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Aasta autori veerg 

Eesti Loodus jõudis minu ellu, 
kui olin algklassilaps, Lõuna-
Eesti loodus aga tunduvalt 

varem, emapiimaga, mamma ning 
naabri-vanatädide juttudega. Mustjõe 
luha kevadised üleujutused – otsa-
ta ja natuke hirmutav meri, uppin-
hain jalge all – turvaline kodomuro, 
helesinised kooretükid kuldnokapaa-
ri pesakasti all – aardekillud imelinnu 
munast. Ja üks vana, kapsaks loetud 
ravimtaimeraamat, mis võrukeelse-
le külalapsele paotas ahvatleva ukse 
teadmiste ja teaduse maailma. 

Aga paraku ka dust ehk DDT, mida 
aeg-ajalt külvasid kahepinnalised len-
nukid. Sel päeval õue ei lubatud, enne 
suuremat vihma ei tohtinud peenar-
delt ega marjapõõsastest midagi oma 
käega võtta ja peas tuli kanda räti-
kut. Rachel Carsoni „Hääletu kevad“ 
(eesti keeles 1968) jõudis lugemis-
lauale pisut hiljem, referaadi- ja 
olümpiaadikirjandusena.

Huvi looduse ja pärimuse 
seoste vastu sugenes aegapidi. 
Teaduskirjanduses kõneldi loodus-
asjadest ühtemoodi, rahvasuus ehk 
kodus ja küla peal veidi teistmoodi. 
Pärimusühiskonna loodusetundmine 
oli ja on kuidagi isiklikum, intiim-
sem, uskumus-, kogemus- ja väärtus-
tepõhisem. Ent muidugi ka eelarva-
musrohkem: kes on head 
ja kes pahad, keda 
tuleb karta ja keda 
igaks petteks 
maha nottida. 
Vanarahva loo-
d u s e m õ i s t-
misest on 

mõndagi õppida, kuid sealjuures 
tasub hoida pea selge ja meel kriiti-
line. 

Arusaam, et loodust tuleb kaitsta 
meie endi, meie rumaluse ja ahnu-
se eest, kasvas samuti koos vanu-
se ja elukogemusega. Ja aja jooksul 
on kinnistunud veendumus, et peale 
erialaoskuste tuleb maast madalast 
õpetada maailmavaateid, usundeid, 
filosoofiat ja kultuurilugu. (Kõrg)
koolides ilmtingimata kõikidel eri-
aladel. Muidu ei teki ühiskonnas 
edasiviivaid lahendusi võimaldavaid 
arutelusid, vaid kujunevad lepitama-
tud vastasseisud väärtushinnangute 
tasandil – puudutagu see Rail Balticu 
ehitust, metsanduspoliitikat jms. 

Kuidas hoida ehedat sinasõprust 
loodusega digiajastul, kus mugav on 
õppida tundma maailma maid ja igat 
masti (võõramaiseid) elukaid toolilt 
tõusmata, on omaette teema. Või kui-
das teha 21. sajandi inimesele sel-
geks, et loodus toimib oma eluterve-
te reeglite järgi ning et emotsionaalne 
inimesestamine (loe: nunnutamine) 
ei tee (lemmik)loomade elu ei ker-
gemaks ega paremaks. Midagi pole 
parata: kull võtab tuvi õnneks, sest 
temagi tahab süüa. Ning nastiku lõu-
gade vahelt ei maksa minna konna 
välja tirima, sest nastikul pole võima-
lust roomata lähemasse burgeriput-

kasse keskhommikuse eine järele. 
Armastus looduse vastu algab 

kodukasest, on pühendus loodus-
raamatus minu kümneaastase-
le minale. Soovin, et meil kõigil 
oleks oma kodupuu – kas või 
lähedases linnapargis –, kelle-

ga aeg-ajalt kõnelda südamest 
südamesse ajalikku ja ajatut loo-

duse keelt. 
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