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Neljas aastaaeg: 
kaunis nagu ülejäänudki 

Ilmast on räägitud ilmast ilma. 
Pealtnäha tunneme seda nagu 
oma viit sõrme. Ometi ei ole see 

nii: üllatume taas, kui ilm ei vasta 
ootustele või on harjumuspärasest 
hoopis teistsugune. 

Nõnda kulus palju tähelepanu 
ka aastavahetusele eelnenud „talve-
oludele“. Veel jõulude ajal paistis olu-
kord lume ootajatele lootusetu: soe ja 
vihmane nagu juunikuus! Metsast võis 
korjata kukeseeni, õied olid taas puh-
kenud, linnud laulsid ja päike säras 
soojalt. Katsu siis rõõmu tunda jõulu-
dest, mis meile on seostunud lumival-
ge maa, jaheduse ja kargusega.

Sageli võis kuulda arvamust, et 
sellest talvest küll asja ei saa. Ent oli 
ka enesekindlaid, kes uskusid vana-
rahva tarkust: ega tali taeva jää. Ei 
jäänudki: Eestimaa sai uusaastaööks 
valgeks, veekogud jäätusid, maa 
tahenes. Peaaegu et üleöö. Kadus 
kartus, et meie neljas aastaaeg jääb 
hoopis vahele. 

Kuigi on külma üle virisejaid ja 
talvepõlgureid, tuleb tõdeda: meie 
pikka pimedasse aega sobib lumeval-
ge maa suurepäraselt. See on suisa 
hädavajalik: kottpime pole ka seal, 
kuhu asulate tulesära ei ulatu, saab 
kasutada otseteid üle jäätunud vee-
kogude, metsas on lihtne teha raiet, 
ilma et järele jääks porirööpad jne. 
Pelgalt praktilisi vajadusi külmunud 
maa järele on palju. 

Sama kindlalt nagu Eestil on 
neli aastaaega, ilmub ka Eesti 
Loodus. Astume meiegi lootus-
rikkalt uude aastasse, soovides 
pakkuda lugejatele mitmeke-
sist artiklivalikut, sisukaid 
kirjutisi, lummavaid fotosid, 
põnevaid tähelepanekuid ja 
innustavaid elamusi Eesti 
loodusest. Alates jaa-
n u a r i n u m b r i s t 
kajastame suu-
remal määral 
lugusid maa-

ilma loodusest ning avaldame reisi-
kirju põnevate paikade kohta. Tõsi-
semate loodusartiklite kõrvale paku-
me rohkem lühisõnumeid ja lisandub 
veel mõni uus rubriik. Küllap märka-
te sedagi, et Eesti Loodus on olnud 
juba paar numbrit varasemast pak-
sem, sedaviisi jätkame ka edaspidi.

Aasta esimese numbri avalugu on 
ehk pisut tavapäratu, kuid arvatavas-
ti pakub samavõrra kõneainet kui 
ilm. Toimetaja Juhan Javoiš ja zoo-
loog Lauri Palumets on võtnud ette 
mees- ja naissoo erinevused. Kelle-
le on antud parem ruumiline võime-
kus ja kellele oskus nähtut edukamalt 
sõnadesse panna? Miks see on evo-
lutsiooniliselt nii kujunenud? Kas see 
on halb või pigem hea? Või pole üldse 
vaja otsida paremaid ja halvemaid, 
vaid lihtsalt nentida: nõnda on loo-
dus sättinud.

Mõistagi leidub ajakirjas ka tal-
visele pimedale ajale paslikke tee-
masid. Meteoroloogiaobservatooriu-
mi mullu sügisel peetud 150 aasta 
juubeli puhul heidame valgust jõge-
de jäänähtustele ning nendega seo-
tud muutustele. Artiklis Teravmä-
gede liustikest kirjeldab Timo Palo 
jäist maailma, pimeduses pildistami-
se kohta leiab juhiseid Martin Margi 

fotoloost. Taliteedest võib 
lugeda Valdo Prausti 

kirjutisest, mis tut-
vustab ajaloolist 
teevõrku.

Sisukat aasta 
algust Eesti Loo-
duse lugejatele!
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