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  Kuude nimed Loodusesõbras

Jaanuar | Südakuu 

Veebruar | Radokuu

Märts | Urbekuu

Aprill | Mahlakuu 

Mai | Lehekuu

Juuni | Pärnakuu 

Juuli | Heinakuu

August | Põimukuu

September | Sügiskuu

Oktoober | Porikuu

November | Kooljakuu

Detsember | Jõulukuu

Loojangust 
joonpilveni

Ei usu, et meie esiisad pilvede 
ilule külmaks jäid – taevased 
maastikumaalid on kõigil aegade 

algusest peale vabalt käes olnud. Ei 
jätnud esiisasid külmaks ka pilvede 
kõrgus ja kuju: küllap nad mõistsid 
põllult õigel ajal koju kiirustada. Pilve-
tundmise hinda nad teadsid.

Tänapäeval näeme, kuidas linna-
mees imetleb pilvi, maamees tunneb 
pilvi. Ja kumbki ei tee seda päris hästi: 
linnamees keskendub loojangule, maa-
mees vaatab vihmapilvi.

Kas porgandirohija imetleb pilve 
rulluvat väge? Või märkab taeva halli 
küürus olekut?

Üksnes loojangunautijad on küll 
natuke piiratud, aga veel piiratum on 
täiesti asine suhtumine pilvedesse. 
Elus luuletus, poeesia vägi taevas, mis 
avaldub meie igaühe pea kohal, tahab 
märgatud saada.

Kas pilvi on võimalik tundma 
õppida? Palju neid on? Põhivorme 
pole palju, kõigest kümme, alavorme 
muidugi rohkem. Kõik planeet Maa 
ümber tiirutavad kolloidsed süsteemid 
on nüüdseks ära määratud, ilusad ladi-
nakeelsed nimed antud ja ilmselt enam 
ühtegi liiki juurde kunagi ei avastata, 

... kui just inimene oma tegevusega 
mõnda uut pilvevormi ei tekita, nagu 
oli lugu joonpilvega, mis tuli maailma 
lennukitega ja mida varemalt tunti 
nimetuse kondensjälg all.

Kui endale selgeks teha mõni 
põhivorm, saab juba hea sammu edasi. 
Isalt-pojale õpetust meil vaevalt kel-
lelgi varrukast võtta on, tuleb kasutada 
pilvekäsiraamatu abi. Või on mõni 
lugeja kuulnud väljendit „maorasva 
taulised pilved” või „pügalikud”? Siis 
kirjutage meile, palun.

Käsiraamatud õpetavad, et nii 
mõnigi pilvetupsuke muidu päikese-
paistelises taevas reedab peatset ilma-
muutust. Ohoo! Seda ära õppida pole 
raske ja päeva piires ilma ennustamine, 
selgub, on elementaarne.

Pilvevaatlus sobib neile, kes elavad 
suurtes linnades ja looduse rüppe ei 
pääse, aga hing ihkaks: taevas on alati 
pea kohal ja avaraid vaateid leidub, 
vähemalt Eestis. See on üks arvestatav 
võimalus „välja pääseda”.

Keda hakkab taevamaastik huvi-
tama süvitsi, leiab kindlasti kontakti 
teiste eesti pilvevaatlejatega.

Pole ju mõtet kogu ilu ja teavet jätta 
ilmajaama radaritele.

Loodusesõbra toimetus Juhtkiri
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Pärnakuu ja heinakuu looduses

Arne Ader
Autori fotod

Suvisele luhale on lennanud 
ööbima kuldnokad. 

Pesitsusaeg on läbi, 
hulgutakse laiemalt ringi. 

Pajuokstel näeme istumas 
eelkõige tumeda sulerüüga 

vanalinde. Pruunisulised 
noored hoiavad omaette, 

asudes ühtlasi rändele 
varem kui nende vanemad.

Harilik sinilatv on kaunis, ent 
haruldane niidulill. Ühtlasi on 
ta ainus meie looduses õitsev 
siniladvaline. Tema lähedased 
sugulased on floksid ehk 
leeklilled, mida kasvatatakse 
iluaedades.
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Must-kärbsenäpp ja roheline pesunäpp.

Metsaservas lõhnab maikellukeseväli. Paljud siinsed 
lehed ja õisikud on omavahel risoomiga seotud: meie 
ees on supertaim, kel võib olla sadu õisi ja vanust sadu 
aastaid ...

Tuhandeaastane tamm kasvab Peipsi järve 
lähistel Ranna külas Kallaste ja Mustvee vahel. 
Omaaegse puuhiiglase vanus pole paraku teada – 
20. sajandi algusaastatel tamm süüdati ja temast 
jäi järgi vaid üks haru. See püha puu on üks meie 
looduskaitsesümboleid, tema esimene toestamine 
leidis aset juba tsaariajal!
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Pruunitiivulise 
vesineitsiku-emanda 

saba on väljakutsuvalt 
püsti. Sinitiivuline 

isaskiil on õhus 
peatunud, et tunnetada 

võimalusi.

Silmiksurud paari-
tuvad nagu liblikad 
ikka – kokku sobi-
tatakse tagakehade 
tipud. Paaritumise 
käigus viib isaslib-
likas emasliblika 
kehaõõnsusse 
sugurakkude 
pakikese. Viljasta-
mine toimub hiljem, 
munemise ajal.

Laialehise mailase õisikud on kui toredad 
helesinised suvekalendrid. Õitsemine käib 
neil alt ülespoole ehk jaanipäevast sügisese 
pööripäeva poole.
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