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Nagu tähelepanelikumad ilmselt märkasid, korraldas meie kirjastus Loodus-
ajakiri sel kevadel ja suve hakul suurema kampaania, millega tuletasime
laiemalt meelde enda väljaannete olemasolu ja kutsusime ajakirju ka 
tellima. Aeg-ajalt on ju vaja seda ikka teha, sest, mis seal salata, miks muidu
olen ikka ja jälle silmitsi imestunud küsimusega „Oi, kas Horisont tõesti veel
ilmub!?“. Muidugi ilmub! 

Oleme tänaseks sellele reklaamikampaaniale joone alla tõmmanud ning
tulemused teevad nii Horisondi, Eesti Looduse kui ka Eesti Metsa tegijatele
suurt heameelt – kõik ajakirjad said endale hulga uusi lugejaid. Olukorras,
kus väljaannete tiraažid ja lugejanumbrid trükiajakirjanduses aina kahane-
vad, on meie rõõm tellijate arvu suurenemise üle eriti suur. Aitäh, hea 
teadmishimuline lugeja, kes sa oled meiega juba kaua koos olnud või siis
praegu lugejaks hakanud! Nõnda nagu elab iga väljaanne suuresti tänu
oma lugejatele, olete teiegi ses heitlikus maailmas Horisondi püsimajäämise
tähtsaim garantii. 

Tulles käesoleva ajakirja juurde, siis siia kaante vahele saanud artiklite ja
teemade valik on kirju ja kirev nagu suveõites lilleaas. Esmalt aga ühest
uuest asjast. Nimelt lükkame selles numbris käima artiklisarja, mis tutvustab
uudseid kaugseire kasutusvõimalusi erinevatel elualadel. Esimesena teeb
otsa lahti Tallinna tehnikaülikooli professor Raido Puust, kes kirjeldab lähe-
malt, kuidas on võimalik satelliitidelt, lennukitelt või ka droonidega kogu-
tavate andmete abil ehitus- ja planeerimistegevust senisest tunduvalt efek-
tiivsemaks muuta. Edaspidi saame teada, millist tänuväärset abi pakub
kaugseiretehnoloogia, mille arendamisega ka Eesti teadlased silma paista-
vad, näiteks veekogude, kliima või põllumajandustegevuse vaatlemisel.

Omamoodi imelistest tehnoloogilistest võimalustest pajatab intervjuus
mobiiltelefonide asukohaandmete ja inimeste liikuvuse analüüsimisega
tuntust kogunud ettevõtte Positiumi tegevjuht Erki Saluveer. Keegi ei oska
naljalt selle peale tulla, et tema taskutelefoni abil on riigil võimalik teada
saada, kui palju käib Eestis välismaalasi ja kus käivad omakorda eestlased
maailma uudistamas või kus on vaja suvepuhkuste hooajal suurendada
politsei ja päästjate valmisolekut. Rääkimata sellest, et lahutamatute 
kaaslastena võivad telefonid aidata muuta linnatranspordi kulgemise 
elanikele sobivamaks.

Suvisemate teemadena tuleb juttu sellest, kuidas meie teadlased aitasid
lahendada putukate kuumataju mõistatuse ning miks ei tasu päevitamisega
liiale minna. Kaaneloos saame üllatavalt üksikasjaliku ja meeleolukate
detailidega vürtsitatud ülevaate Venemaa ühe kuulsaima valitseja Peeter I
vähetuntud retkest läbi Eesti. Samas näeme mikroskoobi all krohmseeni,
otsime salapärast tumeainet, vaatleme esimest pilti planeeditekkekettast,
uurime tuberkuloositekitajate ravile allumatuse tagamaid, polkovniku lese
sündroomi ja muudki põnevat.
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