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Toimetaja veerg

Videvikuaeg
N

ovembrist veebruarini on
aasta pimedaim aeg: päev
jääb talvise pööripäeva paiku
nii lühikeseks, et pilvise ilma korral
tundub, nagu ei lähekski valgeks, kogu
aeg kestab üldine hämarus. Nii mõnigi
tuttav on kurtnud, et see aeg võiks olemata olla, või siis tasub see veeta lõunamaal. Kuid stopp! Pimeda aja väärtusi ei pruugi uisapäisa kiirustades
tähele panna. Mul aitas nendes mõtetes selgust saada Marju Kõivupuu kirjutis valguse ja pimeduse tähtsusest
rahvapärimuses (lk 20).
Mäletan, et mu vanavanemad
pidasid 1970.–1980. aastatel videvikutundi: tuld ei pandud põlema, istuti hämaras ja aeti juttu. Väikse poisina oli see hämaras konutamine täiesti
arusaamatu ja kui kodus emalt küsisin, sain vastuseks, et vanad inimesed
hoiavad elektrit kokku, ära pane tähele. Hiljem olen hakanud ka iseenesest
videvikku pidama ja sellest ajakirjanumbrist sain kinnituse, et sel ongi
sügavam sisu. Pealekauba on elektri
kokkuhoid loodussäästlik.
Päeva pikkus mõjutab meie aktiivsust siiski märgatavalt: näiteks suvisel
ajal poleks probleem kas
või 15 tundi aktiivselt
tegutseda, aga talvel eelistaks sama
kaua magada.
Nelja aastaajaga
ei ole mõtet võidelda, vaid igast
aastaajast tuleks
leida ainuomane ja
seda nautida.

Talvist päikesevalguse vajakut
oleme harjunud asendama tehisvalgusega. Paraku mõjutab tehisvalgus
nii inimest kui ka kõike muud loodust. Sissejuhatavas artiklis saame
teada valgusreostusest üldisemalt,
seejärel vaatleme selle mõju lindudele
ja putukatele, sekka vanarahvatarkusi. Jagame soovitusi, kuidas toataimedega ümber käia, ja jõuame lõpuks
välja taimede õhulõhede talitluseni.
Nelja aastaajaga käib kaasas pidev
hool järgmise või koguni ülejärgmise
aastaaja pärast. Näiteks talvel tuleb
üle vaadata suveks vajalikud vikatid
ja rehad. Samamoodi koostame ajakirja tehes plaane kevadiste ja suviste
numbrite kohta. Mida me tänavu ajakirjas avaldame? Oleme oma plaanid
aastaks teinud, ent saame neid muuta
ja täiendada Eesti Looduse lugejate
mõtete põhjal.
Ootame lugejate soove ja ideid,
milliseid artikleid, nõuandeid või
tööjuhiseid sooviksite ajakirjas näha
ning mida võiksime autoritelt tellida ja avaldada. Samuti on teretulnud tähelepanekud ja nõuküsimine:
oleme aasta vältel vahendanud loodushuvilisi ja -uurijaid ning leidnud
paljudele küsimustele pädevad vastused. Mõned neist on jõudnud
ka ajakirja, ent suur osa jääbki küsija ja toimetuse suhtluseks. Looduse teemadel püüame nõuandja rolli uuel aastal
jätkata.
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