Eesti väärtused, siis tuuak
se esimeste seas, kui mitte 

suisa esimesena, esile meie loodus. 
Kindlasti on üks põhjus selles, et 
eestlaste side loodusega on veel pii
savalt selge ja tugev ning et loodust 
jagub meile küllaga. Linnainimesel 
pole vaja ette võtta kuigi pikka sõitu, 
et jõuda inimtühja metsa või rappa. 

Looduse väärtusi kantakse edasi 
ka kultuuritraditsioonides, raama
tutes (nt Valdur Mikita menukid) 
ning mõistagi ajakirjades, sh Eesti 
Looduses. Ka suuremad päevalehed 
ja uudiste portaalid on seadnud sisse 
keskkonnarubriigid.  

Sattusin hiljaaegu Võru maakonna 
arengustrateegia päevale, kus samu

ti otsiti ja püüti sõnastada piirkon
na väärtusi. Ja ikka viisid niidid loo
duskeskkonna ja maastikeni. Selle 
kõrval peeti tähtsaks kohalikku ini
mest ja kultuurilist mitmekesisust, 
ent tõdeti: kõige selle taustajõud on 
looduskeskkond, mis on meid kujun
danud, innustanud ja õpetanud.

Milliseid kilde Eesti suurest loo
dusväärtuste laekast käsitleme 
oktoobrinumbris? Näiteks on lühi
dalt juttu sellest, et Eesti loomas
tikus on alates augustist uus kiili
liik: pajulõunakõrsik, keda on koha
tud LõunaEestis Karulas. Sellel liigil 
on omapärane paljunemisstrateegia, 
mille järgi õnnestuski tema olemas
olu kindaks teha. 

Ka linnustiku liigirikkus on saa
nud täiendust: tänavu suvel sai kin
nitust, et Eestis pesitseb läänepöial
poiss. Varasematel aastatel on teda 
siin kohatud läbirändajana, kümme
kond aastat tagasi aga sootuks harul
dusena.

Neid liike leidub ka mujal Euroopas, 
seevastu uhtlammimetsi mitte. Tegu 
on kevaditi liigniiske metsakoosluse
ga, kus inimesel on enamasti igal ajal 
raske liikuda. Eesti, täpsemalt Jänijõe 
kaldariba, on ainus koht Euroopas, 
kus uhtlammimetsa näha saab. Tasub 
rõhutada, et veel saab, sest on oht 

ainulaadsest kooslusest ilma jääda. 
Teadlaste arvates saaks olukor

ra päästa, kui taastada loomu
lik veerežiim. Ent millises Eesti 
paigas suudab muretult kas
vada eksootiline mammuti
puu?

Eesti looduskeskkon
na väärtuste hindamisest 
ja äratundmisest on juttu 
veel mitmes kirjutises. 
Soovitan süveneda Kaido 
Kama mõtisklusse, kus ta 
jõuab Eesti eduloo põhi
alusteni. Jätkuks vaid ini

mesel meelekindlust ja jul
gust oma ahnust taltsutada. 
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Otsides Eesti väärtusi

nud täiendust: tänavu suvel sai kin
nitust, et Eestis pesitseb läänepöial
poiss. Varasematel aastatel on teda 
siin kohatud läbirändajana, kümme
kond aastat tagasi aga sootuks harul
dusena.

Neid liike leidub ka mujal Euroopas, 
seevastu uhtlammimetsi mitte. Tegu 
on kevaditi liigniiske metsakoosluse
ga, kus inimesel on enamasti igal ajal 
raske liikuda. Eesti, täpsemalt Jänijõe 
kaldariba, on ainus koht Euroopas, 
kus uhtlammimetsa näha saab. Tasub 
rõhutada, et veel saab, sest on oht 

ainulaadsest kooslusest ilma jääda. 
Teadlaste arvates saaks olukor

ra päästa, kui taastada loomu
lik veerežiim. Ent millises Eesti 
paigas suudab muretult kas
vada eksootiline mammuti
puu?

na väärtuste hindamisest 
ja äratundmisest on juttu 
veel mitmes kirjutises. 
Soovitan süveneda Kaido 
Kama mõtisklusse, kus ta 
jõuab Eesti eduloo põhi
alusteni. Jätkuks vaid ini

mesel meelekindlust ja jul
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