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Selles Eesti Looduse numbris 
(lk  11) selgitab Eesti linnuni-
metuste komisjoni sekretär 

Eerik Leibak, miks väike-lehelinnust 
on saanud silksolk. Leibaku arvates 
pole kuigi oluline, kuidas inimene 
liiki nimetab, peaasi, et ta selle olen-
di ise looduses ära tunneb. Pigem on 
kahju, et loodusega seotud sõnavara 
mitmekesisus väheneb. Meenub paar 
juhtumit. 

Hulk aastaid tagasi õpetasin 
Tartus Raadi kalmistul tudengite-
le linde. Meile esines kenasti mets-
lehelind. Kirjeldasin tema laulu kui 
elektriõmblusmasina üha kiirene-
vat surinat: see annab mets-lehe-
linnu laulu väga hästi edasi. Minu 
lapsepõlves oli selline masin palju-
des kodudes. Ent tudengite nägu-
dest sain aru, et neile ei öelnud see 
võrdlus midagi. Üks neist arvas aga 
kohe, et ta sõbral on umbes sama-
sugune mobiilihelin, ja seepeale tuli 
teisteltki oma seoseid.

Kunagi hiljem juhtusin vestle-
ma ühe eaka naisega tema talu-
õuel. Juttu oli lindudest. Naine rää-
kis pikalt ja laialt, kes tal kõik aias 
ja talvel toidumajas tegutsevad. Ta 
eristas üllatavalt palju linnuliike ja 
paistis neid hästi tundvat, kuid ei 
teadnud enamiku ametlikku liigini-
metust. Kuigi tunnen linde üsna 
hästi ja paljudel ka rahvapäraseid 
nimetusi, pidin sageli mõistatama 
või täpsustama, kellest ta rääkis. 
Mitme linnu kohta oli naisel oma 
nimi, mida ma polnud kuulnudki, ja 
mõni kirjeldatud liik jäigi välja sel-
gitamata. Jõudsin arusaamisele, et 
see naine teadis vähemalt oma aias 
kohatavatest liikidest palju rohkem 
kui mina, sest ta oli nende tegutse-
mist aasta ringi iga päev jälginud. 
Sel polegi tähtsust, kuidas ta neid 
nimetas. 

Õpetajad, juhendajad jt on vaid 
abilised, vahendajad ja suunajad, 

kes peaks andma pigem õnge kui 
kala. Looduse tundmisel ja tun-
netamisel on kõige olulisem isik-
lik kogemus, sellest tekkivad seo-
sed ja emotsioonid. Kui oled oma 
kõrvaga kuulnud, mis häält teeb 
mets- või väike-lehelind, võid talle 
vabalt anda oma nime, mille järgi 
teda meeles pidada. Küll see amet-
lik nimetus ka vajaduse korral aja-
pikku meelde jääb. 

Samamoodi on ka Eesti Loodus 
ja teised loodus- ja teadusajakirjad 
üksnes vahendajad. Ajakirjas ilmu-
vad lood on toimetajate valitud ja 
artiklite sisu esitatud autori vaa-
tenurgast. Iga lugeja leiab siit oma 
iva, tekivad oma seosed ja mõtted, 
kuid veel parem: käi ise lahtiste sil-
madega ringi, jälgi, uuri ja avasta, 
siis oskad kaasa mõelda ja loetut 
oma kogemustega kokku viia.

P. S. Esimesest juhtumist olen õppi-
nud ka seda, et tuleb ajaga kaasas 
käia.
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