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Kaunis kuldking
Foto: Rainar Kurbel
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Toimetaja veerg

Küll on meeldiv, et Eesti ini-
mesele läheb loodus üha roh-
kem korda, tekitades vahel 

lausa tundetulva! Hooti käivad äge-
dad arutelud metsanduse üle, lisan-
dunud on moodsa tselluloositeha-
se temaatika; kirjutatakse arvamuslu-
gusid, võetakse loodust puudutavad 
teemad üksikasjalikult ette raadio- ja 
telesaadetes; lõputu infovahetus- ja 
arvamusplats on ka Facebook. 

Kümmekond aastat tagasi polnud 
see kõik sugugi igapäevane. Siis olid 
võimalused edastada teavet suurele 
hulgale märksa kesisemad ja küllap 
olid ka hoiakud teised. Nüüd on kõik 
uut moodi, kaasarääkijaid on palju 
ja märkajaid samuti. Julgus seista 
oma elukeskkonna eest on Eesti 
ühiskonnas saamas tavapäraseks. 

Selleks et inimeste tähelepanu 
loodusele juhtida, on palju moo-
duseid. Nutikas lahendus on valida 
igal aastal (elus)looduse varamust 
aasta loom, lind, puu jt. See aitab 
püünele ka neid vähem tuntud või 
ka harvasid liike, keda muul moel 
oleks keerukam rahvale laiemalt 
tutvustada. Seeläbi saavad nad oma 
koha paljude päeva- ja nädalalehtede 
veergudel ning uudisteportaalides. 

Aasta linnust alguse saanud 

„liikumine“ on aja jooksul üha laie-
nenud ning tänavu saame tuttavaks 
peale metsise veel kauni kuldkinga, 
laukapuu, tuletaela, hariliku laaniku, 
ilvese ja pääsusabaga. Ehk juhtub 
tulevikus, et hakkame tutvustama 
aasta selgrootutki, nagu toimetaja 
Juhan on vahel meeleolukalt vihjanud.  

Eesti Loodus on alati püüdnud 
teemasid käsitleda põhjalikult ja 
sisukalt. Nõnda püüame lugejatele 
vahendada ka seda, mida teame 
tänavuseks aastaks välja valitud 
liikide kohta.

Mainumbri kaanekaunitar on 
aasta orhidee: kaunis kuldking, kes 
ilu ja harulduse tõttu on pälvinud 
mitmel pool suisa looduskaitse 
embleemi staatuse. On huvitav teada, 
et kuldkinga õitseaja pikkus oleneb 
ilmast: talle sobib jahe ilm. Või et 
tema seemned on laisad idanejad: 
selleks võib looduses kuluda suisa 
viis aastat. 

Sellest numbrist saab lugeda ka 
aasta sambla hariliku laaniku ja 
aasta linnu metsise kohta. Metsisest 
kirjutasime juba veebruarinumbris, 
kus olid kõne all tema tegevusjäljed. 
Nüüd tutvustab sama autor Ivar 
Ojaste metsise elu laiemalt, näiteks 
temale meelepäraseid elupaiku, ja 
paraku nendib, et sel liigil ei lähe 
kuigi hästi ei Eestis ega mujal. 

See pole uudis, nagu seegi, et 
metsise käekäik kajastab selgelt 
inimtegevuse ulatust metsades. 
Uurisime Asko Lõhmuselt (loe lk 10), 
kas hiljuti peetud mõttetalgutel on 
leitud häid lahendusi, mille tulemusel 
hakkaks metsiste arvukus suurenema. 
Ta nendib, et pingutustest hoolimata 
ei ole metsist õnnestunud piisavalt 
kaitsta. Ent toob esile ka tegevused, 
mis lähiajal käsile võetakse. Selle 
nimel, et paarikümne aasta pärast 
oleks rõõm valida metsis taas aasta 

linnuks ning tunda heameelt, et 
sel loodusmetsa sümbolliigil 

läheb paremini kui varem.
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Valimise rõõm

veergudel ning uudisteportaalides. 
Aasta linnust alguse saanud 

Ojaste metsise elu laiemalt, näiteks 
temale meelepäraseid elupaiku, ja 
paraku nendib, et sel liigil ei lähe 
kuigi hästi ei Eestis ega mujal. 

See pole uudis, nagu seegi, et 
metsise käekäik kajastab selgelt 
inimtegevuse ulatust metsades. 
Uurisime Asko Lõhmuselt (loe lk 10), 
kas hiljuti peetud mõttetalgutel on 
leitud häid lahendusi, mille tulemusel 
hakkaks metsiste arvukus suurenema. 
Ta nendib, et pingutustest hoolimata 
ei ole metsist õnnestunud piisavalt 
kaitsta. Ent toob esile ka tegevused, 
mis lähiajal käsile võetakse. Selle 
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