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valguse abil looduse 

  Dmitri Lubenets, Toivo 
Sulev Kuuse

aitavad aru saada valgus-
mikroskoobi tööpõhi-
mõttest, mikroskoopia 
ajaloost ja nüüdisajast

Igapäevaste loodusvaatlejate 
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Toimetaja veerg

Seekordne number keskendub 
loodusvaatlustele. Ja muidugi 
kerkib kohe mõttesse trafaret-

sevõitu küsimus: miks me üldse loo-
dust vaatleme? Kui jätta kõrvale need 
vaatlused, mille eesmärk on hanki-
da loodusest materiaalset kasu (kus 
siis seekord oleks paslik kopp maasse 
lüüa?), jääb sõelale kaks vastandlikku 
kihku. Esiteks, otsime maailma toi-
mimisest midagi uudset ja põnevat. 
Ja teiseks, tahame veenduda, et hoo-
limata meie endi elu uperpallidest on 
looduses ikka kõik sama kenasti, nagu 
see alati on olnud. Mets mühiseb ja 
kägu kukub raal, hirv ojal joob kui 
muistsel õnnea’al.

Mõlema kihu rahuldamisega on 
viimasel ajal pehmelt öeldes nadis-
ti. Kõik, mis võiks looduses veel olla 
uudne ja huvitav, kaob halastama-
tu kiirusega ja täpselt sama on teok-
sil sellega, mis on alati olnud nõnda 
kenasti, nagu see alati on olnud. Selle 
kõige arvelt koguneb üha rohkem 
seda, mis paraku on üha vähem kena. 

Väga kujundlikult öeldes jagu-
neb inimkond kaheks, otsekui Oskar 
Lutsu „Kevade“ raamatus. On Arnod 
ja on Tootsid. Esimesed jõuavad küll 
isaga koolimajja pisut hilinenult, kuid 
üritavad siis keskenduda koolmeistri 
jutule, aitavad Raja Teelesid jääaugust 
välja, õpivad viiulit, jäävad haigeks 
ja küsivad Liblelt kellatornis imelik-
ke küsimusi. Teised on samuti kahtle-
mata väga amüsantsed tegelased, aga 
koolmeistri juttu nendega ühes pingis 
istudes küll ei kuule, pigem tuleb lep-
pida lugudega Kentuki Lõvist, puruks 
tulistatud saunaakendega, „ristjatsil“ 
purju joodetud perepoegadega jne. 
Kuidas see Luts nüüd kirjutaski: ta 
käänles ja väänles pingis, sil-
mad ringi vilamas, ega 
saanud hetkekski rahu, 
otsekui oleks tal sipel-
gad püksis ... 

Nagu me hästi 
teame, saab talu-
peremeheks mõis-
tagi Toots; Arno 
Tali hõljub kuhugile 

„vasakule ära“, jääb ka täismehena 
loodusevaatlejaks nagu lapsepõlves, 
hea õnne korral paneb oma vaatlu-
sed kunagi kenakese raamatuna kirja. 

Mida siis teha nende Tootsidega, 
kelle poisikesetembud kipuvad vii-
masel ajal igasugust mõõdutunnet 
kaotama, puruks lastud saunaaknaid 
ei jaksa enam kokku lugeda? Osake 
loodusest ju nemadki, nagu hiljuti 
keskkonnaministeeriumi asekantsler 
Postimehes filosoofiliselt näppu vii-
butas (21.06). Ehkki köstri hinnangul 
on tegemist pigem „Jumala loodud 
nuhtlusega inimestele nende pattude 
eest“ – mine sa võta kinni, kummal 
on õigus. 

Üks võimalus on kruvida statiivile 
suure lahutusega binokkel ja rahusta-
da end majesteetlike taevakehadega, 
kuhu „Tamasseri raudade“ tulejõud 
(veel!) ei küüni. Teine võimalus on 
hiilida välja Kentuki Lõvi väsimatu-
te askelduste skaala teisest otsast ja 
sukelduda mikroskoobi kaudu seikle-
ma veepiisa võlumaailma. 

Või siis ikkagi seista silmitsi meie 
argiskaala tegelikkusega, leppi-
da sellega, et lageraielank on „uut 
moodi“ mets, betoon ja asfalt on „uut 
moodi“ loodus ning minnalaskmine 
on „uut moodi“ vastutustundlikkus. 
Taganemist võib ju nimetada ka ette-
kavatsetud taandumiseks varem ette-
valmistatud positsioonidele. Öeldakse, 
et pole olemas nii lolli inimest, kel-
lelt targal poleks midagi õppida. 
Samamoodi võib öelda, et loodusvaat-
lusi saab ometigi teha ka supermar-
ketites ja sotsiaalmeedias. Küllap on 
suurlinnades juba üles kasvanud esi-
mesed põlvkonnad, kelle jaoks kogu 

elusloodus (peale omaenda liigi) 
ongi poelettidel pakutav 

pluss ehk kärbsed ja 
varesed. Kärbes on 

tegelikult häm-
mastavalt kaunis 
ja põneva bio-
loogiaga putu-
kas. 
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