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Toimetaja veerg

Mine metsa! Või parki!

S

elles ajakirjanumbris on palju
juttu parkidest. Vaidlushimuline võiks väita, et need
pole Eesti looduse olemuslik osa,
kuid üha enam peavad loodusteadlased tähtsaks pargi kui vanade puudega puistu rolli eri liikide elupaigana. Kodu- ja võõramaistel puudel ja
nende vahel leiavad elupaiga linnud,
nahkhiired, mitmesugused selgrootud, samblikud, samblad ja seened.
Pikemad kirjutised tutvustavad
Sangaste ja Kärstna parki. Intervjuus
räägib maastikuarhitekt Tiina Tallinn
parkidest kui muutuvast nähtusest,
haljasaladest, Eesti maastikuarhitektuuri ajaloost ning tänapäevast ja sellestki, miks on mõnikord vaja puid
maha võtta.
Põhjalikumalt saab lugeda meie
parkides elutsevatest nahkhiirtest ja
lindudest. Loodushuviline leiab vastuse küsimusele, millised liigid saavad inimese tekitatud ja mõjutatud
keskkonnas paremini hakkama kui
teised ja mis on selle põhjused.
Ornitoloog Jaanus Elts rõhutab
oma ülevaateartiklis, et pargid on
Eestis ühed vähim uuritud lindude

elupaigad, kuigi parkidel on väike
pindala ja nende juurde pääseb kergesti, ka on ühes pargis elavad kuni
paarkümmend linnuliiki jõukohane
selgeks õppida isegi algajale linnusõbrale.
Nii on parki minekust ja seal looduse vaatlemisest kasu meie loodusteadusele. Unustada ei tasu ka
inimest ennast. Aasta lõpus ilmus
Ameerika ökoloogiaseltsi ajakirjas Ecological Applications uurimus,
mille tarbeks oli küsitletud Tōkyō
elanikke. Teadlasi huvitas viiruspandeemiaaegsete piirangute ja vaimse
tervise seos.
Kui meelelahutuskohad on suletud ja kooliõpe ning töö käib kodus
ja mõnes riigis kehtivad ka rangemad
liikumispiirangud, muutub üha olulisemaks võimalus viibida kodu lähedal vabas õhus ja looduses. Ilmneb,
et võimalus pargis aega veeta ja isegi
see, kui koduaknast välja vaadates
võib rohelust näha, mõjub vaimsele
tervisele kosutavalt. Inimesed pidasid
end õnnelikumaks, nad olid vähem
ärevad ja kannatasid harvem masenduse all.
Looduses käimisel on seega otsene
kasu meie tervisele. Mingem metsa ja
parki ning vaadelgem loodust! Enne
tasub lugeda uut rubriiki „Kuu looduses“, kus loodust hästi tundvad inimesed annavad soovitusi, millele tähelepanu pöörata.
Näiteks võib varsti näha vaatepilti, kus kuuskede ümbrus on
maha langenud võrseid täis.
Mis kuusepuudega kevade
liginedes juhtub, saab lugeda
leheküljelt 14.
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