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ma, kuid areng peatub ja embrüo kin
nitumine emakaseinale lükkub edasi.
Kuna embrüo jooksuajal ei pesastu,
saab emakaru mitu korda paarituda.
Seetõttu on sama pesakonna karupoe
gadel sageli eri isad, kuid sellele polnud
ma varem mõelnudki. Loomulikult on
niisuguseid ahhaahetki veel rohkem,
kui lugeda vähem tuntud liikide, näi
teks pisiseente kohta.
Head pihlakaaastat! Paneme peale
hariliku pihlaka tänavu tähele ka soome
pihlakat, tuhkpihlakat ja pooppuud.
Head karuaastat! Värskelt kinni
tatud suurkiskjate kaitsekorralduska
vast kirjutame peatselt pikemalt.
Head metskurvitsaaastat! Looda
me, et märkame rohkem seda varjuli
se eluviisiga liiki.
Head balti sõrmkäpa aastat! Kuna
balti sõrmkäppa leidub üle Eesti, on
kõigil teda lihtne tundma õppida.
Head vareskaeraaasasilmiku aas
tat! Rõõm on tõdeda, et rannakar
jamaade ja puisniitude hooldamine
soodustab meil selle liblikaliigi laia
levikut.
Tarka tehismullaaastat! Peab mee
les pidama, et tehismuldade normaal
se mullatekke kulgemine oleneb eel
kõige inimesest. Tõlvtõvikuaasta
võiks seevastu tulla selline, et see
huvitav mikroseen põhjustaks põllu
kultuuridel vähem haigusi.
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ue aasta esimeses numbris
saame taas tuttavaks aasta
olendite ja aasta mullaga.
Nende valiku eesmärk on teadvusta
da, et nad on olemas, ja ühtlasi teki
tada laiemat huvi elurikkuse ja mulla
teaduse vastu.
Loodushuviline on tõenäoliselt
märganud, et Eesti Loodus on aasta
puuks kuulutanud ka selliseid liike,
kes ei kanna seda tiitlit sugugi mitte
esimest korda. Mulluse aasta puu oli
kadakas, kelle valisime ka kõige esi
meseks aasta puuks. Aasta oli siis
1996. Tänavuses aastakäigus tutvume
jälle põhjalikult pihlakaga, kes oli ka
2000. aasta puu.
Valikupõhimõtte aluseks on see,
et teadmised muutuvad ja täiene
vad. Paarikümne aastaga võib mõne
liigi puhul muutuda selle levikumus
ter, kahtlemata koguneb juurde uusi
teadmisi ning uurimismeetodid või
vad muutuda. Siinses ajakirjanumbris
on botaanik Ott Luuk pihlaka kohta
kirjutanud, et puude elus on kahe
aastakümnega muutunud vähe, ent
nende uurimises veidi rohkem.
Isegi hästi tuntud liigi kohta võib
ülevaateartiklitest enamasti leida
mõne üllatava seiga. Karu sigimisest
ja tema keha talitlusest taliuinaku ajal
saab lugeda Egle Tammelehe põhjali
kust kirjutisest.
Mäletan ülikooliajast seda, et karu
viljastunud munarakk hakkab arene
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