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keerukus on siiski asjaolu, et inimesel tuleb iseennast palju muuta. Me
peame saama targemaks ning seejuures arvestama, kuidas ammutada
loodusvarasid nii, et me keskkonda
mõtlematult ei hävitaks. Teiselt poolt
tuleb loobuda senisest harjumuspärasest mugavusest. Ei ole vist head sõna
kirjeldamaks, kui keeruline selline
pööre meile on, sest juba alates seitsmekümnendatest on püsinud arusaam, et inimühiskondi tuleb muuta.
Maailma muutmise kontekstis
oleme (taas) avastanud ka selle, milline väärtus on mullal, meie toidulaua
kasvupinnal. Selgelt on see teema tulnud esile viimastel aastatel, kui meid
on kimbutanud koroonapandeemia.
Oleme sunnitud rohkem kodus püsima ja see on meid ajendanud otsima
mooduseid, kuidas paremini omal
käel hakkama saada. Oma peenramaa
on üks vahend ennast ise aidata.
Nii oleme aina sagedamini näppupidi mullas. Avastame vanu tõdesid ja tarkusi, rajame kompostikaste
ja püüame mõista, mismoodi saada
hea saak. Kui mitte esimesel aastal,
siis juba teisel või kolmandal hakkame aduma, kui palju tegureid kätkeb
mullastik ja põllupidamine.
Muldkatte oleme vaatluse alla võtnud ka siinses maavarade numbris.
Maaülikooli mullateadlane Raimo
Kõlli selgitab muldkatte talitlusi, mis on
loodusele ja inimesele
eluliselt vajalikud ning
kus kõik on omavahel loogiliselt seotud.
Nõnda tasub mullastikku hästi tunda ja
muldade eest mõistlikult hoolt kanda.
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as sulle meenub, millal viimati mõtisklesid selle üle,
kui palju on sinu igapäevaelu seotud maavarade kasutusega?
Küllap võib tõdemus, milliseid maavarasid läheb moodsa inimese eluks
vaja, tekitada suurt hämmingut.
Ammuilma ei kasuta me söögitarveteks üksnes puust ja savist vahendeid
ega rõivasta end linariietesse või kata
lambanahkadega.
Meid ümbritsevad arvukad kodumasinad, meil on autod, mitmel juba
elektriajamiga, käeulatuses on nutiseadmed, üha rohkemaid katuseid
katavad päikesepaneelid, saame kvaliteetset meditsiiniabi, tänavaid ja
terviseradasid valgustavad lambid,
kosutame aiamaad parimate väetistega jne. Kümned iga päev tarvitusel
olevad esemed on millestki tehtud.
Kõigis neis peituvad rohkem või
vähem tuntud maavarad: metallid,
mineraalid, erisugused orgaanilised
toormed jmt. Ilma maavaradeta oleks
tänapäeva inimene päris abitu. Paraku
võib abitus tabada ka riike, kelle maapõues kõike tarvilikku ei leidu ning
vajaminev on toodud mujalt. Sellest,
millisesse olukorda on nüüdismaailm jõudnud, kirjutab geoloog Alvar
Soesoo. Tema artikli fookuses on siiski Eesti maavarad, aga ka rohepööre. Peale laiemalt tuntud maavarade leidub meie maapõues omajagu huvitavaid toormeid, mis
on üht- või teistpidi
seotud ka rohepöördega. Mõne elemendi olemasolu saame
võtta vaid teadmiseks,
sest teda ammutada ei
ole otstarbekas.
Võib olla on üllatav,
et rohelisem elukorraldus nõuab paljusid
metalle. Üks põhiline
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