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EESTI 
TEADUSTE AKADEEMIA

Selles Horisondis jätkame mitmes eelmises numbris
alustatud teemade käsitlemist. Esmalt uurime 
jälle protsesse meie peade kohal õhuookeanis.
Atmosfäärifüüsik Kalju Eerme tutvustab siinmail

vähe tuntud hiiglaslike atmosfäärijõgede olemust
ning kliimauurijad Liisi ja Erko Jakobson kirjeldavad

seda, millist mõju avaldab kiirelt soojenev Arktika maa-
ilma teiste piirkondade kliimale.    

Teisalt jätkame elu otsinguid kosmoses. Kui eelmises numbris oli
luubi all Veenus, siis nüüd vaatab astrofüüsik Mihkel Pajusalu elu otsiva
pilguga ilmaruumis palju avaramalt ringi.   

Seekord pöörame eri nurkade alt tähelepanu ka praegusele sajandi
kriisiks tituleeritud koroonapandeemiale. Sellest tingitud liikumis-
piirangud räsivad ühtmoodi nii riikide majandust kui ka harjumuspäras-
telt elurööbastelt maha tõugatud inimeste vaimset tervist. Paljuski tead-
matuse ja ebakindlusega vürtsitatud uue igapäevaeluga kohanemine on
meist paljudele raske katsumus. Nii ongi intervjuu kliinilise psühholoogi
Kariina Laasiga keskendunud eestlaste vaimsele tervisele.   

Viirused on inimkonda saatnud aegade algusest ja nõnda kirjeldab
usundiloolane Andreas Johandi aastatuhandete taguseid arusaamasid
epideemiatest. Tegelikult oli juba muistsetele mesopotaamlastele teada,
et viirused võivad kanduda loomadelt üle inimestele ja inimeselt inime-
sele ning et nakkuse leviku takistamiseks tuleb vältida kontakte ja 
seepärast isoleerida üksteisest nii inimesi kui ka asulaid. Samamoodi
püütakse praegu maailmas koroonaviiruse levikut ohjeldada.     

Tõsi, tänapäevastele teadmistele kohaste võtete kõrval oli ammustel
aegadel siiski enam levinud arvamus, et viirused on jumalate viha taga-
järg, ja seepärast oli kõige targem nende vastu sõdida kõikvõimalike
usurituaalidega. Praegusajal saab siin omamoodi paralleele tõmmata
koroonaviirust ja vaktsineerimist saatva infomüraga, eeskätt ühismee-
dias kontrollimatult kulutulena levivate vandenõuteooriate ja libauudis-
tega. Kuuleme ju koroona ja vaktsineerimise kohta ühtelugu niivõrd
uskumatuid väiteid, et tahaks vägisi küsida: „Kust sa seda küll tead?“. 

Siinkohal on hea meel öelda, et Horisont osaleb ühes paljude teis-
tega – ülikoolide, teaduskeskuste, meediaettevõtete ja vabaühendus-
tega – Eesti teadusagentuuri algatuses „Kust sa tead?“. 

Ikka seepärast, et aidata saavutada selle ettevõtmise sihti ja pakkuda
inforägastikus ekslejatele koroonaviiruse ja ka vaktsineerimise kohta
usaldusväärseid, teaduspõhiseid teadmisi. Just teaduspõhised otsused
aitavad meil kõige paremini nii praegusi kui ka tulevasi suuri probleeme
lahendada.

Huvilised leiavad selle ettevõtmisega seotud materjale kodulehelt
kustsatead.ee ja algatuse Facebooki-seinalt.    

Head lugemist ja olge terved! •

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee
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