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avastada elanikke, keda seal tõenäoliselt ilma inimeseta ei oleks. Kindlasti
poleks tagaaias ilma looduseta mind
seiklemas olnud. Minu pere ja tagaaia
looduse koostöös sain seal seigelda,
nii kuis jaksasin. Teised elanikud leidsid endale sobivaid elupaiku ja toidupoolist; kohti, kuhu varjuda, või lihtsalt ilusa paiga, kus kasvada.
Pärandkooslused, inimese ja looduse sümbioospaigad, hoiavad elurikkust ja inimest samal ajal. Kuidas
täpsemalt, saab lugeda Aveliina
Helmi ja Elisabeth Prangeli loost.
Ühtlasi saab lugeda sellest, et niidud
on meie esivanemate toidulaud ning
kuidas näiteks luhaniitudel toimetati.
Samuti oleme värske botaanilise pilguga vaadanud üle Eesti filmiklassika
ning märganud mõndagi kummalist.
Rubriigis „100 rida“ pajatab oma
lapsepõlveseiklustest Jane Frey, kes
otsis samamoodi nagu mina seiklusi
pärandkooslustel. Peale selle tutvustame lähemalt pärandkoosluste hoidjate lihaveiste tõugusid ning avastame, missuguseid rohumaid laias
ilmas leidub.
Veed vulisevad, rohi
tõstab pead ning käes
on aeg lugeda Eesti
Looduse pärandkoosluste numbrit!
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äiksena võis mind tihti leida
maja tagant aiast. Eriti meeldisid garaažitagused ja natuke eemal paiknev kõrgema rohuga ala. Seal sain rahulikult vanadest
eterniiditükkidest ja poolmädanenud
laudadest rajal bussiga kastanimune
ja tammetõrusid vedada. Mäletan, et
vahel tükkisid naadid bussiteele ette,
kuid üldiselt saime sõbralikult koos
hakkama.
Kuna talvel bussiga sõita ei saanud, rajasin tagaaeda kelgurajad ning
kõigil teistel oli keelatud seal liikuda.
Kõigile oli ju teada, et sõiduteel kõndida ei tohi. Talvel naate ei olnud, aga
vahel tulid metskitsed, kes leidsid just
minu kelgutee all olevad õunad kõige
maitsvamad olevat. Mis seal ikka,
tegin oma üleriigilise tähtsusega kelgutee ümber ja saime koos hakkama.
Kevadel oli kõige olulisem tokikesi
ujutada. Kõige paremad tokid seilamiseks on ilma oksakohtadeta ja võimalikult sirged. Majatagune oja pidi
olema parajalt puhas, et kõiksugused
sõidukid seal edukalt liikuda saaksid.
Kui oja lähedal hakkasid end natuke metsistunud nartsissid näitama,
teadsin, et nüüd on päris kevad käes.
Kui olin kaugematelt retkedelt
pikema rohu seest tagasi murule jõudnud, mõtlesin tihtilugu, mis
taim see muru küll on ja kuidas see
õitseb. Toona seitsmeaastasena teadsin küll natuke taimi, kuid muru õitsemisest polnud mulle keegi
rääkinud. Ei julgenud
küsida ka. Läks pikki
aastaid, kuniks tõde
tasahilju lähemale hiilis.
Aias, niidul või
ojakaldal toimetades sain
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