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Aasta autori veerg

Olen sündinud 13. detsemb-
ril 1929. Teise maailma sõja 
ajal ja järel elasime venna 

ja emaga maal – Ardu küla ja Jägala 
jõe vahel tühjaks jäänud metsatalu-
des. Seda seetõttu, et ema sünnikoha 
Ardu küla Andrekse talu peremees 
Ludvig Kivilo oli olnud metsavend, 
aga 4.  novembril 1945 sai ta punk-
risse visatud granaadist surma ja talu 
võeti ära.

Ema oskas meile nimepidi selgeks 
õpetada palju taimi ja ka nende kasu-
tamise. Me tundsime hästi ka söö-
davaid seeni. Ema ütlemisest saime 
teada, et tõelised vaskussid ei ham-
musta ja mürki neil polegi. Sel ajal 
oli Kõrvenurgas palju vaskusse. Meile 
vennaga hakkasid nad meeldima, aga 
neil ei tohtinud sabast kinni võtta!

Kui ma hakkasin õppima Tallinna 
10. keskkoolis, mis oli varem ja on 
praegugi Nõmme gümnaasium, olid 
seal ju väga innukad loodushuvilised 
poisid Hans Trass, Erast Parmasto 
ja Harri Ling. Minu lennust sai aka-
deemikuks mullateaduse erialal Loit 
Reintam. Minu abituuriumisse jõud-
mise ajaks olid eriti andekad õpila-
sed ülikooli jõudnud ja mind pandi 
Tallinna koolinoorte loodusteadus-
liku ringi esimeheks. Meie tegevuse 
keskus oli Tallinna loodusmuuseum.

Koolivaheaegadel olin emale abiks 
heinateol ja muudel maatöödel. Ema 
oli kolinud Vetepere küla Kõrgemäe 
tallu. Ühel õhtul tulid meie õuele kaks 
neiukest ja palusid öömaja. Üks neist 
ütles, et on Moskva ülikooli tudeng, 
kes kogub materjali Eesti pisiimeta-
jate uurimiseks. Kümmekond aastat 
hiljem sain temaga rohkem tuttavaks: 
see oli Linda Poots, kes töötas Eesti 
Looduse vastutava sekretärina ja aas-
tatel 1960–1984 peatoimetajana.

Sõjajärgse Eesti Looduse esimene 
peatoimetaja oli Erast Parmasto, kes 
ühena mitmetest võitles välja loa haka-
ta ajakirja uuesti välja andma (1958). 

Esimeses aastakäigus avaldas ta kahes 
numbris ka minu artiklid: käokul-
last ja metasekvoiast, viimane ilmus 
kaasautorluses Viktor Masinguga, kes 
oli Linda Pootsi abikaasa. Minust sai 
sage Eesti Looduse artiklite autor. Ka 
tänavu artikkel on minu sulest ilmu-
nud üks pikem ja paar lühemat kir-
jutist. 

Kui ma vaatan tagasi varasemale 
ajale, siis ajakiri on väga palju muu-
tunud välimuse ja esitusviisi poolest. 
Tahaks öelda: tundmatuseni pare-
maks, aga see poleks õiglane, sest aeg 
oleks ajakirja välimust nagunii muut-
nud. Igatahes paistab ta praegu väga 
ahvatlev.

Kahtlemata on kõige tähtsam sisu, 
mis on tõepoolest usaldatav, teeb 
lugeja targemaks, aitab võidelda väär-
arusaamade vastu, teatab kõige värs-
kemaid uudiseid ja õhutab arutlema, 
mis meist kui osakesest loodusest 
saab, kui inimene ise ei võta mida-
gi tõhusat ette elukeskkonna hoid-
miseks. 

Aga ütlen ka, et Eesti Loodus jääb 
talletama ajalugu: mis meie ajal loo-
duses juhtus ja kuidas me neid sünd-
musi mõtestasime. 
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