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Toimetaja veerg

Nende ridade kirjutamise ajal 
on kooli alguseni jäänud 
täpselt nädal. Septembris 

tähistame tarkusepäeva ja koolipin-
ki istuvad jälle nii lapsed kui paljud 
täiskasvanudki. Seetõttu tundub igati 
sobilik, et Eesti Looduse septembri-
numbris on palju juttu keskkonna-
haridusest.

See on ülimalt mahukas teema ja 
keegi toimetusest ei julge unistadagi, 
et ühe ajakirjanumbriga saaks seda 
ammendatult käsitleda. Proovime 
anda mõne mõttelõnga sügisõhtu-
teks, kui puravikud puhastatud, 
õunakook valmis, pliiatsid teritatud 
ja koolikott pakitud.

Tartu loodusmaja juhataja Janika 
Ruusmaa mõtiskleb oma kirjutises 
selle üle, kuidas loodusharidust nii-
öelda müüa ja kuidas pääseda olu-
korrast, kus sellega tegelejaid tun-
neb vaid nende enda kitsas ring. Ta 

kirjutab, et kesk-
mise eestlase 

m e e l e s t 
võrdub 

keskkonna- ja loodusharidus RMK 
ja selle matkaradade ning looduskes-
kustega. See, et loodusharidust saab 
ka keskkonnaametist, Eesti loodus-
muuseumist ja loomaaiast, ei tule 
tavaliselt pähe. Ometi on meil loo-
duskoole ja keskkonnahariduse pak-
kujaid päris palju.

Kiire ülevaate Eesti looduskes-
kustest leiate  ka meie ajakirjast. 
Põhjalikumalt kirjutame Tartumaa 
looduskeskustest ja Saaremaa ühis-
gümnaasiumi keskkonnahariduskes-
kusest. Loomulikult soovitame jäl-
gida keskkonnaameti hallatavat vee-
biväravat keskkonnaharidus.ee, mis 
vahendab Eesti keskkonnaharidus-
võimaluste infot ja pakub ka õppe-
materjale.

Samuti tasub endale meelde tule-
tada seda, mis mõnikord kipub unu-
nema:  keskkonnaharidus pole üks-
nes kuiv liikide tundmaõppimine 
või matkatarkuste kogumine. Kui 
tunda looduse toimimist ja sellest 
aru saada, mõistab inimene paremini 
kogu maailma.

Eesti loodusmuuseumi direk-
tor Asta Tuusti räägib selle kohta 
nii: „Keskkonnateadlikkuse uurin-
gust selgus, et üheksakümmend kaks 
protsenti vastanutest pidas puitu 
keskkonnasõbralikuks materjaliks, 
samal ajal kui üle poolte neist arvas, 
et puid võib raiuda vaid erandkorras, 
siis, kui nad on ohtlikud või haiged. 
See on kujundlik näide selle kohta, 
et inimestel on puudu loodusteadus-
likest põhiteadmistest. Inimene võib 
teada, et fotosünteesi käigus toode-
takse orgaanilist ainet ja hapnikku, 

aga kas ta mõistab, et see 
aine ongi toit poes, 

puit, riided ja ka 
kütus, mida auto 

paaki paned.“
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