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seks osalt vananenud.
2015. aastal valiti Euroopa aasta
puuks Orissaare staadionil kasvav tamm. Sellest ajakirjanumbrist
(lk 12) selgub, et Suurbritannias ja
Iirimaal on aasta puu tiitli saanud silmapaistvad või märkimisväärse ajalooga põlispuud. Samamoodi võiksime Eestis aasta puuks nimetada näiteks Viiralti tamme.
Või Underi männi? Eesti Looduse
toimetuse seinal on kunstnik Juhan
Püttsepa linoollõige „Underi mänd
Väänas“ (1965). Marie Underi ja Artur
Adsoni suvila sai Vääna-Jõesuus valmis 1938. aastal ning põles maha
sõja lõpul. Suvila asukoht on looduses tähistatud, ent männi olemasolu
kohta pole seni õnnestunud lähemat
teavet leida.
Jaanuarinumber ongi keskendunud
aasta olenditele. Seda teemat jätkame
kõigis tänavustes numbrites: aasta liikide rohkus annab hulganisti materjali. Võib-olla jõuame ka aasta bakterini,
nagu bioloog ja loodusemees Georg
Aher on pakkunud (lk 78).
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astavahetus on möödas ja
saabunud järjekordne liigaasta, 29-päevase veebruariga. Loodetavasti tuli uus aasta kõigil kenasti, tsiteerides tuttavat keeleteadlast: „säravi silmi, lahtisi hõlmu
ja kolisevi pudeli“. Pidustused üle elatud, tuleb varsti ka kuusk toast välja
viia. Selle kohta loe nõuandeid lk 70.
ÜRO on tänavuse aasta kuulutanud taimetervise aastaks (www.ippc.
int/en/iyph/), pidades silmas eelkõige
taimi kui põllumajanduslikku objekti.
Seetõttu pöörame ka Eesti Looduses
sel aastal rohkem tähelepanu taimedele ja nende kahjustajatele herbivooridele.
Mõnedki uue aasta olendid on
teada juba ammu, näiteks tuttpüti kuulutas Eesti ornitoloogiaühing
aasta linnuks 2. juulil 2019. Peale tuttpüti tutvustavad ornitoloogid tänavu ka teisi Eestis elavaid pütiliike:
hallpõsk-pütt, sarvikpütt, väikepütt ja
mustkael-pütt. Tuttpütiaastal kogutavate andmetega loodetakse saada
täpsemaid teadmisi püttide leviku ja
arvukuse kohta Eestis ning aidata
paremini korraldada püttide kaitset.
Eesti Looduse toimetus valis aasta
puu detsembris. 1996. aastast valitud
aasta puud ei ole senini kordunud
ning põhimõtteliselt võiks puittaimi
jätkuda veel kauaks. Urmas Roht on
avaldanud raamatu „90 kodumaist
puittaime“ (2011). Seetõttu – isegi
kui jätta kõrvale naturaliseerunud sissetoodud liigid leedrid – võiks pärismaiseid liike jaguda aastakümneteks.
Kuivõrd aasta puudeks on nimetatud perekondi, on valik siiski muutunud üsna ahtaks. Viimasel kümmekonnal aastal ongi aasta puu seisuses olnud tegelikult põõsad, nagu
mullu kibuvits. Seetõttu otsustasime valida aasta puid ka juba olnute seast: kuusk oli aasta puu teisena, 1997. aastal. Pealegi on 22 aastat
tagasi ilmunud teave, kas või kuusikute leviku ja pindala kohta, praegu-
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