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da. Osa nendest liikidest on nüüdseks saanud meil tavaliseks (punahirv, kährik, kiritigu), teised aga jäänud haruldaseks või sootuks kadunud
(siniraag, pähklinäpp).
Nii on Eesti Looduses ilmunud
märkmed olnud üks allikaid näiteks
lendorava leviku muutuste rekonstrueerimisel. Aeg-ajalt on tähtis vaadata tagasi, et meenutada millised
olid toonased olulised probleemid
meie looduses. Osalt täidab praegu
seda otstarvet ajakirja ajalooveerg,
tuues noppeid 80, 40 ja 20 aasta
tagustest Eesti Looduse numbritest.
Ise pole ma artiklite kirjutamisel
erilist algatusvõimet näidanud. Ikka
on juhtunud nii, et mõnel aktuaalsel teemal on palutud kirjutada.
1990. aastatel sai tutvustatud uusi,
aga ka üldsusele vähem tuntud kaitsealasid. Viimasel ajal on olulised
olnud Eesti imetajad ja muutused
faunas. Tänavu on Eesti terioloogia
seltsi 40 tegevusaasta juubel, seetõttu
on olnud rohkem juttu meie imetajatest, näiteks märtsinumbris.
Soovin Eesti Loodusele endiselt
indu kajastada ja talletada Eesti looduse võlusid ja valusid.

Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, Tallinn 10122, 610 4105
www.loodusajakiri.ee
www.facebook.com/eestiloodus
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una olen sündinud maal looduse keskel, puutusin esimesena kokku Eesti loodusega,
kirjapildis väikse tähega, kuid sisult
väga olulisega. Vanemate, vendade ja
õe abiga said selgeks kodukohas kasvavad ja tegutsevad silmatorkavamad
liigid. Mida rohkem neid tuttavaks
sai, seda rohkem hakkasin neid märkama ning leidma seoseid liikide ja
elupaikade vahel. Igal liigil on ju looduses oma roll. Et tagada elukõlblik
keskkond ka meie lastelastele, peame
looduse hüvesid tarbides arvestama
koosluste kandevõimet. Suhe peaks
olema sümbiootiline, mitte keskkonda kurnav.
Algklassides sattusid mu kätte esimesed Eesti Looduse numbrid. Neid
oli huvitav sirvida, eelkõige pilte vaadata. 1970. aastatest õnnestus isal
Eesti Loodus koju tellida. Kuigi trükiarvud olid tollal väga suured, olid
sidejaoskondadele eraldatud ajakirjade tellimise limiidid ja Eesti Loodus
oli kindlasti üks defitsiitsemaid. Siis
sai seda ajakirja igal kuul oodatud.
Hiljem muutus Eesti Loodus aastakäikude kaupa kokku köidetult oluliseks
teabeallikaks. Nii süvenes huvi looduse vastu veelgi, mille loogiline jätk olid
õpingud Tartus bioloogia erialal.
Viimasel ajal olen ikka ja jälle välja
otsinud vanu Eesti Looduse köiteid, et fakte meelde tuletada ja viidata. Eriti tänuväärsed on tollased
lühiteated mõne liigiga kohtumiste kohta, mis esmapilgul tunduvad
olevat ruumi täiteks tehtud nupukesed. Samas on seal talletatud väärtuslik info, mille nende autorid oleksid
mõne aja pärast unustanud või kurvemal juhul endaga manalasse kaasa
viinud.
Samuti leiab sealt pikemaid ülevaateid, näiteks meile toodud liikidest täpsete kohtade ja arvandmetega, mida ei oskaks enam kusagilt otsi-
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