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sageli suhtutakse kiviaedadesse üle
olevalt: kiviaia võib ju kokku lükata,
kui see takistab suurte masinatega
põlluharimist! Vestluses arheoloogia
professor Valter Langiga (lk 50) käsit
lesime ka detektorismi ja üldse muis
tistesse suhtumist – kahjuks jääb
üldiselt puudu aukartusest muistis
te ees.
Suured kivid pakuvad elu
paika paljudele sammaldele ja
samblikele. Need esmapilgul vähe
märgatavad olendid on seekordses
ajakirjanumbris pälvinud suuremat
tähelepanu (vt lk 26 ja 32). Tavaliselt
ei pea nende hoidmiseks midagi erilist
tegema: kive ei tule sammaldest ega
samblikest puhastada ning samblikud
ja samblad saavad ise kenasti
hakkama. Enamik suuri rändrahne
on meil looduskaitse all, loodetavasti
tagab see ka kiviasukatele sobiva
elupaiga.
Eesti Looduse veebruarinumbris
on ka muud lugemist peale suurte
kivide. Postri pilt on meie mullusel
loodusfotovõistlusel loomafotode
hulgas saanud esimese auhinna:
sellise hetke tabamine nõuab
suurt tähelepanu ja keskendatust.
Aleksander Pototski viib lugeja
KaugItta Primorje kraisse putukate
kogumise retkele. Praegusel ajal ei
ole säärane retk päris võimatu, aga
seda on kindlasti raskem korraldada
kui aastakümneid tagasi. Rubriigis
„Sada rida Eesti loodusest“ jõuab Karl
Adami rannakaitse vööndi muutmise
ettepanekuni, mis kindlasti ei pälvi
loodushuviliste toetust.
Seekordses numbris sai üle hulga
aja pööratud tähelepanu raamaturiiu
lile – uudiskirjandust tutvustades
jäi mulle silma palju märkimis ja
soovitusväärset. Meil pole aga hulk
aega ilmunud tähelepanekuid looduse
kohta: huvitavate taime, looma ja
seeneleidude kohta või muud huvitavat.
Oleme igasugustest tähelepanekutest
endiselt huvitatud!
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eekordse Eesti Looduse põhi
teema on suuremad ja väik
semad rändrahnud. Oleme
rändrahnu kujundi vorminud Eesti
märgiks ja väidetavalt on see märk
aidanud Eestit välismail kenasti tut
vustada. Mandrijää toodud kivid
on Eestile tõepoolest omased, eriti
PõhjaEestile, kuigi Eesti suurte kivi
de kaardilt lk 18–19 ei pruugi see nii
selgelt silma paista.
Rändrahnudega on mul isiklik
suhe: mu esimene õpilasuurimistöö
käsitles Tallinna looduskaitseobjekte
ning suured kivid on Tallinnas
märkimisväärne
loodusväärtus.
Muuga Kabelikivi peetakse Balti
maade suurimaks rändrahnuks, aga
Tallinnas leiab suuri kive peaaegu
igal sammul, tuntud on näiteks
raudteeäärne Rahumäe rändrahn
või Vilde teel asuv Lehola rändrahn.
Toredad on ka suured kivid, mida ei
ole nii lihtne leida, näiteks Männiku
rändrahn Männiku karjäärijärve
poolsaarel.
Rändrahnude ja kiviaedade prob
lemaatikaga puutusin mullu kokku
Rebala muinsuskaitseala niite inven
teerides. Märkisime välitöödel ära ka
ohvrikive, kiviaedu ja muud pärand
kultuuri puutuvat. Kahetsusväärselt
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