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Hulk liike on looduses välja surnud,
sest kadunud on neile vajalikud elupaigad: metsade asemel on õlipalmiistandikud, põllud, tehased, kaevandused vms. Saatuslikuks on saanud
ka keskkonnamürgid ja saaste, võõrliikide sissetoomine, sõjad ja ebaseaduslik küttimine, nüüdisaegne põllundus jne. Rahvusvahelise looduskaitseliidu hinnangul ohustab väljasuremine praegu umbes 40 000 liiki.
See arv on kardetavasti suurem, sest
kõikide liikide kohta ülevaadet ei ole.
Näiteid loodusest kadunud liikide
kohta ei pea otsima kaugelt. Euroopa
naarits oli siin päris tavaline metsaasukas, seni kui mõni farmides peetav mink pääses loodusesse. Võõrliik
paljunes jõudsalt ja tõrjus samu elupaiku kasutanud euroopa naaritsa
välja. Ta kadus Eesti loodusest sootuks. Mitukümmend aastat on nähtud vaeva, et euroopa naarits saaks
meie looduses taas elujõulise populatsioonina toimetada. Tema olemasoluga võib praegu hõisata ainult
Hiiumaa rahvas.
Looduskaitsekuul on põhjust
mõelda, kui palju on meie looduses
püsivat ja kas muutused kulgevad
soovitult. Kas muutused käivad looduse rütmis või on mõtlematu inimtegevuse tagajärg?
Teadagi, inimesel on kõige
raskem muuta oma harjumusi. Looduskaitsekuul
tasub panna ennast proovile,
näiteks tarbida vähem vett,
sortida hoolikamalt prügi,
soetada mõni ese taaskasutuspoest, liigelda
jala, ratta või ühissõidukiga. Kõik
see on osa looduskaitsest.
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ai on looduskaitsekuu. Sel
ajal on loodus kõige õrnemas seisundis, aga ühtaegu näitab oma elujõudu. Taimed saavad kasvuhoo sisse ja maastik hakkab rohetama, lehestik tihenema.
Loomariigis on selleks ajaks virgunud
ka need, kes talvel puhkeaega pidasid.
Loodus on häälekam, palju on sagimist, otsitakse pesitsus- ja elupaiku.
See agar kevadkuu annab ka inimestele uut energiat, et oleks
jaksu tegutseda, loota ja unistada.
Hommikuvärskes koduhoovis on
ütlemata helge tunne kuulda, millise elujanuga linnurahvas askeldab.
Kevadine tärkav loodus on meile hea
tugi ja eeskuju.
Ent milliseid looduse külgi me
tahame ja oskame arvestada või üldse
oleme nõus arvesse võtma? Pole vist
parata, et inimene on mugav olend,
kes püüdleb parema ja lihtsama elu
poole. Nõnda on inimtegevus aja
jooksul ületanud looduse taluvuse.
Sellest taluvuspiirist on räägitud juba mitu aastakümmet ja asja
tõsidust üha laiemalt teadvustatud.
Ent ikkagi napib tahet saavutatud
mugavusi käest anda. Niisiis elame
kohutavas nõiaringis: tuleb muuta,
aga täielikku pööret ette võtta ei
suuda. See tee on liiga kardinaalne, näib võimatu ja vaevarikas. Märkamatult oleme
endale loonud niisuguse elukorralduse, millest ei ole kuigi
kerge välja astuda.
On jõutud tõdemusele, et
kliimamuutustes on kaalukas osa inimtegevusel. Usutavasti
oleme jõudnud
ka Maa ajaloo
kuuendasse liikide
väljasuremise lainesse,
selleski
nähakse
inimtegevuse mõju.
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