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TOIMETUSE VEERG

Nagu eelmised tänavuse aasta Horisondid, seilab ka see
number osaliselt Eesti 100 laineil. Omariikluse tekkimisega
seotud üksikasjade lahkamise asemel uurime seekord hoo-
pis lähemalt, kuidas üldse on kujunenud meie kodumaa
kontuurid ja samas ka Eestile omased aluspõhja settekivi-
mid. Esmalt kaardistame geoloog Alar Rosentau juhatusel,
kuidas on Eesti rannajoon muutunud pärast mandrijää alt
vabanemist umbes 12 000 aastat tagasi kuni tänaseni välja.
Paevana Rein Einasto nihutab ajahorisonti veelgi kauge-
male ehk enam kui neljasaja miljoni aasta taha, kirjeldades,
millistes oludes hakkas tekkima meie rahvuskivi paas. Mõle-
ma – nii rannajoone kui ka täna ehitusmaterjalina hinnas
oleva paekivi – kujunemine on käinud paljuski maailma
muutuva kliima taktikepi järgi.  

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee

Helen Rohtmets-Aasa, toimetaja
helen@horisont.ee
Geda Paulsen, keeletoimetaja 
geda@horisont.ee
Kersti Tormis, kujundaja
kersti@horisont.ee
Helen Lehismets, reklaamijuht
tel 610 4106, 
reklaam@loodusajakiri.ee

Riho Kinks, vastutav väljaandja
riho.kinks@loodusajakiri.ee

ESIKAANEL: Euroopa kosmoseagentuuri satelliidi Sentinel-2A 2. juunil 2018 tehtud infrapunavalguses foto Hiiumaa ümbruskonnast. 
Foto algandmed töötles Tartu observatooriumi kaugseire osakond
FOTO: ESA / SENTINEL-2A / TARTU OBSERVATOORIUM
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Tellimine: 610 4105, 
loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Ilmub aastast 1967, 6 numbrit aastas.
Toimetus: Endla 3, Tallinn 10122 
tel 610 4107  
e-post: horisont@horisont.ee
Vaata ka Horisondi seina Facebookis!
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Paekivi tekkelugu läheb Horisondi tegijatele väga korda,
kuna meie väike toimetus asub Eesti uuema aja paearhitek-
tuuri ühes sümbolehitises – rahvusraamatukogus. Tunnistan
ausalt, et Paevana loo toimetamise järel vaatan selle esma-
pilgul igavhalle paekivist seinu hoopis teise pilguga. Tegeli-
kult kõnelevad need siluri ajastu troopilises meres settinud
Tagavere paest arhailise tegumoega laotud seinad mõndagi
üllatavat ja põnevat. Baltika ürgmanner koos tänase Eesti
alaga oli jõudnud siluris, mil Maa kliima oli tänapäevasest
keskmiselt koguni 10 kraadi soojem, lõunapoolkera jahe-
dalt polaaralalt ekvaatorile. Ühtlasi oli seljataha jäänud
ordoviitsiumi ajajärgu lõpetanud suure liikide väljasuremis-
laine põhjustanud jäätumisperiood. 

Meie rahvuskivis peegelduvate pidevate kliimamuutuste
taustal tundub natuke naljakas, kuidas me üritame maa-
ilma kliima tänast status quo'd iga hinna eest säilitada. Tõsi,
tulises kliimadebatis on kõlanud väiteid, et kunagi varem
pole muutused toimunud niivõrd kiiresti kui praegu. Just
seepärast süüdistataksegi kliimapööretes inimtegevust, mis
tuleks muuta senisest keskkonnahoidlikumaks. 

Olgu sellega kuidas on, aga Maa kauge mineviku suhes-
tamisest inimesega meenub mulle üks geoloogide seas
palju afišeeritud võrdlus. Nimelt, kui panna maakera ligi-
kaudu 4,6 miljardi aasta pikkuse ajaloo märgilise tähtsu-
sega sündmused meie igapäevasesse 365 päevaga kalendri-
aastasse, siis vanimate praeguseni säilinud kivimite tekkimi-
se algus oleks võrreldav märtsi keskpaigaga. Esimesed elus-
olendid, bakterid, ilmuksid umbes aprillis või mais. Elustiku
plahvatuslik mitmekesistumine algaks novembri teisel poo-
lel ja kestaks kümnenda detsembrini. Sauruste valitsemise
aeg ulatuks sealt edasi jõuludeni ning alles vana-aasta õhtul
kell kaheksa koputaks uksele esimene inimene. Inimkultuuri
ajalugu, kuhu paigutub lõpuks ka lühivaatus Eestist, 
kestaks selles mõõtkavas vaid aasta viimastel sekunditel. 
Mõtlemapanev, kas pole? •

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee




