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Mida teha, kui vesi on ahjus?
Uus ohtlik lepatriinu Eestis

Mongoolia sood

Kevadveed 
on valla!

Allikad ja suurvesi
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Toimetaja veerg 

Ukraina tapa-
talgud on 
a n d n u d 

õhtumaa eksleva-
le inimvaimule 
korraks omaja-
gu kergendust. Pidepunkti. Ühtäkki 
on meil jälle olemas vaenlane, suurelt 
jaolt kehastunud kogunisti ühte konk-
reetsesse inimesse, klassikaliselt või-
kasse massimõrvarisse. Kummaline 
mõeldagi, et veel paar nädalat enne 
sõja algust jaurasime Toompeal, loo-
pisime politseinikke lumepallidega, 
ega saanud õigupoolest isegi aru, mis 
põhjusel. Lihtsalt kehv oli olla ja keegi 
ometi pidi olema süüdi. Rääkisime 
solvumis-, ärapanemis- ja tühista-
miskultuurist, kaklesime kõikvõima-
likel põhjustel, mida naeruväärsema-
tel, seda vihasemalt. Parema puudu-
sel näiteks selle üle, et miks me ometi 
üksteisega nii palju kakleme. 

Siinkohal on paslik tsiteerida 
Kaupo Vippi: „Kuigi ajaloost tun-
tud kõrgtsivilisatsioonide varingud 
on pääsenud valla erinevate tõuke-
jõudude mõjul põllumuldade sooldu-
misest vaenulike sissetungijateni, on 
kollapsi sisuline põhjus olnud alati 
üks ja sama. See on iseorganiseeruva 
põimsüsteemi ajas kahanev kasum-
likkus, mille tõttu süsteemil ei ole 
lõpuks enam piisavalt sisendenergiat, 
et enda ette kerkivaid uusi probleeme 
lahendada. Sisendenergianälga jää-
nud süsteemi võib kollapsisse tõu-
gata ükskõik milline järgmine prob-
leem. Seejuures on oluline mõista, 
et kollaps pole siin mitte „õnnetus“, 
vaid igale iseorganiseeruvale süstee-
mile omane spontaanne kohastumine 
sisendenergia nappusega“. 

Koroonakriis ja Ukraina massimõrv 
on „head“ käegakatsutavad näited sel-
liste juhuslike vallandajate, saatu-
se jokrikaartide, n-ö mustade luikede 
kohta, kui kasutada Nassim Nicholas 

Talebi kuulsat metafoori. Viimasel ajal 
kostab meie vägevast põimsüsteemist 
selliseid raksatusi justkui üha sage-
damini. Aga meenutades Toompea 
lumepalle, tuleb tõdeda, et vaevalt 
mustad luiged ka ilma kure seljas rat-
sutava tsaari või Wuhani nahkhiirte 
abita kohale lendamata oleks jätnud. 
Et Saksamaa riigipea avastas ühtäk-
ki „püksist käbi“ – tõsiasja, et Saksa 
majandus on ennast „märkamatult“ 
jalutu paelussi kombel staažika ret-
sidivisti gaasitoru külge kinni ime-
nud – on järjekordse energianappuses 
vankuva tsivilisatsioonikaardimajake-
se piinlikult sümptomaatiline ilming.

Ja nagu ikka on suurte haide tapa-
töödel ka lootskalad platsis. Ma ei pea 
silmas inimkaubitsejaid Poola pii-
ril, vaid ikka meie oma kodumaiseid 
„rehepappe“, kes ‒ jällegi nii loomuli-
ku-loodusliku iseenesestmõistetavu-
sega ripsmeid plagistades ‒ tulevad 
sõja sogases vees välja plaaniga suu-
rendada raiemahte, sest „riigimetsad 
on jätkusuutlikult ja heaperemeheli-
kult majandatud“ ning „Eesti saeves-
kites on kasutamata tootmisvõimsusi, 
mida saaks täiendavalt edukalt raken-
dada“ (BNS, 10.03). 

Seda, et ilma igasuguse sõja-
ta jõuame lähiaastatel toormekrii-
si, ennustas riigikontroll oma auditis 
juba 2010.  aastal (pressiteade „RMK 
raiub riigimetsi tuleviku arvelt“, 
14.09.2010) – ja sai mõistagi vastu 
pead. Nüüd on käes sobilik hetk käi-
vitada naabrite „erioperatsiooni“ var-
jus veel üks erioperatsioon, veel üks 
Blitzkrieg, ja tõmmata vesi peale aas-
taid väldanud vaevalistele kompro-
missiotsingutele looduskaitseteadlas-
tega. Lihtne on tekkima paralleel aas-
taid üles ehitatud teatrimajaga, mille 
tiibrakett võib sekundiga purustada. 
Selline see sõda kord on.
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