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asub Eestis. Madalsoid on Eestis suhteliselt rohkem kui näiteks Hollandis
ning võib eeldada, et vesi-külmaseent
võiks meil rohkemgi kasvada.
Soontaimedest on suuremat tähelepanu pälvinud aasta orhidee muguljuur, kelle leiukohtade teave on samuti teretulnud loodusvaatluste andmebaasi vaatluste kampaania käigus.
Aasta puu viirpuu kodumaiste liikide süstemaatika on väga keeruline, nende määramiseks ei piisa üksnes fotost, vaid vaja on ka herbaareksemplari (lk 20). Taimehuvilistel
tasub pilk pöörata ka puude latvadesse, kus võib leida puuvõõrikut: hiljuti
leiti Eestist neljas leiukoht Sirtsi soo
servast (lk 84).
Eesti Looduse teises numbris
1933. a on kirjas: „Loodusteadlastel
ja asjaharrastajatel kollektsionääridel, kes teaduslikkudest kogudest
ja raamatukogudest eemal, valmistab tihti raskusi ühe või teise
taime- ja loomaliigi täppis määramine. Et eelmainitud küsimusi
lahendada aidata on alljärgnev rida Looduseuurijate
Seltsi liikmeid oma nõusolekut avaldanud kohalesaadetud taimi ja loomi
määrata kui ka nõustada kirjanduse, kollekteerimise, prepareerimise jt.
küsimustes“ (lk 56). Järgneb
loend 22 tolleaegse loodusuurija nimega. Kust kohast
saada praegu määramisabi?
Samamoodi nagu 84 aastat
tagasi on nüüdisajalgi võimalik liikide määramise ja kollektsioneerimise kohta saada abi ja nõu loodusuurijatelt. Omi küsimusi võib
julgesti saata ka Eesti Looduse toimetusele: püüame aidata, ja kui
ise ei tea, küsime vastuseid loodusteadlastelt.

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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prillis algas järjekordne loodusvaatluste kogumise kampaania, mis keskendub 22 liigile. Üleskutse avaldasime mainumbris, lähemat teavet saab loodusvaatluste kodulehelt loodus.keskkonnainfo.ee/lva/, mida haldavad keskkonnaagentuur ja Eesti looduseuurijate
selts (LUS). Ka selles ajakirjanumbris
on vähemalt kümmekond soovitust ja
juhendit nii lindude, seente kui ka taimede loodusvaatluste kohta.
Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) kutsub üles kaardistama valge-toonekurgede pesi (vt lk 10). Seni viimane põhjalik pesaloendus leidis aset 2014. aastal. Kui valge-toonekure pesade kohta
ootab EOÜ infot igal aastal, siis kaldapääsukese seltsinguid pannakse
kirja just sel hooajal. Selle tarbeks
on loodud veebirakendus www.eoy.
ee/riparia, kuhu saab talletada kaldapääsukeste pesitsusvaatlused
ja täpsemad andmed koloonia
kohta. Lähemalt saab lugeda
EOÜ kodulehelt www.eoy.ee/
node/1044.
Aasta seen kukeseen
on üldtuntud ja hinnatud söögiseen. Tal on
ka mitu lähemat sugulast, kellest nii mõnigi on haruldane, näiteks kaitsealune mustuv
torbikseen. Võib kahtlustada, et haruldus on seni
arvatust laiemalt levinud,
ja seenehuviliste tähelepanekud aitaksid liigi levikut
meil täpsustada.
Eriti oodatud on teave vesikülmaseene kohta, kes on üks
väheseid silmapaistvaid madalsoode lehikseeni (lk 86). Vesikülmaseen on maailma punases
raamatus arvatud ohulähedaste kategooriasse. Eestis on ta
seni teada viiest madalsoost,
maailma iga 15. leiukoht
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