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Turustame 
looduse selgemaks
Võta kinni, kust sai alguse 

mõte keskenduda ühel aas-
tal mõnele loomaliigile või 

teemale. Valitute ring on aja jooksul 
aga muutunud üha laiemaks. Märksa 
tähtsamalt mõjub ju uudis, et oleme 
valinud aasta looma, kui et annak-
sime lihtsalt (igavalt?) mõista, et sel 
aastal hakkavad ornitoloogid kirju-
tama viudest, botaanikud kikkapuust 
ja mullateadlased paepealsetest mul-
dadest. 

On see turustusnipp? Küllap on. 
Aasta-täiend mõjub seejuures nagu 
imerohi, et äratada inimeste tähele-
panu ja huvi. Märksõna annab juur-
de selle miski, millega esile kerkida 
ja n-ö turule pääseda. See on väga 
hea viis ületada uudisekünnis ka suu-
remates päevalehtedes ning seeläbi 
jõuda rohkemate inimesteni. 

Niisiis, tänavu kuuluvad aasta-
perekonda viud (hiireviu, herilaseviu 
ja karvasjalg-viu), kikka- ja kukerpuu, 
paepealsed mullad, metssiga, öölib-
likaliik hiidkaruslane ja orhidee kär-
besõis. Ent tänavu on veel rukkiaas-
ta, rahvusvaheline valguse- ja pinna-
seaasta (ka muusika-aasta). 

Hiidkaruslasest kirjutasime Eesti 
Looduse jaanuarinumbris. Kindlasti 
kajastame aasta jooksul ka teisi aasta 
loomi, taimi ja teemasid. 
Veebruari numbris 
peatume põgu-
salt ühel uuel 
„aasta-tootel”. 
Geograafid-
kartograafid 
on tulnud 
heale mõttele 
hakata valima 
aasta kaarti. 

Alustatakse füüsilisest kaardist, mis 
kindlasti meenub meile põhikoo-
li geograafiatundidest. Aasta kaardi 
algatust selgitab ajakirjas kartograaf 
Kiira Mõisja. 

Veebruarinumbri avaloos kes-
kendume rähnidele, kellest kirju-
rähnid on olnud aasta linnud juba 
kuusteist aastat tagasi: 1999.  aastal. 
Linnu-uurijad on võtnud vaatluse alla 
meie kaheksa rähniliiki. Saame teada, 
kuidas on rähnide arvukust püütud 
uurida ja hinnata, kes mida söögiks 
eelistab ja millist metsakooslust vajab 
ning mil moel mõjutavad neid sulelisi 
nüüdisaegsed metsandusvõtted. Muu 
hulgas on oma roll siin liiga korda 
tehtud metsadel: rähnide, ennekõi-
ke puidumardikatest toituvate liikide 
rohkus võib oleneda suuresti sellest, 
kui agaralt inimene metsa eest hoolt 
kannab. On põhjust muret tunda, 
sest statistika järgi on sanitaarraiete 
maht riigimetsades üha suurem. Ent 
liigirikkusele see hästi ei mõju. 

Tuleme tagasi aasta mulla ehk 
paepealsete muldade juurde: sel-
lega seostub teine pikem kirjutis 
veebruarinumbris. Õhukese mulla-
kihiga paepealsetel leidub omalaad-
seid loorohumaid, mis on väärtus-
likud ajaloopärandi, maastikuilu ja 
mitmekesiste elupaikade poolest. 
Iseäranis tähelepanuväärne on loo-

rohumaade liblikarohkus. Paraku 
ei ole siin olukord sõna otseses 
mõttes kaugeltki lilleline: liiga 
tihe kadakavõsa muudab loo-
pealsed liigivaesemaks, küllap 
ka näotumaks. 

Lõpetuseks saab tõdeda, et 
Eesti loodus ei jäta meid kunagi 
jututeemata. Olgu ta meile sama 
südamelähedane kui oma vaba 

riik, mille sünnipäeva veeb-
ruarikuus tähistame!
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