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Toimetaja veerg

Kooliõpikutes tuuakse ökoloo-
gilise püramiidi piltidel esile, 
et kõige alus on taimestik, 

kõrgemal tulevad rohusööjad, siis 
mitmesugusel tasemel lihasööjad ja 
kõige tipus troonib tippkiskja, näiteks 
inimene. 

Fotosünteesivad taimed annavad 
meile, heterotroofidele, hädavajaliku 
orgaanilise aine. Professor Kristjan 
Zobel räägib, et ta on ökoloogiaeksa-
mitel saanud küsimusele „Kust kohast 
saavad inimesed oma elutegevuseks 
vajaliku süsiniku?“ küllalt tihti tuden-
gitelt vastuseks „Õhust, süsihappe-
gaasist“. Paraku nii elukauge arvamu-
se järgi süsiniku omastamine inimesel 
ei käi, süsinik tuleb ikka taimedest või 
siis taimi söönud loomadest ning tai-
med on seetõttu meie eluks hädavaja-
likud. Isegi siis, kui otsustame toituda 
ainult lihast.

Teisalt kõneletakse üha suurene-
vast ökoloogilisest jalajäljest: inim-
mõju olulisi ilminguid on üha suu-
renev fossiilsete kütuste tarbimine. 
Taimede tähtsust ja inimmõju arves-
tades on muruniitmine üks mõtte-
tumaid tegevusi, eriti kui selle põh-
jenduseks tuua väited „Nii on ju alati 
tehtud“ või „Mida meist siis arvatak-
se, kui muru on niitmata“.

Üks sagedase murupügamise 
põhilisi pooltargumente on soeta-
tud niidumasinate eripära: kui rohi 

kasvab liiga kõrgeks, siis muru-
niitja seda enam ei võta. 

Arvatakse, et kõr-
gest rohust tule-

nevad puugid 

ja hall tõbi (vt artiklit 
malaaria kohta lk 64) 
ning muidugi ka naab-

rite pahameel. Millegipärast peetak-
se nüüdisajal ilusaks ühtlast rohelist 
pinda, selmet tunda rõõmu mitmeke-
sisest õierikkast rohustust.

Veetsin oma lapsepõlvest olu-
lise osa vanavanemate suures aias 
Tallinnas Pääskülas. Vanaisa niitis 
muru vikatiga ning sealt pärineb ka 
minu oskus vikatiga niita. Aga eks 
ta niitis üsnagi juhuslikult, aeg-ajalt 
ja sedagi vanaema pealekäimisel, kui 
rohi oli aias kõrgeks kasvanud. Suur 
osa majaesisest muruplatsist, kus sai 
mängitud sulgpalli või midagi muud, 
oli üsna madalmurune pideva talla-
mise ja toitainevaese mulla tõttu. Nii 
saangi oma lapsepõlvepaiku meenu-
tada laulusõnadega „Kus kasteheinas 
põlvini / me lapsed jooksime“.

Kas praegused lapsed saavad kas-
teheinas põlvini joosta? Kindlasti 
tasub vähemasti mõelda, kas on ikka 
vaja kogu oma aeda või aiatagust 
madalmurusena hoida. Muidugi võib 
madal muru olla tarvilik näiteks jalg-
palliplatsil ja teerajad ukselt ukseni 
võiksid samuti olla. Kuid kogu oma 
aiamaad madalmurusena hoida pole 
põhjendatud.

Muruniitmine võib olla lõõgastav 
tegevus, aga küllap on ka rohkesti 
neid, kellele on see tüütu kohustus. 
Ma julgen nii esimestele kui ka teis-
tele pakkuda muruniitmise aseme-
le  märksa huvitavamat ja sisukamat 
tegevust: loodusvaatlused. 

Püüdke kirja panna näiteks 
oma aia või elupaiga loodus-
likud taime- ja loomaliigid, 
kogu ümbritsev elurikkus. 

Anname selles ajakirjanumb-
ris nõu nii linnu- kui ka 

taimevaatluste kohta. 
Võidab see, kellel 

on rohkem loo-
dusvaatlusi and-
mebaasis!
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