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meilusa kirju nahaga rohekärnkonn on Eestis olnud oma levila
põhjapiiril. Ajalooliselt on see liik
meil levinud peamiselt Ida-Eestis ja
olnud näiteks Piirissaarel üsna arvukas. Paraku jäävad viimased üksikute
loomade leiud 21. sajandi algusesse.
Põhja-Eesti kohta on sõjaeelsest ajast
vaid üsna umbmäärane teade, mida
hiljem pole õnnestunud kontrollida. Eesti loodusest on rohekärnkonn
välja surnud. Just selline oli kõnealust
liiki puudutavate teadmiste seis tänavu kevadel.
Kuid selle Eesti Looduse numbri
sõnumite seas on teade, et Harjumaal
kohati maikuus rohekärnkonna. Üht
tõenäoliselt üsna vana emaslooma
nähti teise haruldase kahepaikseliigi
kõre seire käigus. Varem pole sellel
alal rohekärnkonna kohatud, samuti
pole teada, et liik oleks seal siginud.
Osalesin
bioloogiaüliõpilasena rohekärnkonna inventuuridel ja
mõnel üksikul korral õnnestus seda
eksootilise välimusega kahepaikset ka

Piirissaarel näha. Liigi hääbumise põhjused olid siiski üsna selged.
Üha rohkem võssa kasvavad veekogud ei meelita avamaastikku eelistavat kahepaikseliiki sigima.
Seevastu Poola ja Valgevene külades olen ühe öö jooksul näinud kümneid rohekärnkonnasid. Jälgin sotsiaalmeedias Leedu loodusesõprade
tegemisi ning sealgi hakatakse ilmade soojenedes postitama üha enam
teateid rohekärnkonna nägemise või
kuulmise kohta.
Ühelt poolt teeb teade vana üksiku
looma leiu kohta väga nukraks. Võibolla on ta niimoodi veekogu ääres
käinud juba mitu aastat. Soojadel
toomingalõhnastel kevadöödel liikunud lombi äärde ja oodanud paarilist,
keda ei tulnudki. Seejärel valmistunud hoolikalt karmiks põhjamaiseks
talveks, et see üle elada ja järgmisel
kevadel ööbikulaulu ajal jälle veekogu
juurde siirduda.
Katsudes hoida lootusrikast vaimu,
peaks mõtlema pigem nii, et seesugused vaatlused kinnitavad: teadmisi ja vaatlusandmeid looduse kohta
pole kunagi piisavalt. Loodus suudab
alati üllatada. Käige looduses, talletage nähtu. Õppige tundma nii tavalisi
kui ka haruldasemaid elusolendeid.
Võtke alati kaasa märkmik ja
fotoaparaat või nutiseade. Kandke
vaatlused mõnda avalikku andmebaasi. Loodus muutub, kuid see ei
tähenda, et peaksime selle kaitsele käega lööma. Äkki saame
midagi koos ette võtta.
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