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Toimetaja veerg

Eesti Looduse novembrinumb-
ris heidavad meie kaaneloo 
autorid, noored terioloogid, 

pilgu mägra ja karu kinnisvaraeelis-
tustele. Karu on oma talvise küljealu-
se suhtes üsna ükskõikne, aga mäger 
on tuntud kui meie metsade suurim 
kinnisvaraarendaja. Tema linnakud 
on imetlusväärselt suured ja põhjali-
kud, ulatudes tihti läbi mitme korru-
se. Mägra kaevatud koopasüsteeme 
hindavad elupaigana ka teised metsa-
elanikud, näiteks rebased ja kährikud, 
kes sageli kolivad mägrale allüürni-
kuks, eriti kultuurmaistus. 

Meenutame tuntud laulu „Mägra 
maja”. Selles loos ajavad kährikud 
maja põliselanikud mägrad nende 
kodust välja. 1987.  aastal esimest 
korda ette kantud laulu sõnad päri-
nevad Helvi Jürissoni 1970.  aas-
tal avaldatud luuletusest. Toona oli 
laulul muidugi tähtis poliitiline all-
tekst. Minagi, 12-aastase lapsena, 
sain algava ärkamisaja valguses sel-
lest aru. 

Tegelikult käib aga mägra jõud 
kährikust üle ja mäger kui kõvem 
ehitaja jätab kährikule lihtsalt oma 
vanad, mahajäetud eluruumid ning 
kolib ise parematesse oludesse. Puhas 
kapitalism!

Magamise ja kuiva küljealuse tee-
mat jätkab teine kirjutis, kus innukas 
rännumees Timo Palo annab ülevaate 
telkidest. Ehkki telkimise kõrgaeg on 
läbi, võimaldavad ajakohased telgid 
mõnusalt väljas ööbida ka muul ajal 
kui suvel. Pealegi tasub mee-
les pidada vanasõna „Rege 
rauta suvel, vankrit talvel“: 
praegu on päris paras aeg 
valmistuda uueks telki-
mishooajaks ja vaadata 
telgiturul teadlikumalt 
ringi. On ju telk mat-
kaja kodu ja kindlus.

Telkide valik on 
hämmastavalt mit-
mekesine: leidub 
ülikergeid telke, 
mis mahutavad 
vaid ühe inime-

se ja sedagi pikaliasendis, aga on 
ka suuri mitmetoalisi peretelke, mis 
annavad välja haagissuvila mõõdu. 
Mahukas artiklis antakse nõu, kui-
das nende vahel valida ja mida olu-
liseks pidada.

Igatahes ühendab inimest, mäkra 
ja karu soov hoida oma magamisase 
kuiv. Nüüd, novembrikuus, seavadki 
mesikäpad ja mägrad end talvekor-
teritesse sisse. Õuemängud ja pris-
ked suvised söömaajad on lõppenud, 
kogutud energiast ja rasvast peab jät-
kuma kevadeni. 

Meiega on samuti: soe tuba tun-
dub juba mõnda aega hulga mõnu-
sam kui õuesolek. Suvilad on jäänud 
ootama järgmist suve. Kodudes köe-
vad ahjud ja inimesed tõmbavad end 
diivanitele kerra. Kuid erinevalt tali-
uinakusse jäänud loomadest ootavad 
meid suuremad ja rikkalikumad söö-
maajad alles ees. 

69. aastakäik Nr 11, november 2018

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu

e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee
tel 742 1143

Peatoimetaja Toomas Kukk
742 1143, toomas.kukk@loodusajakiri.ee

Toimetaja Helen Külvik
529 4033, helen.kylvik@loodusajakiri.ee

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juhan.javois@loodusajakiri.ee

Toimetaja Katre Palo
521 8771, katre.palo@loodusajakiri.ee

Sõnumitoimetaja Piret Pappel
piret.pappel@loodusajakiri.ee

Keeletoimetaja Monika Salo
742 1186, monika.salo@loodusajakiri.ee

Küljendaja Raul Kask
raul@ww.ee

Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, Tallinn 10122, 610 4105

www.loodusajakiri.ee
www.facebook.com/eestiloodus

Vastutav väljaandja Riho Kinks
riho.kinks@loodusajakiri.ee

Tellimine: www.tellimine.ee
617 7717, tellimine@expresspost.ee

Reklaamijuht Helen Lehismets
610 4106, reklaam@loodusajakiri.ee

Ajakiri ilmub 
keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel

© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2018

Summaries of some articles can be found at 
our web site www.eestiloodus.ee

Trükitud trükikojas Printall

Ke

sk
konn

amärgistus

Trükitoode
4041 0820

PEFC/19-3-3

tubase aja teemad

|738|  

Tegelikult käib aga mägra jõud 
kährikust üle ja mäger kui kõvem 
ehitaja jätab kährikule lihtsalt oma 
vanad, mahajäetud eluruumid ning 
kolib ise parematesse oludesse. Puhas 

Magamise ja kuiva küljealuse tee-
mat jätkab teine kirjutis, kus innukas 
rännumees Timo Palo annab ülevaate 
telkidest. Ehkki telkimise kõrgaeg on 
läbi, võimaldavad ajakohased telgid 
mõnusalt väljas ööbida ka muul ajal 
kui suvel. Pealegi tasub mee-
les pidada vanasõna „Rege 
rauta suvel, vankrit talvel“: 
praegu on päris paras aeg 
valmistuda uueks telki-
mishooajaks ja vaadata 
telgiturul teadlikumalt 
ringi. On ju telk mat-
kaja kodu ja kindlus.

Telkide valik on 

617 7717, tellimine@expresspost.ee

610 4106, reklaam@loodusajakiri.ee
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