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Toimetaja veerg

Eestit on tabanud kergekujuli-
ne polaarpalavik, sest tähis-
tame Antarktise avastami-

se 200.  aastapäeva. Laeva Admiral 
Bellingshausen retkele elavad pal-
jud kaasa. Eestlaste polaarreisile on 
pühendatud telesari, ilmunud on 
Fabian Gottlieb von  Bellingshauseni 
ja Mihhail Lazarevi pildiga postmar-
giplokk. Eesti Pank tähistab juubelit 
erilise mündiga. 

Bellingshausen ja meri on ka Eesti 
Looduse veebruarinumbri põhitee-
mad. Juttu tuleb näiteks mereplanee-
ringutest, meriheinakoosluste taas-
tamisest ja kahlajatest. Pikas interv-
juus räägib hülgeuurija Ivar Jüssi viig-
ritest. Kuidas merevees hülge jälgi 
ajada, oleme kirjutanud 2009. aasta 
detsembrinumbris. Põnev on osa 
saada bioloog Sulev Kuuse elamus-
test Admiral Bellingshauseni pardal. 
Erki Tammiksaare kirjutis otsib vas-
tust küsimusele, kas Bellingshausen 
avastas 200 aastat tagasi Antarktise 
mandri. Tuleb välja, et vastata polegi 
nii lihtne, kui allikmaterjalide põhjal 

esmapilgul tundub. 
President Kersti Kaljulaid, kes jõu-

dis 21.  jaanuaril Kuningas George’i 
saarele ja tähistas lõunanabamandri 
avastamise juubelit kohapeal, kutsus 
seal üles kõiki riike ühiselt kliima-
muutustele lahendust leidma. „Kui 
admiral Bellingshausen kakssada aas-
tat tagasi oma teed alustas, oli maa-
ilmameri märksa puhtam ja mure 
maakera pärast palju väiksem. Ei 
ookeanivesi ega atmosfääriõhk tunne 
riigipiire,“ märkis president.

Keskkonnauudiseid lugedes tekib 
tõesti murekorts laubale. Lõuna-
Ameerika, Aafrika ja Austraalia põle-
vad, liigid kaovad üha kiiremini ja 
plastireostus tundub olevat jõudnud 
igale poole. Raske on ette kujutada, 
milline tuleb Antarktise avastami-
se 300.  aastapäev ja millistes oludes 
seda tähistame. Toimetaja veeru kir-
jutamise ajal on kohe tulekul paavli-
päev. Lääne-Eestis on see märkinud 
talve keskpaika, samas õitsevad meie 
metsades praegu sinililled ja aedades 
lumikellukesed.

Õnneks on ka väikesi häid uudi-
seid. Näiteks saime veebruarinumb-
risse lisada teate, et Rosmal asuv 
Sulendu ristimets on nüüd ajalooli-

se loodusliku pühapaigana riikli-
ku kaitse all. Põlva–Võru maan-

teelaienduse tõttu tehtud 
raiest, mis tõmbas tähelepa-
nu Rosma kandi ja laiemalt 
kogu Lõuna-Eesti ristimet-
sadele, on möödunud „kõi-
gest“ 15 aastat. Nii kliima 

soojenemise kui ka paljude 
ohustatud liikide puhul on 

paraku raske hinnata, kui palju 
on meil jäänud aega, et midagi 

ette võtta. 
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Kas on häid uudiseid?

Erki Tammiksaare kirjutis otsib vas-
tust küsimusele, kas Bellingshausen 
avastas 200 aastat tagasi Antarktise 
mandri. Tuleb välja, et vastata polegi 
nii lihtne, kui allikmaterjalide põhjal 

jutamise ajal on kohe tulekul paavli-
päev. Lääne-Eestis on see märkinud 
talve keskpaika, samas õitsevad meie 
metsades praegu sinililled ja aedades 
lumikellukesed.

Õnneks on ka väikesi häid uudi-
seid. Näiteks saime veebruarinumb-
risse lisada teate, et Rosmal asuv 
Sulendu ristimets on nüüd ajalooli-

se loodusliku pühapaigana riikli-
ku kaitse all. Põlva–Võru maan-

teelaienduse tõttu tehtud 
raiest, mis tõmbas tähelepa-
nu Rosma kandi ja laiemalt 
kogu Lõuna-Eesti ristimet-
sadele, on möödunud „kõi-
gest“ 15 aastat. Nii kliima 

soojenemise kui ka paljude 
ohustatud liikide puhul on 

paraku raske hinnata, kui palju 
on meil jäänud aega, et midagi 

ette võtta. 
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