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Märgalade taastamine ja muud keskkonnahoidlikud teod
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Toimetaja veerg

Nüüdisajal hävitab iga ini-
mene maailma, kus ta elab. 
Tegelikult ju iga elav isend 

hävitab, s.t tarbib ressursse teiste 
olendite, nii liigikaaslaste kui ka teis-
te liikide kulul. Loodus ongi nii üles 
ehitatud. 

Mida teha siis, kui üks liik krah-
mab liialt endale? Kui üks liik on oma 
heaolu ja arvukuse poolest teistest 
ees? Esimene mõte on, et mitte mida-
gi, kuna iga isendi loomulik käitumi-
ne on tagada endale võimalikult hea 
ja mugav elu ning võimalikult palju 
järglasi. 

Aga kui see liik ja iga selle liigi 
isend on teadlik sellest, mis tagajär-
jed ta tegevusel on? Mis siis, kui nad 
hävitavad teadlikult? Kui nad teavad, 
et lihtsalt nende elutegevus mis tahes 
vormis viib maailma rohkem tasakaa-
lust välja, kuna neid on juba praegu 
liiga palju ja nende mõju liiga suur.

Kas inimestel on vastutus maa-
ilma ees? Kas me loobume meie 
võimsatest bioloogilistest soo-
videst: piiramatust paljunemi-
sest ja maksimaalsest muga-
vusest? Kas me hävitame osa 
oma liigist teadlikult või piira-
me jõuliselt? Kas me liht-
salt jätkame mugavalt, 
kuna nii on loomulik?

Kas maailma hä-
vinemisest tead-
lik olend üldse on 
loomulik?

Kas sellises val-
guses on kõige õigem 
elada edasi, loobuda vei-
selihast ja autosõidust 
ning öelda, et mina ju 
olen eeskujuks? Kuigi 
tegelikult hävitab seesama 
inimene ikkagi edasi, liht-
salt natuke aeglasemalt.

Vahest on õige osta 
endale eralennuk, sõita 
mööda maailma ringi 

ning kuulutada teistele, et käituge 
mu sõnade, mitte tegude järgi, öeldes 
loosunglikult: „Mina ju pidin ennast 
ohverdama!“. Milline on ideaal, mille 
poole inimene indiviidina peab püüd-
lema, et päriselt tagada jätkusuut-
lik elu kõigile? Rohkem küsimusi kui 
üheseid vastuseid.

Kui mõelda, et kõik liigid kon-
kureerivad omavahel, siis arvan, et 
inimene on võitnud: praegu oleme 
kõige elujõulisem liik Maal. Palju 
õnne meile! Kuid millegipärast pole 
me võidurõõmsad.

Marek Strandberg on veendunud, 
et ajakohase tehnoloogiaga suuda-
me maailma päästa ning võimalikult 
palju inimesi elus hoida, võib-olla 
ei olegi kõik veel kadunud. Kaupo 
Vipp kirjeldab maailma süsteemsust 
ning muutumist ajas, mis avab selle 
hetkeseisu omamoodi vaatevinklist. 
Õnneks on märgalad suuresti või-

maldanud mitmekesisel elul jätkuda 
ja muu hulgas süsinikku siduda. 
Selle kohta loe lähemalt Kuno 
Kasaku artiklist.

Rõõm on tõdeda, et üha 
rohkem räägime ja tegutseme 

suure ülla eesmärgi – maa-
ilma päästmise nimel. 

Lõputu hulk inime-
si püüab leevenda-

da inimtegevusest 
põhjustatud taga-
järgi keskkonna-
le. Paljud töötavad 

uute tehnoloogia-
te kallal, mis võimal-

davad meil säästvamalt ja 
sõbralikumalt koos teis-
tega elada. Mõned neist 
mõtetest ja tegudest on 
koondatud sellesse ajakir-
janumbrisse.

Elupäästvaid tegusid!
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Lõppude lõpuks 
maailma lõpp?
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