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Toimetaja veerg

Loodus on üks nendest süstee-
midest, mida me inimestena 
pole ise loonud. Erinevalt eesti 

keelest või riigikorrast oli see siin 
juba enne meid. Meie oluline ülesan-
ne ja võimalus on loodust ja elu lõpu-
tult uurida.

Seetõttu on tähtis esmalt mõista, 
mis on loodussüsteemi osad ja kui-
das on need omavahel seotud. Alles 
seejärel saab asuda täpsemaid and-
meid koguma. Kuidas aga otsustada, 
mida ning mis meetoditega mõõta ja 
uurida? See on loodusteaduste alati-
ne küsimus.

Tänapäeval suudame sentimeetri 
täpsusega mõõta Ootsipalu puuhiig-
lasi või Jägala jõe vooluhulka suurvee 
ajal. Kuidas aga mõõta näiteks linnu-
laulu või sookailu lõhna? Kas peaks-
ki? Tuhat aastat tagasi ei osanud unis-
tadagi, et suudame mõõta oma kodu-
planeedi ümbermõõtu või loendada 
saatjatega märgistatud kalu jõgedes.

Janu uue informatsiooni järele on 
aina kasvanud. Oleme loodu-
se uurimisel üha täpsemad ja 
võimekamad. Siiski on enne 
targem küsida, milleks ning 
mis huvide taustal üldse 
loodust mõõta. Müstilisest 
ja senini suuresti tundma-
tust saame iga päev avastada 
midagi uut: alati on või-
malus leida looduse 
võrgustikest uusi 
seoseid ning 
kasvõi siduda 
seniste tead-
mistega täies-
ti uuel eesmär-
gil.

Mida kogu-
tud teabega 
teha ning kui-
das see loodust 

ja meie elu muudab? Näiteks Eesti lii-
kide punase nimestiku uued andmed 
annavad panuse liigikaitsekorraldus-
se. Kogutud info põhjal selguvad üha 
uued probleemid, mida edasi uuri-
da. Agu Leivitsa sõnul on muu hul-
gas tarvis ühtset liigiandmete and-
mebaasi.

Inimene on teadaolevalt ainu-
ke teadvusega liik. Seetõttu suuda-
me edukalt koguda suuri andmehul-
ki ja neid ka töödelda. Viimasel ajal 
on inimese mõistusele appi tulnud 
arvuti ja tehnoloogiad, mis võimal-
davad analüüsida üha ulatuslikumaid 
andmekogusid. Praeguseks on hästi 
teada Eestimaa niidukoosluste hetke-
seis, samuti kogunevad üha pikemad 
andmeread, mis võimaldavad jälgida 
koosluste ja konkreetsemalt taimelii-
kide arengut.

Rohkem andmeid tähendab täp-
semat ülevaadet meie ümbruse olu-
dest ja selle muutustest. Tuginedes 
kogutud informatsioonile, on võima-

lik aina nutikamalt ja jätkusuutliku-
malt looduskeskkonda hoida ja 

kasutada. Nii annavad lendora-
va asustatud leiukohtade and-
med lootust, et korraldatud 
kaitse on olnud õigustatud.

Igaüks saab mõõta oma 
kodu taga kasvava tammepuu 

kõrgust, loendada talvel toi-
dumajas käivaid linde või 

uurida, mitu mugu-
lat kartul keskmiselt 
aiamaal juurde kas-
vatab. Eks ikka sel-
leks, et olla teadli-
kum ja seeläbi loo-

dusega targemalt 
toimetada. 
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