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Toimetaja veerg

Jaanuaris keskendume talvise-
le teemale: loodusteaduslikud 
kogud Eestis ja kogumine üldi-
semalt. Meie pidev aastaaegade 

vaheldumine tähendab ju suvel val-
mistumist talveks ja vastupidi. Nii on 
ka arheoloogide, kivististe-, looma- 
või taimeuurijatega: suvel kogutud 
materjal tuleb talvel läbi töötada, 
kirjeldada, arvele võtta, andmebaasi 
kanda ning ühtlasi hakata mõtlema 
järgmise suve välitöödele.

Peale selle, et ma toimetan Eesti 
Loodust, olen ka maaülikooli põllu-
majandus- ja keskkonnainstituudi her-
baariumi kuraator. Sealse herbaariu-
mi külastajate – kui botaanikud kõr-
vale jätta – üks sagedamaid küsimu-
si on herbaariumi mõttekuse kohta: 
kas nüüdisajal ei saaks taimi säilita-
da digitaalselt või miks peaks kappi-
de viisi talletama samast liigist her-
baarlehti? Näiteks meie herbaariu-
mis andmebaasi kantud rohkem kui 
150  000 eksemplarist on liigini mää-
ratud säilikutest arvukaim sirplutsern 
(503 eksemplari), järgnevad hundipaju 
(443) ja kesa-karutubakas (431). Miks 
on vaja nii palju herbaarmaterjali?

Suurte teaduskogude vajalikkusest 
kirjutab siinses numbris Tallinna teh-
nikaülikooli geoloogiaprofessor Olle 
Hints, sellest on juttu mitmes teiseski 
artiklis ning intervjuus paleozooloog 
Lembi Lõugasega. Uued metoodi-
kad ja teadmised annavad võimaluse 
saada ammu kogutud materjalist uut 
teavet, nii et pealtnäha mõttetu, igaks 
juhuks alles hoitud ese võib leida oma 
koha puuduva ketilülina.

Digitaalne arhiveerimine ja andme-
baaside pidamine on nüüdisajal üha 
olulisem, ent objekti ennast see ei 
asenda. Digipildist ei saa näiteks gee-
niproovi võtta ega määrata keemilist 
koostist või isotoopide koosseisu. Ent 
andmebaasideta pole võimalik kogu-
sid kasutada, sest huvipakkuv eksemp-
lar jääks kataloogita avastamata.

Kõige rohkem läheb teaduskogu 
vaja ikka kogujal või määrajal endal, 
eeskätt oma arvamuse kinnituseks. 
Liigi määramine on hüpoteesi püsti-
tamine, olgu määraja kui tahes tun-
nustatud asjatundja. Paljudel her-
baarlehtedel on mitu määrangut eri 
aegadest: eksemplari varasemad mää-
rangud jäävad ju alatiseks alles ning 
niiviisi on hea saada ülevaade ka enda 
muutunud arusaamadest. Minu mää-
ratud herbaarlehti on teised kordu-
valt ümber määranud ja nüüd hil-
jem vaadates tuleb endalgi tõdeda, et 
pole parata, olen varem eksinud. Saan 
ennast lohutada, et ka minu teadmi-
sed vähehaaval paranevad.

Küllap on enamiku looduseuuri-
jate teadlasetee alanud kogumisest, 
olgu see siis teadlikum valik või liht-
salt soov säilitada huvi äratanud loo-
dusobjekte. Anname ka edaspidi Eesti 
Looduses nõu, kuidas koguda nii, et 
talletatul oleks ka teaduslik väärtus, ei 
rikutaks seadusi ega tekitataks kogu-
misega kahju loodusele ega ka endale. 
Vastame endiselt lugejate küsimuste-
le ja vajaduse korral saame aidata loo-
dusehuvilistel leida kontakte loodus-
teadlastega.
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