
Merekultuuriaasta programmi kontseptsioon tugineb neljale 

temaatilisele lainele. Jaanuaris ja veebruaris tuuakse esile 

pärandi- ja kultuuriteemad. Kevadel, märtsist maini, on fookuses 

mereohutus ja -haridus. Juunist augustini kutsub 

merekultuuriaasta programmi suvine laine kõiki mere äärde ja 

merele aktiivselt puhkama ja vaba aega sisustama. Septembrist 

kuni novembrini on päevakorral tuumakad arutelud Eesti kui 

mereriigi tuleviku üle. 

Aasta loom on mäger (Meles meles). Mäger on keskmise koera suurune, 

jässaka ning eespool aheneva kehaga metsaelanik. Tema iseloomuliku 

välimuse (tumedam alapool ja heledam ülapool ning silmi läbiv must jutt) 

tõttu tunneks teda looduses ära igaüks, kes nägema juhtuks. See pole aga 

põrmugi lihtne – vaid videviku- ja öötundidel oma urust väljuva mägra 

kohtamiseks ei piisa üksnes juhusest. 

Aasta lind on 

rasvatihane (Parus major). Hästi tuntud linnuna on rasvatihasel 

mitmeid rahvapäraseid nimetusi: rasvaants, rasvajaak, talitihane, 

metsatihane, rasvavana, rasvapoiss, kikitiits. 

Aasta puu on kuslapuu. 

Kuslapuu perekonnas on meil 

kaks looduslikku liiki: harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum) ja sinine kuslapuu 

(Lonicera caerulea) ning hulk sisse toodud ja vahel metsistuvaid ilupõõsaid, 

näiteks lõhnav kuslapuu ja tatari kuslapuu. Harilikku kuslapuud võib leida 

viljakamates okas- ja segametsades, niiduservadel. Sinine kuslapuu kasvab Lääne- 

ja Kesk-Eestis ning puudub meie saartelt. Ilupõõsastena kasvatatavaid kuslapuid 

võib näha nii koduaedades kui ka linnaparkides. 

Aasta liblikas on mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne). Ta lendab mai 

lõpust juuni lõpuni kuivades metsaservades, ojaorgudes, puis- ja 

põõsasniitudel. Ta on levinud Kirde- ja Kagu-Eestis, kust on viimase 30 aasta 

jooksul laiendanud oma leviala lääne suunas. Mõnigi kord on mustlaik-apollo 

oma elupaigas arvukaim liblikaliik. Mustlaik-apollo kuulub kaitsealuste liikide 

II kategooriasse. 

 

Aasta muld on rabamuld (Fibric Histosol). Tegu on alaliselt liigniiske sademeveetoitelise 

mullaga, mis koosneb happelisest rabaturbast. Rabamullana käsitletakse vaid raba pindmist 

kuni poole meetri paksust kihti, sest vaid see osa on seotud loodusliku 

taimkattega. Rabamuld hõlmab Eesti muldkattest 5%, suurimad 

levikualad jäävad Pärnu madalikule, Alutagusele, Võrtsjärve nõkku ja 

Peipsi-äärsele madalikule. 

Aasta orhidee on tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens). Ta on 

südasuvine õitseja, kuivade kasvukohtade taim ning lubjalemb. Samuti 

võime teda leida klibustel rannavallidel, kus vähesed taimed hakkama 

saavad. Mõnes mõttes võib tumepunast neiuvaipa isegi inimkaaslejaks 

pidada, kui taim teeveerte ehituse käigus kruusavallis kasvama on 

hakanud. Ju saab seda seletada taime kasvuks vajaliku sümbiontseene 

olemasoluga. Lõuna-Eestist võime leida tumepunast neiuvaipa 

haruharva, arvukas on ta meie saartel ja Lääne-Eestis. Tumepunane 

neiuvaip kuulub kaitsealuste liikide III kategooriasse. 


