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Toimetaja veerg

Meie ajakirja pikaaegsed 
lugejad küllap märkavad, 
et midagi on teisiti: Eesti 

Loodus tuleb postkasti ka juulikuus! 
Alates tänavusest aastast ilmub tõe
poolest tosin numbrit: varem jõudis 
juunijuulinumber lugeja kätte ühte
de kaante vahel, nüüdsest aga eraldi 
ajakirjanumbritena. Nii jagub sisukat 
lugemist igasse kuusse! 

Suvel, kui enamik siinseid 
loomi ja taimi tegutseb või kasvab 
aktiivselt, on mõnus mõtiskleda 
selle üle, kui mitu seni tundmatut 
liiki oleme viimasel ajal enda jaoks 
avastanud. Juunikuus keskmes 
olnud looduse vaatlemine andis 
kahtlemata hoogu liigitundmisele: 
peeti üleeestiline loodusvaatluste 
maraton ja Eesti Looduski keskendus 
loodusvaatlustele. Need, kes 
süvenesid, said kindlasti tuttavaks 
mõne uue olendi või taimega.

Hea võimaluse koguda veel tead
misi annavad juulinumbri kirju
tised: süveneme tänavuse aasta 
liigiks valitutesse. Sulestiku 
poolest elukeskkonnast üsna 
kehvasti eristuvat öösorri on just 
nüüd, jaanijärgsetel suveöödel, 
kõige hõlpsam „üles leida“. Enne 
tutvumisretke tasub teha veidi 
eeltööd: uurida järele tema 
elupaigaeelistused ja jätta meelde 
linnu soristav ning laksutav laul. 

Tasub teada, et aasta lind 
on üsna laisk loom, ehk isegi 
julgelt laisk, mistõttu võib 
juhtuda, et maas kössitav sorr 
jääb jalutajale suisa jalgu. 
Tema kummaline käitumine 
hämmastas ka meie esiisasid 
ja emasid, kellelt öösorr 
on saanud mitu toredat 
rahvapärast nimetust. 

Põgusa pilgu 
heidame ka aasta 
looma kopra 
tegevusele ja 

tänavu esimest korda valitud aasta 
kala saab samuti lugejatele tuttavaks.  

Taimeriiki kuuluvatest liikidest 
võtame vaatluse alla tänavuse aasta 
orhidee lehitu pisikäpa. Huvitav on 
tema võime otsekui liikuda kümneid 
meetreid ja üldse elus püsimise viis: 
pisikäpa sõltuvus seentest on täielik. 

Küllap kõige suuremat süvenemist 
vajab aasta muld, mida samuti 
põhjalikult tutvustame. Tähelepanu 
all olevat madalsoomulda leidub üle 
Eesti; oma kodupaiga ümbruse saaks 
kõigepealt üle vaadata maaameti 
geoportaalis leiduva mullakaardi 
järgi.  

Aasta olendite teemat käsitledes 
uurisin, kes või mis valitakse igal 
aastal fookusesse meie naaberriikides. 
Ilmnes, et lätlased on selle poolest 
kõige agaramad: näiteks tänavu on 
nad teadaolevalt valinud üksteist 
liiki/objekti. Ka meil on välja 
valitud liigirühmi võrdlemisi palju, 
mistõttu kõikide põhjalik käsitlus 
ühte ajakirjanumbrisse ära ei mahu. 
Nõnda jätame mõned järgmise kuu 
tarvis.
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