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Esikaane joonistus: Leo Lätti  
„Soed läksid siit”
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Toimetus 
peatoimetaja 
Helen arusoo 
tel 610 4107

helen@loodusesober.ee

toimetaja
mats Kangur

mats@loodusesober.ee

toimetaja
Ulvar Käärt

ulvar@loodusesober.ee

toimetaja
juhani püttsepp
juhani@emu.ee

Keeletoimetaja 
Signe Siim

signe@loodusajakiri.ee

toimetaja 
toomas jüriado

tel  742 1186
toomas.juriado@el.loodus.ee

ReKlaam 
elo algma

tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee

tellimine 
tel 610 4105

loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Väljaandja
endla 3, 10122 tallinn
www.loodusajakiri.ee

mtÜ loodusajakiri juhatuse esimees 
indrek Rohtmets

indrek@horisont.ee

Küljendus 
tiit Sermann

trükk aS Kroonpress 

ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute  
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas. 

autoriõigus mtÜ loodusajakiri, 
loodusesõber, 2013

  Kuude nimed Loodusesõbras

Jaanuar | Südakuu 

Veebruar | Radokuu

Märts | Urbekuu

Aprill | Mahlakuu 

Mai | Lehekuu

Juuni | Pärnakuu 

Juuli | Heinakuu

August | Põimukuu

September | Sügiskuu

Oktoober | Porikuu

November | Kooljakuu

Detsember | Jõulukuu

Aasta looma 
tabades

Võsavillemit kaadrisse saada 
pole lihtne ega tema tegevus-
jälgi avastada. Selleks peab 

metsas kondama, hulkuma, palju aega 
varuma, et loomi märgata. Õnneks on 
meie lugejate seas tõsiseid matkajaid, 
kes hulkumiskunsti valdavad, sest 
muidu poleks Loodusesõbra hundi 
fotovõistlus õnnestunud. Aasta algul 
seda välja hõigates kahtlesime tõsiselt, 
kas pilte üldse tuleb. Meie eesmärk 
polnud ju vanu pilte kokku korjata 
tuntud fotograafidelt, vaid otsida uusi 
ja ärgitada jäädvustama ka veetluseta 
tegevusjälgi. Ent selliseid pilte on vaja 
ja vastava hoiakuga neid žürii ka hin-
dab. Kõik läks üle ootuste hästi, fotodel 
näeb sammuridu, murdmispaiku, hunti 
ennast – kõike soega seonduvat. 

Ka hundilugusid on tulnud Looduse-
sõbra postkasti mitmeid, oleme ajakirja 
veergudel aasta jooksul saanud lugeda 
kohtumistest kriimudega, nii laste kui 
ka vanade kogemustest. Muist avalda-
mata jutte on ülal meie kodulehel ja 
sinna need jäävad kauaks, et julgustada 
teisigi metsas kondama. Parimate 
lugude autorid ei jää märkimata. 
Ootame kõiki osavõtjaid ja kõiki luge-
jaid 15. jõulukuul Estonia kontserdi-
saalis Looduse Omnibussi korraldatud 
hundiaasta pidulikule lõppsündmusele.

Lõpetuseks ühest juba tehtud teost: 
koos jõulukuu ajakirjaga potsatas meie 

Loodusesõbra toimetus Juhtkiri

tellijate postkasti „Looduse raamatu-
kogu” sarja raamat „Roheliste ratta-
retked 25”.  See on meie ajakirja tegu, 
tehtud südamega. Varasemate retkede 
teekondade taastamine nõudis pingu-
tust, sest osadest polnud järel kaardi-
poegagi! Kaart on aga iga matkavarus-
tuse süda, ilma nendeta oleks raamat 
olnud mõeldamatu. Istusime hilisõh-
tutel korraldajatega atlaste taga ja kild 
mälukillu haaval panime retked taas 
kokku. Õnneks olid möödunud aegade 
rajad vajutanud nii sügavad jooned 
korraldajate mällu, et teekonnad said 
kirja nagu uued. Loodame, et tulemus 
annab mõnusa ülevaate roheliste 
rattaretkede ajaloost ja vastab küsimu-
sele, miks korraldajad seda retke üldse 
teevad. Loodusesõber nende hulgas.
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