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Toimetaja veerg 

Aasta esimeses numbris jätka-
me tavapärast uue aasta loo-
duskangelaste tutvustamist. 

1995.  aastast alates on valitud aasta 
lindu, 1996 tuli juurde aasta puu ning 
tasapisi on aasta olendite hulka lisan-
dunud aasta liblikas, sammal, kala 
ja mõni teinegi, samuti aasta muld. 
Mõni valitakse vahetult aasta lõpul, 
nii et näiteks aasta kala selgub alles 
uuel aastal.

Aasta puu valimine on jäänud Eesti 
Looduse toimetuse hooleks. Küllap 
paljud meediaväljaannete toimetajad 
tõdevad toimetaja haugi mälu: mis 
trükki või eetrisse saadetud, see mee-
lest. Uue aasta puu on harilik mänd, 
aga tänavust aasta puud valides paku-
ti nii toimetuses kui ka autoritelt 
kuuske. Eks ta oleks päevakajaline 
näiteks kuusikute raiumise, kuuse-
kooreüraski ja teistelgi põhjustel. Aga 
vaadates aasta puude tabelit – kuusk 
oli aasta puu alles kaks aastat tagasi! 
Mälu on ikka petlik.

Uue aasta olendid on ka looduse-
uurijale väga huvitavad. Tutvustame 
neid põhjalikumalt aasta jooksul kor-
duvalt. Näiteks aasta orhidee valge 
tolmpea õitseb mai-juuni vahetusel 
ning kindlasti tasub sellele põhili-
selt läänesaartel levinud käpalisele 
just siis osutada suuremat tähelepa-
nu. Kivipuravikku võime aga leida 
suve teisel poolel ja sügisel 
– jällegi hea aeg kivipu-
ravikku ja sarnaseid liike 
suuremaks kiita.

Tegutsemisjuhendis 
soovitame huvilis-
tel alustada linnu-
vaatlusi kohe talvel, 
kui liike on vähe ning 
neid seetõttu liht-
sam tundma õppida. 
Muidugi oleks tore 
talvel vaadelda ka 

aasta lindu auli, ent avamerel talvi-
tava linnu nägemiseks on vaja vaat-
lustorusid ja rohkem kogemusi, mis-
tõttu anname klassikalise soovituse 
alustada aialindudest. Lindude toit-
misega ei tasu üle pingutada, kuid 
loodushuvi äratajana on linnusöögi-
maja pidada kindlasti tänu väärt.

Seekordne intervjuu dendrokro-
noloog Alar Läänelaiuga annab luge-
jale aimu puude aastarõngaste ja vana 
puidu tähtsusest. Pealtnäha mõtte-
tu, ajale jalgu jäänud ait võib osutu-
da iidseks ja väärtuslikuks. Paraku 
kipub vanade majade ja aedade uutel 
omanikel esimene soov olema pal-
justki vanast vabaneda. Kui kavatse-
te vanu hooneid lammutada või ka 
vanu viljapuid maha saagida, tasub 
kõigepealt asjatundjatega nõu pida-
da: võib-olla kaoks nii mõnigi väär-
tus, mille üle uus omanik võiks hiljem 
hoopis uhke olla. Vana võib olla uuest 
väärtuslikum.

Uus aasta tuleb ka ajakirjale Eesti 
Loodus uut moodi. Eesti Looduse 
väljaandmine oleneb keskkonna-
investeeringute keskuse ja kesk-
konnaministeeriumi kui kaubamär-
gi omaniku plaanidest ning edaspidi 
ilmub kuus numbrit Eesti Loodust 
aastas. Numbri maht jääb samasugu-
seks kui mullu. Kitsamaid aegu mäle-
tame varasematestki aegadest: enne 

sõda ilmus vaid viis numbrit ning 
1958–1966 kuus numbrit aas-
tas. Rasked aastad saavad aga 
mööda ja siis naasevad ka pare-
mad ajad.

74. aastakäik Nr 1, jaanuar 2023

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu

e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee

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

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

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

Toimetaja Piret Pappel
piret.pappel@loodusajakiri.ee

Keeletoimetaja Monika Salo
monika.salo@loodusajakiri.ee

Küljendaja Raul Kask
raul@ww.ee

Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Rävala pst 10, 15042 Tallinn, 610 4105

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

Tegevjuht, reklaam: Riho Kinks
508 6690, riho.kinks@loodusajakiri.ee

Turundusjuht: Mariliis Kesküla
501 0119, mariliis@loodusajakiri.ee

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

Ajakiri ilmub 
keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel

© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2023

Trükitud trükikojas Printall

Uus aasta 
ongi alati uus

Trükitoode
4041 0820

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

PEFC/19-3-3

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed
forests and controlled
sources

www.pefc.org

|2|  

just siis osutada suuremat tähelepa-
nu. Kivipuravikku võime aga leida 
suve teisel poolel ja sügisel 
– jällegi hea aeg kivipu-
ravikku ja sarnaseid liike 
suuremaks kiita.

Tegutsemisjuhendis 
soovitame huvilis-
tel alustada linnu-
vaatlusi kohe talvel, 
kui liike on vähe ning 
neid seetõttu liht-
sam tundma õppida. 
Muidugi oleks tore 
talvel vaadelda ka 

seks kui mullu. Kitsamaid aegu mäle-
tame varasematestki aegadest: enne 

sõda ilmus vaid viis numbrit ning 
1958–1966 kuus numbrit aas-
tas. Rasked aastad saavad aga 
mööda ja siis naasevad ka pare-
mad ajad.

|2|  2             EESTI LOODUS JAANUAR 2023

Foto: O
tt Luuk




