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parima ja tunnustatuma Eesti looduse tundjaga: oma põhieriala ornitoloogia kõrval tunneb ta suurepäraselt soontaimi, vääriselupaikade
samblaid, samblikke ja seeni ning uue
rühmana ka mardikaid. Häid loodusetundjaid võiks meil siiski mitu
korda rohkem olla. Indrek on intervjuus maininud, et kui näidata üles
huvi liikide määramise vastu, võtavad head loodusetundjad sind kiiresti omaks ja aitavad igati. Neid võimalusi võiksid loodushuvilised rohkem
ära kasutada. Näiteks tasub suhelda
Eesti looduseuurijate seltsi ja eelmisel kuul asutatud Eesti botaanikaühinguga ning teiste asutustega, kelle
siht on meie loodust tundma õppida. Samuti soovitame juunis osaleda
loodusvaatluste maratonil.
Sageli on maaomanikud hämmastunud, et nende maadelt on üles
tähendatud mitmesuguseid eluvorme, kuid nad pole olnud teadlikud
looduseuurija külaskäigust. Paraku
kipub see nii olema: minagi tahaksin
niite inventeerides suhelda maaomanikuga, ent tegelikkuses pole üksteist
kuigi lihtne leida.
Eelmisel nädalal käisin näiteks talu
väravas; koer haukus, omanikku ei
olnud kodus. Kuidas ma omaniku
üles leiaksin või teada saaksin, kas
ta üldse ongi huvitatud, et botaanik
tema võsastikus hulgub? Siiski tahaksin omanikega suhelda: kiita ja tunnustada esmapilgul ebaolulise loodusväärtuse hoidmise eest, olgu see
põlispuu, niidulapp või kaitsealune
taim. Olen veendunud, et enamik
maaomanikke tahab oma maal leiduvaid väärtusi hoida. Seetõttu tasub
koostööd omanike, looduseuurijate
ja ametlike looduskaitsjate vahel
igati arendada ja tunnustada.
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ooduseuurija elukutse paelub eeskätt noori loodushuvilisi tihtipeale välitööde võimaluse tõttu: olgu need kauged või
lähemad maad, ikka on tore aasadel
lilli korjata, paljanditel kivistisi toksida või tormisel merel linde vaadelda. Püüdsime siinses ajakirjanumbris
natuke aimu saada nüüdisaegsetest
välitöödest. Sekka peatume näiteks
kosmosepsühholoogial, mis aitab
seletada, mis kaasneb pealesunnitud
kooselamisega piiratud oludes.
Olen ise ikka välibotaanik ja sel
kevadel jõudnud paaril nädalal inventeerida Saare- ja Muhumaa niite. Mis
seal salata, välitööd on üks bioloogi
elukutse meeldivamaid külgi. Seevastu
ebameeldivam pool on pärastine tubane andmete vormistamine aruandena.
Paraku on andmesisestus ja aruandlus
välitööde lahutamatu osa ning saab
ka sellega hakkama. Töötamine väljas
hommikust õhtuni võib olla päris kurnav, sest seal ei tule lihtsalt lilli imetleda, vaid raskel maastikul ja võsas käia,
andmeid koguda ja talletada, olenemata ilmast ja enda tujudest. Nagu
ikka tavaline töö!
Intervjuu on seekord Indrek
Tammekännuga, ühe praeguse aja
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