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Pärand ja aasta puu
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Kultuuriministeeriumi eestvõttel 
on tänavune aasta nimetatud 
kultuuripärandi aastaks. Eesti 

Looduse detsembrinumbris avalda-
sime sissejuhatava kirjutise, nüüdsest 
järgnevad igal kuul juba põhjaliku-
mad ja sisulisemad ülevaated.

Alustame siinses ajakirjanumbris 
talukohtadest. Mulluse rahvaloen-
duse andmed kinnitasid, et elu maal 
on kümne aastaga märgatavalt vähe-
nenud: inimesed kolivad pigem linna 
või linnalähedale maale. Põlist talu-
kohta kasutatakse edasi heal juhul 
vaid suvilana. 

Kui maja jääb tühjalt seisma, 
võib hoone lõpp olla väga kiire: 
katus laguneb ja kukub sisse, see-
järel mädanevad seinad. Võime 
küll põlistalu lisada pärandkultuuri 
andmebaasi, aga hoonet päästa või 
konserveerida saab ikka vaid selle 
omanik. Nii ei jää paraku muud üle 
kui nentida: „tasub lasta varemetel 
ilma kõrvalise sekkumiseta väärikalt 
vananeda” (lk 19). 

Alanud aasta puu on lodja-
puu. Tegelikult on ta nimest hoo-
limata pigem põõsas ning see on 
tekitanud vastakaid arvamusi. 
Näiteks Mati Laane arvab mulluses 
„Metsaalmanahhis” (lk 59), et aasta 
puu valimine on ennast ammenda-
nud, sest Viktor Masingu kunagist 
algatust on jätkatud vaid kohusetun-
dest ja tõelised puukujulised liigid on 
kõik juba olnud aasta puud. 

Arvan, et aasta puu valimine on 
väärt ettevõtmine ja seda me kind-
lasti jätkame. Võime valida aasta puu 
ka juba olnute seast: kase või kuuse 
kohta saab alati uut teavet avaldada 
või ammu teada tõsiasju korrata. 
Samas on olulisem teave varase-
mate aasta puude kohta koondatud 
sarja „Looduse raamatukogu” kahte 
vihikusse, mille Eesti Looduse tel-
lijad on saanud tasuta kaasandena. 
Seetõttu ei tundu kordamine esialgu 
hea mõte.

Hoopis huvitavam oleks proovida 
aasta puuna meie pärismaiseid põõ-
said: lodjapuu, kuslapuu, kikkapuu, 
türnpuu, paakspuu, tuhkpuu jt. Ka 
esimene aasta puu oli kadakas, kes 
samuti kasvab pigem põõsa kui mas-

tipuuna. Aasta puu peaks ikka päris-
maine puuliik olema ning seetõttu 
jäävad kõrvale puukujulised, kuid 
sissetoodud puud hobukastan, lehis, 
ebatsuuga jne.

Lodjapuu kui aasta puu on Eesti 
Loodusele kahtlemata proovikivi. 
Oluliste metsapuude häid tundjaid 
on Eestis mitmeid ning seetõttu oleks 
lihtne kaastöid küsida. Lodjapuu-
eriteadlast (viburnoloogi) meil aga 
pole ning nüüd peavad botaanikud, 
dendroloogid ja teised asjatundjad 
suutma ajakirjas tutvustada ka pealt-
näha ebaolulist ja vähe uuritud põõ-
sastaime. Ehk toob aasta puu staatus 
kaasa ka uusi lodjapuu-uuringuid.

Lõpetuseks jääb üle soovitada 
Eesti Loodust tellida, mis tuleb sood-
sam kui jaemüügist ostes. Märtsi-
numbriga saavad tellijad tasuta 
raamatu Setumaast, aprillis tuleb 
ajakirjaga kaasa Eesti laululindude 
heliplaat ligi 80 linnuliigi häältega. 
Uudiseid ja teadmisi jagub meil loo-
detavasti igale huvilisele.   ■
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21 noort looduskaitsjat pälvisid tunnustuse
30. novembril anti rahvusraamatukogus Looduse Omnibussi 450. loodusõhtul kätte noore 
looduskaitsja märgid. Tunnustati 21 noort üle Eesti.

Noore looduskaitsja märgi said Anžela Tihhonova, Danila Tsõgankov ja Janeli Kesler 
Kohtla-Järve slaavi põhikoolist, Hanna Tuus, Karl Eik Rebane ja Magnus Kaldjärv Saaremaa 
ühisgümnaasiumist, Anna-Grete Rebane (Tallinna prantsuse lütseum), Elisabeth Heinrich 
(Viljandi kesklinna kool), Hendrik Lahi (Haljala gümnaasium), Irina Guljavina (Rakvere 
gümnaasium), Mart Kiis (Hugo Treffneri gümnaasium), Marta Jamsja (Kadrina keskkool), 
Tallinna inglise kolledži keemia- ja bioloogiaõpetaja Helene Urva, Tõnis Tuuga Tallinna 
ülikooli Balti filmi- ja meediakoolist ning Tartu ülikoolis õppivad Auli Relve, Liivi Plumer, 
Martin Silts, Mihkel Rünkla, Tartu üliõpilaste looduskaitseringi president Paul Hunt, Tanel 
Voormansik ja Villem Voormansik.

Noore looduskaitsja märk on valmistatud valgevasest ning kujutab emailitud tamme-
lehte. Märgi autor on kunstnik Julia Maria Künnap. Keskkonnaministeerium andis noore 
looduskaitsja märke välja teist aastat.

Keskkonnaministeerium Noore looduskaitsja märk
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Ülo Niinemets sai esimese eestlasena 
Euroopa tippteadlase grandi
Eesti maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo 
Niinemets sai esimese Eesti teadlasena viieks aastaks 
Euroopa teadusuuringute nõukogu (European Research 
Council) tippteadlase uurimistoetuse, et selgitada taimede 
ja kliima omavahelisi seoseid.

Professor Ülo Niinemets pälvis uurimisraha erakord-
selt ambitsioonika projekti „Stressitingimustes indutsee-
ritud lenduvad ühendid biosfääri-atmosfääri süsteemis 
ehk SIP-VOL+” eest. Selle eesmärk on mõista, mil viisil 
taimede eritatavad lenduvad stressisignaalid mõjutavad 
maakera kliimat. Projekt kontrollib hüpoteesi, et taimede 
rolli maakera kliimas on senini suuresti alahinnatud. 
„Globaalselt muutuvas kliimas, kus taimede stressiepi-
soodide sagedus ja tugevus kasvavad, on stressiemissioo-
nide mõistmine suure praktilise tähtsusega õhukvaliteedi 
ja kliima ennustamisel,” rääkis Niinemets.

„Taimed on globaalses skaalas kõige suuremaks orgaa-
niliste ainete emiteerijateks – taimsetest saasteallikatest 
pärinevad saasteained ületavad inimtekkelist emis-
siooni ligi kümnekordselt,” selgitas professor Niinemets. 
Taimede eritatud ühendid osalevad maapinnalähedases 
õhukihis koostoimes teiste ühenditega keskkonnamürgi 
osooni tekkes. Taimsed ühendid moodustavad õhus peen - 
osakesi ning osalevad ka pilvede kujunemisel; pilved 
lasevad läbi atmosfääri vähem päikesekiirgust ja planeedi 
kliima jahtub. 

Saadud toetus võimaldab Niinemetsa sõnul tõsta töös 
osalevate teadlaste palga Euroopa tasemele; projektiga lii-
tub veel kaks järeldoktorit ja kaks doktoranti, kes hakkavad 
mõõtma stressihormoone ning tegelema globaalse model-
leerimisega. „Meil on juba praeguseks maailmas unikaalne 
labor lenduvate ühendite mõõtmiseks, nüüd muretseme 
lisaks aparatuuri lenduvate ühendite voogude mõõtmiseks 
reaalajas,” tutvustab Niinemets esimesi samme.

Euroopa teadusuuringute nõukogu tippteadlase uuri-
mistoetust peetakse omalaadsetest kõige prestiižsemaks 
Euroopas; selle saajate hulgas on mitu Nobeli auhinna 
laureaati ning iga nädal ilmub ajakirjades Nature ja 
Science mõni artikkel selle toetuse saaja kaasautorlusega. 
Ülo Niinemetsale määrati 2013.–2018. aastaks 2 259 366 
eurot uurimisraha.

Eesti maaülikool
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Eesti selle aasta loom on hunt
Hulga üksikisikute ja institutsioonide eestvõttel on haka-
tud valima aasta looma. Kaasa lõid näiteks Eesti terio-
loogiaselts, Looduskalender, Looduse Omnibuss, Eesti 
looduskaitse selts, Eestimaa looduse fond, Eesti metsa-
selts, Tallinna loomaaed, Eesti loodusmuuseum ja ajakiri 
Loodusesõber.

Ajaloolise tõe huvides olgu märgitud, et ehkki hunt on 
nimetatud meie esimeseks aasta loomaks, võeti samasu-
gune katse ette ka 2007. aastal, kui aasta loomaks valiti 
mäger (vt Eesti Jahimees, 2007, lk 312–313).

Algatusrühma 17. detsembril laiali saadetud pressi-
teates on kirjas, et „aasta loomaks on suure üksmeelega 
valitud meie looduse värvikamaid kujusid – kardetud 
ja austatud metsavalitseja susi ehk hunt”. Samast võis 
lugeda, et üks aasta looma idee ellukutsujatest Jaan Riis 
on kinnitanud: „Hunt on huvitav. Volk, Metsatöll, loo-
dusmuuseumi zooloog Hunt ja Vereta Jaht, looduskaitsja 
ja jahindustegelane Peep Männil ning Ajutine Valitsus … 
Kahju on hundist rääkimine jätta vaid Saaremaa lam-
bakasvatajate ja jahimeeste privileegiks.” Osunduses 
viidatud Ajutine Valitsus on 1980. aastatel tegutsenud 
punkbänd, mille solist oli Peep Männil. Nüüd on vähe-
malt korraks taas kokku tuldud ja loodud „Hundihümn”, 
mille esmaettekanne oli loodusõhtul rahvusraamatuko-
gus 17. detsembril; seda saab kuulata ka võrgupaigas 
www.youtube.com/watch?v=drCfgg6f3Qw.

Eestis elab peale inimese üle kuuekümne imetaja-
liigi. Taas pressiteatest: „Meie rikkalik loomariik vajab 
tähelepanu. Tehkem algust, ja miks mitte targa soega, 
kes tekitab paljudes vastuolulisi tundeid. Ettevaatliku, 

harva kohatavana ning peidulisena ta lausa vajab lähe-
mat kajastamist läbi aasta.

Nüüdisaja linnastunud inimesele on üpris keerukas 
selgitada looduses toimuvat eluliselt ning lihtsalt, sest ta 
ei ole igapäevaselt enam maa ja metsaga lähedalt seotud. 
Et ökoloogilisi seoseid kirjeldada, vajame täpsemaid näi-
teid ning võrdkujusid.

Hunt on selleks justkui loodud – tema roll looduses on 
üheselt mõtestatav.

Hunt, nagu ka teised suurkiskjad, kannab tervete loo-
made asurkondade säilimise eest hoolt. Ei kutsuta teda 
ju asjata metsasanitariks.”

Hundiaasta avaüritus oli 7. jaanuari loodusõhtul rah-
vusraamatukogus.

Loodusajakiri

Susi on Eesti aasta loom
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Looduskaitsekomisjon 
pöördus RMK poole
Teaduste akadeemia looduskaitsekomisjon leidis oma  
4. detsembril riigimetsa majandamise keskuse (RMK) 
nõukogule ja juhatusele läkitatud avalikus kirjas, et 
RMK eelarves pole eraldatud piisavalt raha looduskait-
setöödeks ja kaitstavate loodusobjektide külastuse kor-
raldamiseks ning et selleks rakendatud projektipõhine 
finantseerimisskeem on sobimatu. Kirja põhiajend oli 
veidi aega tagasi avalikustatud juhtum, kus Taevaskojas 
nende tööde käigus kaitseala pigem rikuti.

Komisjoni esimehe Urmas Tartese allkirjaga kirjas 
on esitatud kaks ettepanekut: näha alates 2013. aastast 
RMK eelarves ette piisavalt raha selleks, et oleks või-
malik stabiilselt ja paindlikult täita oma kohustusi loo-
duskaitsetööde tegemisel ja kaitstavate loodusobjektide 
külastamise korraldamisel, ning „luua oma struktuuris 
meeskond, kes hakkaks pärast vajalikku koolitust püsi-
valt tegelema looduskaitsetöödega ning loodusobjektide 
külastamiseks vajaliku taristu ehitamise, hooldamise ja 
uuendamisega”.

Loodusajakiri
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Taevaskoja metsarajal majesteetlike puude vahel
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Loodusteadustetundjad võitsid viis pronksmedalit
Iraanis Teheranis peeti 1.–10. detsembril järjekorras 9. 
rahvusvaheline kuni 15-aastaste noorte loodusteaduste 
olümpiaad, kus osalesid 29 riigi õpilased.

Eestit esindas kuus üleriigilise loodusteaduste olüm-
piaadi tulemuste põhjal tublimat õpilast. Eesti võist-
konnast pälvisid pronksmedali Eva-Maria Tõnson Tartu 
Veeriku koolist, Oliver Nisumaa ja Oskar Voldemar 
Lahesoo Tallinna reaalkoolist, Elo Maria Pauman Tallinna 
prantsuse lütseumist ja Oliver Kahre Tartu Kivilinna 
gümnaasiumist, hea tulemuse sai samuti Taavet Kalda 
Gustav Adolfi gümnaasiumist.

Olümpiaad hõlmas kolme loodusainet: bioloogiat, kee-
miat ja füüsikat. Valikvastustega test ja teoreetilised üles-
anded tulid igal osavõtjal lahendada üksi, katsevoorus 
osalesid aga kolmeliikmelised võistkonnad. Korraldajate 
koostatud olümpiaadiülesanded olid keerukamad kui 
mõnel varasemal rahvusvahelisel olümpiaadil, ent Eesti 
õpilased said iga valdkonna ülesannete lahendamisega 
väga hästi hakkama. „Olümpiaadi atmosfäär oli tegus ja 
sõbralik. Eesti septembrile sarnane ilmastik oli enami-

kule Euroopast tulnud osavõtjatele just parajalt soe ja 
samas sobilik võistlemiseks,” rääkis õpilaste juhendaja 
Siiri Velling.

9. rahvusvahelise loodusteaduste olümpiaadi üldvõit-
jaks tuli individuaalarvestuses Venemaa esindaja Maxim 
Didin. Katsevoorus osutus parimaks Brasiilia võistkond 
ning riikidevahelise üldvõidu said taivanlased. Järgmine 
võistlus peetakse 2013. aasta märtsis Luksemburgis, kus 
toimub 11. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad.

Teheranis sooviti näidata Iraanile omast sooja vastu-
võttu ja sõbralikku suhtumist reisijatesse, samuti loodus-
teaduste uurimise ja õpetamise kõrget taset, tagamaks 
edusamme majanduses ja hariduses ning äratamaks 
noortes huvi füüsika, keemia ja bioloogia vastu.

Esindajate ja juhendajatena olid Teheranis õpilastega 
kaasas Mihkel Pajusalu, Rudolf Bichele ja Siiri Velling. 
Eesti õpilaste osalemist rahvusvahelistel olümpiaadidel 
koordineerib Tartu ülikooli teaduskool ning toetab hari-
dus- ja teadusministeerium.

Tartu ülikool
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Liiklussaaste ohustab Euroopas endiselt tervist
Euroopas tingib transport ohtlikult suure hulga õhu-
saasteaineid ja neljandiku kasvuhoonegaaside heitest. 
Euroopa keskkonnameti (EEA) aastaaruandest näh-
tub, et olukord on mõnevõrra paranenud, ent see võib 
 osaliselt tuleneda surutise ajal vähenenud majandus - 
tegevusest.

Kuigi õhusaastus on viimase kahekümne aasta jooksul 
vähenenud, on see paljudes piirkondades endistviisi liiga 
suur. Nende aastate jooksul on suuresti kasvanud kau-

bavedu. Esmajoones just seetõttu pole lämmastikdiok-
siidi heidet suudetud vähendada õigusaktides sätestatud 
tasemeni ning happevihma põhjustavate väävlioksiidide 
heide on alates 1990. aastast vähenenud kõigest 14%, 
hoolimata tõhusamatest veokitest.

Lubatud piirväärtusi ületav NO
2
-heide registreeriti 

2010. aastal 44% teeäärsetes õhuseirejaamades. Tahkete 
osakeste tase (PM10) ületas lubatud piirväärtuse igas 
kolmandas jaamas. Need saasteained võivad kahjustada 
südame-veresoonkonda, kopse, maksa ja põrna.

Mõnel juhul võivad hinnad mõjutada inimeste vali-
kuid keskkonnale ebasoodsas suunas. Näiteks on autod 
1990. aastate keskpaigast muutunud üha odavamaks, 
samal ajal kui reisijatevedu raudteel ja sisevetel on läinud 
üha kallimaks. Õnneks on uued autod järjest tõhusamad. 
2011. aastal müüdud auto oli keskmiselt 3,3% keskkon-
nasäästlikum kui aasta varem müüdud auto.

Transpordil on teinegi raskeid terviseprobleeme põh-
justav mõju: müra. Aruande järgi puutub Euroopa suu-
rimates linnades kolm elanikku viiest kokku liiklusmüra 
kahjuliku tasemega. Isegi maapiirkondades mõjutab  
24 miljonit eurooplast kahjulik öine liiklusmüra. See võib 
põhjustada nii füüsilisi kui ka psühholoogilisi probleeme.

EEA tegevdirektori Jacqueline McGlade’i sõnul on 
„üks 21. sajandi suuremaid proovikive” vähendada trans-
pordi kahjulikku mõju nõnda, et ühtlasi oleks tagatud 
tõhus liikuvus. Näiteks selleks, et parandada elukesk-
konda linnades, on vaja suurt läbimurret elektriautode 
vallas.

EEA 
Hommikune liiklussagin Roomas
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Läänemaal nähti jälle uut 
linnuliiki
Detsembri algusest alates tekitas mitmeteistkümne päeva 
vältel linnuhuviliste seas suurt elevust mingil moel 
Haapsallu sattunud Ameerikast pärit eksikülaline rebas-
sidrik (Passerella iliaca). Peale Eesti „linnuliigikogujate” 
ehk bongar’ite käidi teda vaatamas veel mitmest Euroopa 
riigist, kuna tegemist on tõelise haruldusega.

Rebassidrikut ei ole Eestis varem kohatud, kogu 
Euroopastki on teada vaid üksikud leiud. Eesti linnulii-
kide nimistusse lisandus sel moel 386. liik.

20. detsembril nähti rebassidrikut Soomes Utö saarel. 
Väga suure tõenäosusega on tegemist sama isendiga.

Aivar Veide saatis linnuhuviliste arvutilisti lingi 
videoga, kus tulnukas on lausa detailideni näha (www.
llk.ee/videod/pasili_041212.wmv).

Linnuhuviliste arvutilist / Loodusajakiri

Balti keskkonnafoorum  
liitus Eesti keskkonna-
ühenduste kojaga
Alates detsembrist 2012 on Balti keskkonnafoorum 
(BEF) Eesti keskkonnaühenduste koja (EKO) täisliige. 
BEFi eesmärk on propageerida keskkonna- ja loodus-
kaitset, edendada keskkonnajuhtimist ning arendada vas-
tavaid oskusi asutustes ja huvirühmades. Et saavutada 
eesmärke, on esmatähtis tihe koostöö teiste keskkonna-
organisatsioonidega.

EKO on avalikes huvides tegutsevate keskkonnaorga-
nisatsioonide koostöövõrgustik, BEFist sai EKO kümnes 
liige. Peale BEFi kuuluvad võrgustikku Eestimaa looduse 
fond, Eesti roheline liikumine, säästva Eesti instituut, 
Eesti ornitoloogiaühing, pärandkoosluste kaitse ühing, 
Tartu üliõpilaste looduskaitsering, tudengite keskkonna-
kaitseühing Sorex, Nõmme tee selts ja MTÜ Läänerannik.

BEF

Arktika tumeneb,  
ees on väga halvad ajad
Arktika asukate elukeskkond aina halveneb, ka mullu 
löödi seal mõnigi kliimarekord. Ent Ameerika ookeani- ja 
atmosfääriameti NOAA juhi Jane Lubchenco sõnul mõju-
tab Kaug-Põhjas juhtuv ka eemal paiknevaid piirkondi, 
ilm muutub kaugemalgi: „Arktikas sündiv ei jää sugugi 
alati Arktikasse.” Mitme kurva rekordi sündi kinnitanud 
värske raporti on koostanud 114 teadlast 15 riigist.

Nii oli suvine jääkate kõigi aegade kasinaim ja põh-
japoolkera juunikuine lumekord kõige õhem. Esimest 
korda 1979. aastal alanud vaatluste jooksul ilmnes 
pindmine sulamine kogu Gröönimaa jäämütsi ulatuses. 
Alaska igikelts soojenes rohkem kui kunagi varem.

Mida ahtam on suvine lumi- ja jääkate, seda tumedam 
on Arktikas aluspind ning seda rohkem neelab see päi-
kesevalgust. Dartmouthi kolledži Arktika-uurija Donald 
Perovichi kujundliku ütluse järgi on Arktika, üks maa-
kera peegleid, purunemas. Teadagi kiirendab neelduv 
päikesevalgus soojenemist ja seetõttu suurenebki selle 
protsessi hoog Arktikas kaks korda kiiremini kui mõõ-
dukatel laiustel. Niiviisi leiab kinnitust kolmkümmend 
aastat tagasi ennustatud fenomen: Arktika kiirendab üle-
ilmset soojenemist.

Mõistagi panevad sellised muutused ränga surve 
alla Arktika elustiku. Nii on polaarrebaste asurkonnad 
Skandinaavias ja selle lähedal hävingu serval: säilinud on 
vaid paarsada isendit. Nimelt on kadunud rebaste oluli-
sed toiduobjektid lemmingud; näriliste hukk teatakse aga 
olevat omakorda põhjustatud napist lumikattest.

care2 / Scientific American 

Rebassidrik, Eesti 386. linnuliik
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Polaarrebased võivad Euroopas hävida, kuna lumi kaob. Pildil on 
suvekasukas isend
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Kes tegid parimaid teadusfotosid?
Võrgupaigast et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia: 
Teadusfoto_2012/Parimad saab uurida Wikimedia Eesti 
korraldatud teadusfoto võistluse tulemusi ning vaadata 
auhinnatud pilte. Auhinnatseremoonia oli 2. detsembril 
Tartus Ahhaa teaduskeskuses.

Võistlusele saadeti 267 fotot, millest parimad valis välja 
žürii koosseisus Andres Juur, Jaak Kikas, Ivo Kruusamägi, 
Arko Olesk ja Urmas Tartes. Üldvõitjaks kuulutati Toomas 
Jagomäe, kelle fotod vikerforelli elu algusest tunnistati ka 
parimaks fotoseeriaks. Parima teadusfoto autor on Tavo 
Romann, ära märgiti Heiti Pavese ja Siim Sepa fotod. Jagati 
ka hulk eriauhindu; need said Tõnu Pani, Ain Anepaio, 
Heidi Soosalu, Toomas Reinik, Tanel Eensoo, Maido 
Merisalu, Juss Saska ja Lauri Kulpsoo. Oma poolt pani 
auhindu välja ka MTÜ Loodusajakiri: Horisondi eriau-
hinna füüsikaalaste fotode eest said Peeter Piksarv ja Arko 
Kesküla, Eesti Looduse eriauhinna Martiina Viil.

Võistluse parimatest töödest koostatud näitus rändab 
nüüd aasta vältel mööda Eestit.

Ajakirja Eesti Loodus eriauhinna sai Martiina Viil, kelle fotol õpetab 
Mati Martin putukate nõelastamist TÜ loodusmuuseumi korraldatud 
huvipäeval Ilmatsalus 30. juunil 2012

Alpide liustikud on alates 1850. aastast kaotanud juba ligikaudu kaks 
kolmandikku oma massist. Fotol aina taanduv Rhône’i liustik Šveitsis
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Kliimamuutused mõjutavad Vana Maailma
Võrgupaigast www.eea.europa.eu/pressroom/publica-
tions/climate-impacts-and-vulnerability-2012 saab 
lugeda Euroopa keskkonnaagentuuri (EEA) uuringut 
„Kliimamuutused, nende mõju ja haavatavus Euroopas 
2012” („Climate change, impacts and vulnerability in 
Europe 2012”).

Kogu Euroopas üha enam ilmnevad kliimamuutu-
sed nõuavad kiireid kohanemismeetmeid. Äärmuslikud 
ilmastikunähtused (kuumalained, üleujutused ja põuad) 
on sagenenud. Nende põhjustatud kahjud toovad aina 
suuremaid kulutusi. Eri piirkonnad ei ole majandusjärjelt 
samal tasemel, samuti erineb nende suutlikkus kohaneda 
kliimamuutustega ja kliimamuutuste mõju võib neid eri-
nevusi veelgi süvendada. EEA tegevdirektori Jacqueline 
McGlade’i sõnul peavad muutustega kohanema ja samas 
heitmeid vähendama kõik majandussektorid, ka kodu-
majapidamised.

Mõned näited täheldatud muutuste ja tuleviku-
ennustuste kohta. Viimane aastakümme (2002–2011) 
oli Euroopas teadaolevatest kõige soojem: maismaa 
tempe ratuur oli 1,3 kraadi soojem kui tööstusrevolut-
siooni eel. Eri mudelid ennustavad 21. sajandi lõpuks 
võrreldes aastate 1961–1990 keskmisega 2,5–4-kraadist 
tempera tuuritõusu.

Lõunas sademete hulk väheneb, Põhja-Euroopas aga 
suureneb. Prognooside järgi need suundumused jätkuvad 
ning põhjustavad sagenevaid ja pikemaid põua- ja üle-
ujutusperioode. 2007., 2011. ja 2012. aastal registreeriti 
Arktikas rekordväike merejää pindala, mis oli 1980. aas-
tate miinimumtasemest umbes poole väiksem.

Peale kuumaga seotud terviseohtude on oluline ka 
muu mõju inimeste tervisele: kliimamuutused mõjuta-

vad teatud haiguste levikut. Näiteks jõuavad kaugemale 
põhja puugid ning haigusi kandvad sääsed ja liivakärb-
sed. Allergikutele muresid põhjustav tolmlemisperiood 
on pikem ja algab kümme päeva varem kui pool sajandit 
tagasi.

Kui Lõuna-Euroopas jääb põllumajandusele vähem 
vett, võivad teistes piirkondades kasvutingimused para-
neda. Siiski on tõenäoline, et mõningate põllukultuuride 
saagikus võib kuumalainete ja põudade tõttu Kesk- ja 
Lõuna-Euroopas väheneda. Temperatuuritõusu tõttu 
kahanevad küttekulud, samas kulub nüüd suviti roh-
kem energiat jahutusseadmete tööks.
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Kütid pimeduses
Tuul Sepp

Käes on aasta pimedaimad kuud. Meile kui päevaloomadele on see ebamugav 
ja masendav aeg. Et tuju hea hoida, sobib nüüd mõelda neile elusolenditele, 
kes pimedas tegutsemist naudivad ning hoopis päevavalgust tülikaks ja 
väsitavaks peavad. 

Öösiti tegusaid linnuliike leidub 
palju, kuid kõige tuntumad 
on öökullid ehk kakud. Kui 

meie ei suuda metsast või põlluser-
vast oma kaasasündinud varustuse 
abil ühtainustki hiirt kinni püüda 
isegi päise päeva ajal, siis öökullid 
tabavad öö jooksul kümneid saak-
loomi. Häid kütioskusi läheb neil 
hädasti tarvis. Näiteks loorkaku pesas 
võib olla kuni seitse kurja ablast 
poega, kellest igaüks tahab öö jooksul 
saada umbes viis hiirt. Vanalinnud 
suudavad uue saagiga koju tulla iga 
kümne minuti järel. Isegi sellise üli-
tiheda graafiku korral kulub 35 hiire 
püüdmiseks kuus tundi puhast jahi-
pidamisaega. Eksimisruumi seega 
kuigi palju pole.

Öökullide puhul kehtib põhimõte 
„enne mõtle, siis tegutse”. Peamine 
jaht peetakse oksalt tõusmata ehk 
Hercule Poirot’ ütluse järgi „väikeste 
hallide rakkude abil”. Peensusteni 
lihvitud kuulmisvõime ja silmanä-
gemise abil määratakse millimeetri 
täpsusega kindlaks saagi asukoht 
ning seejärel võetakse ette välkkiire 
sööstlend täpselt õiges suunas. 

Teistmoodi jahti pidada oleks pime-
das väga raske: saaki jälitada on peaaegu  
võimatu. On tähele pandud, et kui 
öökull sööstlennuga hiirt ei taba, ei ürita 
ta oma viga kohapeal parandada, isegi 
mitte siis, kui piisaks vaid jalg välja siru-
tada. Ta lendab tagasi oksale ning hakkab 
hiire asukohta uuesti välja arvutama.

Hääletu lend. Enamik linde tekitab 
lennates iseloomulikku vuhisevat 

heli, sest tiivad kutsuvad õhus esile 
keeriseid ehk turbulentsi. Öökullidele 
ainuomane hääletu lend on teadlaste 
ja inseneride tähelepanu pälvinud 
juba aastakümneid. Miks inseneride? 
Sellepärast, et hääletult lendavatele 
masinatele oleks maailmas turgu küll 
ja küll: eelkõige ilmselt sõjatööstuses, 
kuid tasem lendavatest lennukitest 
ei ütleks ära ükski suurlinnaelanik. 
Ka reisilennufirmad on vaiksetest 
lennukitest väga huvitatud, sest just 
mürareostus on peamine, miks len-
nujaamad on linnakeskustest kõrvale 
tõrjutud ning lendude tihedusele piir 
pandud.

Kakkude tiivad on nende kehaga 
võrreldes suhteliselt suured. Nõnda 
saab lennata aeglaselt ning paremini 
manööverdada, ühtlasi võimaldab 
tiibade lai pind vähendada õhus püsi-

Nii nagu Hercule Poirot, peavad ka kakud 
põhilise jahi maha istmelt tõusmata, 
„väikeste hallide rakkude” abil 
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Kui pearaal on oksal istudes sihiku paika seadnud, järgneb pommirünnak. Kui rünnak läheb viltu, 
naaseb pomm pikemalt rabelemata oksale ja alustab taas raalimistööd. Pildil on kõrvukräts
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miseks vajalikku tiivalöökide arvu, 
seega ka lennul tekkivat heli.

Peamiselt põhineb hääletu lend aga 
tiivasulgede erilisel ehitusel. Kakutiiva 
eesmiste hoosulgede eesserva udemed 
(linnusulg koosneb suleroost, sellele 
kinnitunud udemetest ning udeme-
tele kinnitunud ebemetest – toim) on 
otsast kaardunud ning omavahel seo-
tud pikkade ebemetega, moodustades 
erilise sakilise, kammilaadse suleserva. 
Hoosulgede tagaservad on aga peh-
mete narmastega justkui salli otsad. 

Sulgede pinda katavad erilised 
ebemed, mis teevad selle pehmeks ja 
sametiseks. Kogu sulestik on pehme 
ja tihe. Kõik need omadused aitavad 
lennul tekkivat heli vaigistada, kõige 
olulisemaks peetakse aga just sulgede 
tagaserva narmaid, mis murravad üle 
tiiva liikuva õhu tekitatud helilaineid.

Sama laadi lahendusi on pakutud 
lennukitööstusele. Miks mitte lisada 

lennukitiibadele narmad? Või katta 
need sametise materjaliga? NASA-s 
töötab öökullidest inspireeritud 
lahenduste kallal spetsiaalne teadlas-
rühm, kelle peamine eeskuju ja uuri-
misobjekt on loorkakud (Tyto alba).

Pimeduselindude nägemismeel 
peab olema peensuseni lihvitud. 
On selge, et absoluutses pimeduses 
ei näeks isegi öökull, kuid talle piisab 
nägemiseks palju vähemast valgusest 
kui meile. Kuidas nad seda teevad? 

Esiteks on öökullide silmad hästi 
suured. Mõnel liigil võivad silmad 
olla isegi kuni viis protsenti linnu 
kehamassist – sama osakaalu puhul 
peaksid kuuekümnekilose inimese 
silmad kaaluma kolm kilo! Silmade 
läbimõõt on hästi suur, aga samas 
on silmad ka väga sügavad – „silma-
muna” asemel võiks öökullide puhul 
peaaegu öelda „silmavorst” või isegi 

„silmaseen”, sest silmapõhi on tun-
duvalt laiem kui silmaava.

Selliseid suuri ja raskeid elun-
deid pole lihtne kaasas tassida. Nii 
on öökullide pealuus silmade jaoks 
välja kujunenud korralik toestus. 
Kui inimese pealuu silmakoopad on 
lohusarnased, siis kakkudel on need 
justkui luust torud.

Kakkude hääletu lennu saladust on palju uuritud: tähtsat rolli mängivad ilmselt hoosulgede 
pehmed tagaservad ning esimese hoosule kammitaoline eesserv
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Loorkakk on Eestis vaid harv eksikülaline, 
maailma mastaabis aga üks laiemalt 
levinud linde üldse ning kaku-uuringute 
kroonimata kuningas. Viimasel ajal on neid 
edukalt kasutatud koguni põllumajanduses 
pestitsiidide asemel

Kakkude puhul ei saa rääkida 
silmamunadest, pigem on silmad 
seenekujulised, et silmapõhja pindala oleks 
võimalikult suur ja mahutaks võimalikult 
palju „piksleid”  
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Ärge seda kodus järele tehke! Kui inimene üritab pöörata pead üle 180 kraadi, võib ta kaela paigast 
väänata. Kaku jaoks pole 270 kraadi mitte mingisugune probleem. Meie moodi silmi pööritada ega 
silmanurgast piiluda ta aga ei saa, silmad on selleks liiga võimsad. Pildil on habekakk
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Kuna silmad istuvad koobastes 
kinni, ei ole kakkudel võimalik silmi 
pööritada – kui nad soovivad põlgust 
väljendada, peavad nad seda tegema 
kuidagi teistmoodi. Samuti ei saa 
nad silmanurgast vargsi piiluda. Kui 
öökull tahab vaadata midagi, mis 
asub vaatevälja servas, peab ta pöö-
rama pead. 

Pea pööramises on öökullid väga 
osavad: neil on üks lisakaelalüli, mis 
võimaldab pead keerata lausa kolm-
veerand ringi, 270 kraadi. Katsetage 
ise: kui inimene üritab pead keerata 
üle poole ringi (180 kraadi), võib 
ta end vigastada. Öökullil pole aga 

probleem heita välkkiire pilk selja 
taha, muutmata kehaasendit. See 
kohastumus aitab neil saaki luurates 
hääletuna paigal püsida.

Silma ehitus. Öökullid suudavad 
oma pupillide läbimõõtu väga suures 
ulatuses muuta. Heledas valguses on 
pupill vaid nööpnõelapea suurune, 
pimedas aga nii lai, et vikerkesta ei 
paistagi. Seega on vale uskumus, et 
öökullid päevavalguses ei näe – näe-
vad küll, vahest isegi paremini kui 
inimesed.

Silma reetina ehk võrkkest on 
väga suure pindalaga ja tihedalt 

täis pikitud valgustundlikke rakke, 
kolvikesi. Värvustundlikke rakke, 
kepikesi, on öökullidel aga suhteli-
selt vähe, sest need rakud töötavad 
paraku ainult heleda valguse käes – 
seetõttu öeldaksegi, et öösel on kõik 
kassid hallid. Kepikeste vähesuse 
tõttu eristavad öökullid värvusi keh-
vemini kui inimene.

Nagu paljudel hämaras tegutse-
vatel selgroogsetel, on ka öökulli-
del silmapõhjas peeglisarnane kile, 
nn läikepiige (ld tapetum lucidum). 
Selle kile helki oma lemmiku silma-
des on näinud ilmselt iga koera- ja 
kassiomanik, just läikepiige reedab 

Kassikaku poeg. Vale on uskumus, et öökullid ei näe päevavalguses – näevad küll, vahest isegi 
paremini kui inimesed
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Röövloomad on väga ettenägelikud, sõna otseses mõttes, kakud on üks ehedamaid näiteid. Saaklooma rollis olevad liigid seevastu näevad hästi 
pigem külgedele. Pildil on kõigi kodukanade esiema puna-džunglikana (Gallus gallus) ja habekakk
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Kakuloori sarnaseid sulekaari näo ümber 
on täheldatud teisteski linnurühmades, aga 
kakud on ainsad, kelle puhul on selle organi 
otstarve helide võimendajana tõestust 
leidnud. Pildil on välja-loorkull
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kiskja silmapaari ka näiteks öisel 
teepervel, taskulambi või autotulede 
valgusvihus. Läikepiike otstarve on 
peegeldada reetinasse tagasi sealt 
juba kord läbi tulnud valgus, või-
maldades seega vähest valgust n-ö 
taaskasutada.

Ainus nõrkus öökullide näge-
mises on kaugnägevus: kuigi nad 
näevad eemal asuvaid objekte tera-
valt, ei suuda nad selgelt eristada 
mõne sentimeetri kaugusel asuvaid. 
Raamatuid lugeda oleks öökullil 
seega üsna tülikas, mistõttu nende 
kujutamine raamatutarkuse sümbo-
lina on pisut vastuoluline.

Ruumiline nägemine. Öökullide eri-
pära teiste lindudega võrreldes on sil-
made asetsemine n-ö samal tasandil, 
silmnäos, mistõttu mõlemad silmad 

vaatavad samas suunas. Võrdluseks: 
näiteks kanade silmad asuvad soo-
tuks teine teisel pool pead, mis või-
maldab küll korraga silmas pidada 
peaaegu kogu ümbrust, kuid mitte 
ruumiliselt näha. 

Samale poole vaatavad silmad 
annavad eri suunas vaatavate silma-
dega võrreldes suure eelise: need või-
maldavad asju näha ruumiliselt, tajuda 
kõrguse ja laiuse kõrval ka sügavust, 
esemete kaugust. Binokulaarne näge-
mine on iseloomulik eelkõige kiskja-
tele – mõelge näiteks kaslaste peale, 
kelle mõlemad silmad on ette suuna-

tud. See on vajalik, et täpselt hinnata 
saaklooma kaugust. 

Tõsi, ka inimesel ja teistel ahvlastel 
on silmad ette suunatud, kuid selle 
põhjuseks ei peeta niivõrd jahipida-
mist (loomu poolest oleme üsna keh-
vad kütid), vaid vajadust end oksalt 
oksale viibutades esijäsemete liiku-
mist täpselt kontrollida: kui sügavust 
ei taju, haarad oksa asemel paljast 
õhku ning elegantse Tarzani-hüppe 
asemel kukud lihtsalt õnnetult maa-
pinnale. 

Kuna öökullide ja inimese näge-
mises on mõndagi sarnast, kasu-
tatakse öökulle mudelina inimese 
nägemise uuringutes, näiteks selgi-
tades nägemisega seotud ajutööd.

Silmi kaitseb öökullidel kolm sil-
malaugu. Alumine silmalaug sule-
takse magades, ülemist ja külgmist 
silmalaugu aga pilgutatakse, et silma 
puhastada ja niisutada. Näiteks len-
damine kuivatab silmi ning seetõttu 
pilgutavad öökullid kiire lennu ajal 
külgmist silmalaugu, et hoida silm 
niiske ja terav. 

Külgmine silmalaug on paljudel 
loomadel, sealhulgas inimesel. Meie 
kolmas silmalaug on aga taandarene-
nud, silmanurka püsivalt kokku vol-
ditud ning nähtav vaid silma roosaka 
sisenurgana.

Öökullide kuulmine on üliterav. 
Saagi leidmiseks ei ole öökullil vaja, 
et hiir rohu sees krõbistaks – piisab, 

Meid ei ole siin! Händkakud pesal ja redus
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Mina olen, mõistagi, värbkakk, aga kes oled sina? Paljudel kakuliikidel ei paikne kõrvad 
sümmeetriliselt: üks kõrv asub eespool ja kõrgemal kui teine. Et saagi asukoht kuulmise järgi 
väga täpselt kindlaks teha, kallutatakse ja pööratakse pead, võrreldes samal ajal, kunas ja kui 
valjusti jõuab saagi tekitatud heli kumbagi kõrva
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kui ta valjemini ohkab. Et kuulata-
mist hõlbustada, on kakkudel mitu 
kohastumust, näiteks eespool kirjel-
datud hääletu lend on osalt kujune-
nud küllap ka sel otstarbel. 

Paljudel kakkudel ümbritseb nägu 
jäikadest sulgedest taldrikusarnane 
rõngas, mis on lausa eri värvi vöö-
dina nähtav näiteks loorkakkudel. 
See rõngas või loor võimaldab heli-
sid koondada ja heliallikat täpselt 
lokaliseerida. Öökulli kõrvad asuvad 
sulgede all pea külgedel loori servas. 
Katsetega on tõendatud, et kui loori-
suled eemaldada, ei suuda loorkakud 
enam heliallika asukohta kindlaks 
määrata. 

Loor koosneb eri tüüpi sulgedest: 
osa sulgi aitab loori hoida puhta ja 
jäigana, teised võimendavad heli. 
Loori kuju saab öökull sulgi turri 
ajades mõnel määral muuta, et täp-
semalt kuulatada. 

Loor on öökullidele ainuomane 
tunnus: samasugust ja sama otstar-
bega struktuuri ei ole loomariigis 
kellelgi teisel leitud. Mõnedel öise 
eluviisiga lindudel, näiteks loorkul-
lidel, on samalaadsed sulestikuosad 
küll olemas, kuid nende otstarvet 
helide võimendina pole siiani tõen-
datud.

Paljudel kakuliikidel ei paikne 
kõrvad sümmeetriliselt: üks kõrv 

asub eespool ja kõrgemal kui teine. 
Kõrvade ees asuvad nahavoldid aita-
vad kuuldud helisid võimendada. 
Ka kõrvade kuju on veidi erisugune. 
Ebasümmeetriliselt paiknevate kõr-
vadeni jõuab heli pisut erineval ajal, 
mis annab linnule lisavihjeid, et 
määrata heliallika asukoht ülitäpselt. 

Sellest tulenevad ka öökullide 
iseloomulikud liigutused enne saak-
looma rünnakut: pea pööramine ja 
kallutamine. Heli kuuldes keerab 
öökull oma pead niipalju, et heli 
jõuaks sama tugevusega mõlemasse 
kõrva: siis on nägu pööratud täpselt 
heliallika poole ning teravad silmad 
saavad heliallikat märgata.

Öökullide sulestik on valdavalt var-
jevärvusega. Sel on kaks otstarvet: 
varjuda nii vaenlaste kui ka saakloo-
made eest. Taustaga aitavad kokku 
sulada ka käitumuslikud kohastu-
mused: ohu korral, aga ka saaklooma 
märgates, võib öökull liikumatult 
ja jäigalt tarduda, silmad pilusse ja 
suled vastu keha lidusse tõmmata. 
Nii pole teda pealiskaudu kerge eris-
tada puuoksast. Muidugi pole kõik 
kakud puukoorekarva, mõnes kesk-
konnas selline värvus öökulli ei pei-
daks. Lumistel väljadel jahti pidavad 
lumekakud on peaaegu lumivalged.

Liigi sees võib värvus suuresti 
varieeruda. Põhjalikult on seda uuri-
tud näiteks loor- ja kodukakkudel. 
Loorkakkude hulgas tuleb ette nii pea-
aegu valgeid kui ka punakaspruune 

Hirmul on suured silmad. See värbkakk vaatab parajasti selja taha, st kaamerast eemale, kuid 
pisikese linnuna on ta igaks juhuks endale ka kuklasse silmad muretsenud. Ikka selleks, et 
keegi suur ja kuri kogemata ei arvaks, et tal midagi kahe silma vahele jääb

Händkakk ja tema varandus rämekülmal talvepäeval. Üks kakkude hämmastavamaid külgi on see, kui väikeseks nad suudavad end teha: suur 
pea ja muud eriti ei midagi. Eks vist selleks, et hoida sooja. Kusjuures selle „pea” kõhu alla on peidetud veel saak, et hoida seda külmumast. 
Igatahes varsti kraamis kakuke oma pruukosti lagedale ja asus tasapisi linnupetet võtma
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tumedate täppidega linde. On leitud, 
et värvus on pärilik ja eri värvi isen-
did on edukad erisuguses keskkonnas. 
Pruunikad loorkakud on levinumad 
põhjapoolsetel aladel, heledamad aga 
lõuna pool. Loorkakkudel eristatakse 
värvuse põhjal isegi alamliike. 

Hallikatel kodukakkudel läheb 
paremini kuivadel aastatel, pruunika-
tel aga niisketel. Eri värvustüüpidele 
võivad paremini sobida rikkalikud või 
vähese toiduga aastad.

Mõnedel kakuliikidel on kõrvade 
kohal suletutikesed, mis meenu-
tavad kassi kõrvu. Eesti liikidest 
torkavad need kõige rohkem silma 
kassikakul. Nende suletutikeste ots-
tarve ei ole kindlalt teada. Kuulmist 
need arvatavasti ei soodusta. 

On oletatud, et suletutikesed või-
vad kakkudel aidata paremini puu-
oksa teeselda: sellele vihjab asjaolu, 
et mitut liiki kakud ajavad „kõrvad” 
kikki just tardumispoosis, mille siht 

on end varjata. Puuoksal leidub ju 
ikka igasuguseid tüükaid. 

Need võivad olla ka suhtlus-
vahendid: ohuolukorras suletutikesi 
õieli ajades näitab kakk, et on val-
mis põgenema või ründama, andes 
vaenlasele teada: „Sind on märgatud, 
mine otsi endale uimasem ja nõrgem 
vastane!”. On ka võimalik, et suletut-
tide abil suheldakse liigikaaslastega: 
jäik nokk ja ümmargused liikuma-
tud silmad ei võimalda ju kuigipalju 
miimikat.

Nokk ja küünised. Kui teravad sil-
mad ja kõrvad võimaldavad saagi 
asukoha ülitäpselt kindlaks määrata, 
siis lõpliku töö teevad ära otsesemas 
mõttes teravad tööriistad: nokk ja 
küünised. 

Samamoodi kui teistel röövlin-
dudel on ka öökullide jalad ning 
küünised suured ja jõulised. Mida 
suurem on küüniste haardeulatus, 
seda suuremat saaki saab öökull 
püüda. Seetõttu näivad öökullide 
jalad nende keha kohta ebaproport-
sionaalselt suured, eriti mõnel loor-
kaku liigil. 

Suurust rõhutavad jalgu tihedalt 
katvad suled, mis aitavad jalgu soojas 
hoida. Saaki haarates on öökulli jala 
neljast varbast kaks suunatud ette-

Valgete väljade hääletu kütt lumekakk on Eestis harv külaline, kuid seda suuremat elamust pakub temaga kohtumine
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Ilmselt on see kõrvukrätsuhärra hetkel liiga ehmunud, et selgitada, kas suletutid tema peas 
sümboliseerivad oksatüükaid või korvavad hoopis puist kakumiimikat
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poole ja kaks tahapoole: ideaalsed 
tangid, et suruda saakloom pääsma-
tusse lõksu.

Öökulli nokk on lühike ja kõver, 
selle otsas on väike konks. Ei maksa 
arvata, et pisike nokk on vilets töö-
riist: see sobib nii rebimiseks, purus-
tamiseks kui ka lõikamiseks. Nokk 
on suunatud allapoole ja justkui 
surutud vastu öökulli nägu, et see ei 
segaks nägemist ega helide koonda-
mist kõrvade juurde: just kuulmine 
ja nägemine on öökulli tähtsaimad 

relvad jahipidamisel. Nokka ja pal-
judel liikidel ka küüniseid ümbrit-
sevad puutetundlikud suled, mis on 
analoogsed kassi vurrudega: need 
korvavad veidi öökullide kehva 
lühinägevust.

Öine eluviis seab jahipidamiseks 
erilised tingimused, mis on kujun-
danud huvitavaid kohastumusi. 
Need pakuvad ideid ja uurimisvõi-
malusi nii hääletuid lennukeid ehi-
tavatele inseneridele, geenide ja 

keskkonna koostoimet uurivatele 
teadlastele kui ka inimeste nägemist 
ja kuulmist uurivatele neuroloogi-
dele. Ilmselgelt pole aga öökullid 
ainuke elusolendite rühm, mis kät-
keb seesugust väärtuslikku teavet. 
Mida laiemalt on levinud teadmi-
sed eri elusolendite ainulaadsetest 
ja põnevatest omadustest, seda suu-
rem on võimalus, et see pakub ins-
piratsiooni inimestele kõikvõimalikel 

Saaki haarates, aga ka oksale klammerdudes kasutavad öökullid 2 + 2 süsteemi

Öökulli lühike nokk üritab kuulmis- ja nägemismeelel võimalikult vähe jalus olla. Händkakk

Kakkude kaugnägevust korvavad näo ja 
varvaste kompesuled
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elualadel. Öökullid oma sõna otseses 
mõttes laia silmaringi ning hästi läbi-

mõeldud tegutsemisega võivad meile 
siin eeskujuks olla.    ■
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Aplad pojad soorätsu pesas heinamaal

No kas ta pole mul ilus ja andekas? 
Händkakuema pojaga

Peaasi on hea tuju, küll siis suledki kuivavad!
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Eluasemed kui 
pärandkultuuri  
kandjad
Lembitu Tarang, Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

Eesti maapiirkondades leidub arvukalt põliseid talukohti, nii mõnigi neist on 
kantud ka pärandkultuuri nimistusse. Need eluasemed, põlistalud, popsi- ja 
asundustalud on olulised inimtegevuse märgid. Ühelt poolt on neil tugev 
emotsionaalne tähtsus kellegi sünni- või elukohana, teiselt poolt ilmestavad 
nad aga meie külamaastikke, olgugi et vahel on alles vaid kaev või hoovipuu 
või kõigest teave taluaseme asupaiga kohta.

Eesti maa-asustuse muster püsis 
võrdlemisi sarnasena muinas-
ajast peaaegu 18. sajandi teise 

pooleni, kui mõisate jõuline areng 
sundis talumajapidamisi taanduma 
vähem viljakatele aladele. Talukohti 
on läbi aegade tühjaks jäänud mitmel 
põhjusel. Mõisate majanduskasvu 
survel pidid paljud pered loovutama 
paremad põllumaad mõisnikele ja 
asuma väheviljakatele sooservadele 
ja -saartele. 

Teine muudatuste laine maa-asus-
tuses algas 19. sajandi keskel talude 
priiksostmisega. Selle tõttu jäid 
paljud külaelanikud maatameeste 
seisusesse, sealhulgas värskete talu-
peremeeste nooremad vennad-õed, 
kel ei õnnestunud koduväiks saada 
või talu omanikule mehele minna. 
Nõnda tekkis talude ääremaadele 
hulgaliselt saunu, popside ja vaba-
dike elamuid. 

Pärast vabadussõda loodi väga 
palju asundustalusid: noorele riigile 
oli tööhõive ja oma rahva toitmine 
ellujäämise küsimus. Paraku hävitas 
suur sõda ja sõjajärgsed metsikused 
kogu eelnenud paari sajandi töö. 

Kõigist neist ajajärkudest on meie 
maastikus säilinud jäljed: vanad talu-

asemed. Kohati võivad neist alles olla 
ainult hoonete alusmüüri kivid, kae-
vukoht, maakividest kelder, värava- 
või õuepuud. Väga tihti võib põlisest 
talukohast aimu saada ainult paari 
sirelipõõsa või metsistunud kreegi-
salu järgi. Mõnigi kord viib metsarada 
uitaja lagendikule, mida ümbritsevad 
kiviaedade fragmendid, mis viitavad 
kunagistele põllulappidele.

Milliseid elukohti nimetatakse 
põlisteks? See on suuresti kokku-
leppe küsimus. Enamasti mõeldakse 
nende all just 19. sajandil ja hiljem 
päriseks ostetud ja rajatud talukohti, 
sest seal on paljude eestlaste juured. 
Seetõttu on ka arusaadav, miks ini-
mesed ostavad jälle (tagasi) maamaju, 
elavad neis vähemalt suviti ja näda-
lavahetustel: nad otsivad oma juuri.

Riigitegelase Hjalmar Mäe (1901–1978) sünnikodu vundament Nõva vallas Variku külas
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Pärandkultuuri märkidena ongi 
vanad ja põlised talukohad maastikus 
ühed tähtsamad sidemed, mis ühen-
davad meid esivanematega ja aitavad 
süvendada kodutunnet – linnades 
kipub see vägisi hääbuma. Vanades, 
veel säilinud eluhoonetes tuntakse 
end sageli paremini, tajutakse, et sel 
kohal on eriline aura.

Elamu koht valiti omal ajal väga 
hoolikalt, arvestati veesoonte asu-
kohti ja põhjavee sügavust, ilma-
kaari, päikest ja valdavat tuulte 
suunda. Lauge mäekülje puhul oli 
sobivaim koht elamule tavaliselt ühe 
kuni kahe kolmandiku kõrgusel mäe 
jalamilt. Metsalagendikel otsiti paika, 
kus kasvas lopsakam rohi, lõikhein ja 
kõrrelised. Õiget kohta mindi otsima 
koeraga: kui loom koos peremehega 
rahulikult maha istus, mitte otsivalt 
ringi ei jooksnud, oli paik majaase-
meks hea.

Pärandkultuuri märke otsides ja 
kaardile kandes selgus, et üsna suur 
hulk inimesi hoiab oma esivanemate 
taluaset lihtsalt korras. Vundament on 
võsast puhastatud ja õueplatsil muru 
niidetud, mõnikord on varemed kor-
rastatud piknikukohaks. See võimal-
dab saavutada hingerahu ja lepitust.

Meie ajalugu ja eeskätt maastikku 
on suuresti mõjutanud asundus-
talude rajamine möödunud sajandi 
kolmekümnendatel aastatel. Riik 

hakkas seda korraldama 1937. aas-
tal, kui jõustus asundusseadus. Enne 
seda, 1929. aastast, jagas uusmaa-
saajatele maad asunduskapital. Riigi 
eestvõttel rajati tee- ja kuivendus-
võrk ning 75% ulatuses toetati vaja-

like ühiskondlike hoonete ehitamist 
ja samas suurusjärgus said asunikud 
ehituslaenu taluhoonete jaoks. 

Kümne aasta jooksul tekkis nõnda 
ligikaudu kaks tuhat majapidamist; 
tuntumad asunduskülad on Pillapalu 
Harjumaal, Patsu-Laiküla Läänemaal, 
Käända-Laane Raplamaal, Lepplaane 
Pärnumaal ja Peressaare Virumaal. 
Soomuldadel olulise mineraalväetise 
nappuse tõttu Teise maailmasõja järel 
kahanesid aga saagid sedavõrd, et  
paljud talupidajad lahkusid ja alad 
metsastusid taas [1]. Üks asundus-
talude jätkusuutmatuse põhjus peitub 
ilmselt ka rahvatõdemuses, et sula-
sest ei saa head peremeest.

Taluõuesid ilmestavad keldrid, kae-
vud ja hoovipuud. Olulised rajatised 
taluõuel olid kaevud ja alates 19. 
sajandist ka maakivikeldrid. Lääne- 
ja Põhja-Eestis tuli kaev tihti rajada 
läbi paekihtide, nii oli ka vooderdis 
looduslik. Pehmemas pinnases voo-
derdati kaev seest sageli ümmarguste 
maakividega. Seda laadi kaeve võib 
leida praegugi. Kaevusalve peal olid 
rakked. Paerikastes paikades, näiteks 

Anija vallas Pillapalu külas olnud Möldre talu on hävinud, selle asemel sirguvad nüüd kõrged 
puud. Pärimuse järgi olevat talu peremees tegelenud hobusevargustega. Varastatud loomade 
hoidmiseks oli tal kambri lakka tehtud saviga vooderdatud ruum. Mees olevat olnud nii väikest 
kasvu, et kui teda otsima tuldud, siis peitnud ta end naise seeliku alla ära  

Aasa asundustalu Anija vallas Pillapalu külas on asundusküla tüüpehitise hea näide: maja 
seinad on enamasti laotud nopsasüsteemis (kolmekordne telliskivisein)  
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Kurese põliskülas Mihkli kihelkon-
nas, oli salv kaetud ühest paeplaadist 
tahutud kaanega, milles oli ava.

Rootsi pärandkultuuri-uurijad on 
soovitanud hoolega hoida oma vanu 
kaevusid ja kivikeldreid, sest neist on 
arheoloogilistel kaevamistel leitud 
ainukordseid, võib-olla ainult sel-
lele talule omaseid tarbeesemeid ja 
ehteid. Võime meiegi ette kujutada 
aega sajandeid tagasi, kui talutütar 
läks kaevule ja selle kohale kummar-
dudes kukkus juustest ehe või rinnalt 
sõlg. Või purunes kodus põletatud 
savikruus vastu kaevu kivivoodrit ja 
pihku jäi vaid sang. 

Pärandkultuuriväärtus on ka 
vanades talukohtades kasvavatel 
õue- ja väravapuudel. Väravapuud 
istutati tavaliselt karjatanuma otsa 
talu rajamise ajal. See ongi tihti ainus 
mälestus talu rajajast. Ent puid istu-
tati ka järeltulija sünni puhul, tütre 
või poja abiellumisel, uue elumaja 
valmimisel, vanaperemehe või -pere-
naise juubelipäeval ning muudelgi 
perekondlikel tähtpäevadel. Seega 
on põlispuud vanades talukohtades 

sageli seotud mõne inimesega; üksiti 
võib neid puid pidada ainukesteks, 
kes mäletavad talu pererahvast. 
Paraku paljud neist raiutakse tead-
matusest: tühjaks jäänud kodukoht 
metsastub ja vanad õue- ning vära-
vapuud võetakse maha koos lähi-
konnas raieküpseks saanud metsaga.

Eluasemeks olid ka saunad. Põliste 
talukohtade kõrval on niisama väär-
tuslikud pärandkultuuri märgid 
vabadiku- ja popsisaunade asemed, 
asundustalude ja tervete asundus-
külade kohad. 

Siinjuures on hea näide Kulla-
metsa küla Läänemaal, kus esialgu 
kaheldi, kas on mõtet kõiki selle piir-
konna popsisaunu pärandkultuuri 
nimistusse kanda. Selgus aga, et  
väikese küla servades ja lähikonnas 
oli omal ajal lausa 33 popsi- ja vaba-
dikusauna. 

See on märkimisväärne hulk, 
mistõttu on neil küla asustusajaloos 
ilmselgelt väga tähtis koht. Ühtlasi 
väärivad need tähelepanu folkloo-
ris, sest eluasemetele antud nimed 
iseloomustavad mitmekesiselt ja  
värvikalt kohta või peret: Huntaugu, 
Rõngasmaa, Piiremaa, Vahekaasiku, 
Tammelepa, Tulimurru, Sopanoti, 
Võõrasteoja, Sõerupealse, Sikamäe, 
Tagapõlde, Karumetsa, Kitsmardi, 
Eruheina, Juudikünka jt. 

Kõigil neil kohanimedel on oma 
taust, ühe pere lugu. Toonaste ini-
meste mõttelend oli märksa julgem 
kui praegustel uustalunikel.

Kuidas uurida kodutalu ajalugu? 
Viimastel aastatel on hoogsalt digi-
teeritud arhiivisäilikuid. See on 
asjahuvilistele loonud suurepärase 
võimaluse uurida oma kodutalu või 
maaomandil asuva taluaseme aja-
lugu interneti vahendusel. 

Pärandkultuuriväärtusega on ka taluõuede maakivikeldrid. Fotol on Vau Juhani kelder udria 
külas Vaivara vallas Ida-Virumaal

Pärandkultuuri nimistusse kuuluv Kiku talu kaev Mäekülas Halinga vallas Pärnumaal 

Pärandkultuuri andmebaasis on objektitüüpidest kõige enam vanu eluasemeid: kaardile on 
kantud üle viie tuhande popsi-, asundus- ja põlistalu 

Metsamaa Looduslik 
rohumaa

Elamumaa Muud Kokku

Popsitalud 377 272 211 92 952

Asundustalud 325 316 150 64 855

Põlistalud 1800 1679 1622 327 5428
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Alustada tuleks kaardimaterjalist, 
et viia end kurssi muutustega maas-
tikus. Näiteks leiab teavet rahvus-
arhiivi kaartide infosüsteemist, mille 
kaugemat minevikku puudutavat osa 
pidevalt täiendatakse (vt ra.ee/kaar-
did). Täpsemalt saab kunagist ning 
tänapäevast olukorda ja taluhoonete 
paiknemist võrrelda maa-ameti geo-
portaali ajalooliste kaartide rakenduse 
kaudu, sest 20. sajandi jooksul ilmu-
nud olulisemaid üld- ja detailkaarte 
on seal võimalik mugavalt vahetada. 
Siinjuures ei maksa alahinnata nõu-
kogude aja topokaarte. Tegu on olnud 
salastatud ja seega täpsete ning enne 
suurpõllumajandust tehtud kaarti-
dega, millel kujutatud teave kümme 
või paarkümmend aastat hiljem tihti-
peale hävis või hävitati.

Ääretult tähtis on kodutalu ajalugu 
uurides küsitleda naabruskonna eaka-
maid põliselanikke, sest nende mäles-
tustes varjul olevat ei talleta arhiivi 
kindlad seinad. Ühtlasi on üle Eesti 
valminud hulgaliselt kodu-uurimis-
töid nii käsikirjas kui ka trükistena, 
mida saab endale hankida enamasti 
vaid kohalike entusiastide kaudu.

Kasutusest välja jäänud taluaseme 
hooldamine ei vaja ilmtingimata 
suuri investeeringuid ega erivahen-
deid. Esimene kõige lihtsam samm 
oleks raiuda pealetungiv võsa ja pii-
rata juurevõsudega kiirelt laiene-

vaid ilupõõsaid, nagu näiteks sirel ja 
pihlenelas. Vilja- ja õuepuude järg-
laste hulgast tasuks mõned sobivas 
kasvukohas alles jätta, et liigiline 
mitmekesisus kestaks seal ka tule-
vikus. Austusavaldusest kunagise 
pererahva vastu on vastutustund-
lik õueala järjepidevalt niita: nii ei 
hakka ala uuesti võsastuma ja samas 
on hooldatud platsile alati meeldiv 
puhkehetkedel tulla. 

Et õuealal oleks ohutu, on tingi-
mata vajalik taastada talukaevude 
rakked kas lihtsa tapiga palkidest 
või võimaluse korral paekivist, mida 
üldjuhul on võimalik laduda ka side - 
ainet kasutamata. Kaevuaugu kat-
mine maapinnal on ajutine ja pigem 

halb lahendus, sest pinnasel kõduneb 
puidust luuk võrdlemisi kiiresti ja võib 
muutuda ohtlikuks. Ajakirjandusest 
läbi käinud soovitus sellised kaevud 
lihtsalt kinni ajada on küll mugav, 
kuid pärandkultuuri hävitav tegevus.

Vastakaid arvamusi on tekitanud 
ka küsimus, kuidas toimida veel 
püsti olevate müüride või palkseinte 
jäänustega. Siingi võib viidata kaas-
kodanike ohutusele või lihtsalt ilule, 
mis on sageli vaataja silmades. Olles 
palju tegelenud pärandkultuuriobjek-
tidega, jagame seisukoha, et kui väga 
lagunenud hooneid ei saa taastada või 
ei ole see omaniku meelest otstarbe-
kas, tasub lasta varemetel ilma kõrva-
lise sekkumiseta väärikalt vananeda. 
Erandina tulevad kõne alla kivimüü-
rid, sest nõrgvesi uhub neist sideaine 
välja ja kivid hakkavad pudenema. 
Selle vältimiseks tasub müüritis kon-
serveerida, kattes selle betooniga.

Eluasemete rolli meie kultuuriloos 
on võimatu ülehinnata ja seepärast 
tasub neid hoida, pealegi mitmeke-
sistavad õuealad maastikku ja liigilist 
koosseisu. Kui looduskaitses on vääris-
elupaika mõistetud väikese vabataht-
liku kaitsealana, siis kunagine taluõu 
on sama koduloolises plaanis.    ■

1. Kasepalu, Alfred 1991. Mis peremees jätab, selle 
mets võtab: maa kasutamine Eesti külas. Eesti 
teaduste akadeemia. Tallinn.

Lembitu Tarang (1941) on kultuuriökoloogia 
magister, pikka aega tegelnud metsandusliku pä-
randkultuuriga. 
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaüli-
kooli maastikukaitse ja -hoolduse eriala, töötab RMK 
loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina. 
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, 
töötab RMK Läänemaa metskonnas spetsialistina.

Viimastel aastatel on üha sagedamini paigaldatud teeotsale või väravatesse talu nimesilte. See 
on kena komme, sest lisab eluasemetele isikupära  

Vaaborahva talukoht Lääne-Virumaal Haljala vallas Aukülas: alles on vaid osa hoone 
maakivimüürist. Eestimaal leidub sedalaadi talukohti palju, ent nii mõnigi kaob aja vältel 
maastikupildist sootuks. Seda enam vääriksid vanad taluasemed ning nendega seotud lood 
talletamist koduloouurimustes või pärandkultuuri andmebaasis
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Tsükloneid võib  
pidada Eesti  
tunnusjooneks
Jüri Kamenik
 
Eesti asub 60. põhjalaiuse lähedal, paigas, mis on paljude tsüklonite teel 
või nendele üpris lähedal. Harva juhtub, et suured õhukeerised jäävad meist 
kaugele nädalaks või kauemaks – ikka on nende mõju tunda. Tsüklonite 
kõrghooaeg on meil enamasti sügistalvisel üleminekuajal, kuid möödunud 
suve meenutades on nad mõnikord väga tavalised isegi soojal ajal. 

M is on tsüklonid? Kus ja miks 
nad tekivad? Kas nad tõe-
poolest toovad meile ainult 

halba ilma? Et vastata, tuleb alustada 
pisut kaugemalt ja süüvida atmo - 
s fääri iseärasustesse (¥ 1), sest ilma 
selleta on keeruline mõista ilma ja 
rõhkkondi. 

Maa atmosfäär on gaasikest (füü-
sikaline keha), mis tiirleb ja pöörleb 
koos planeediga. Õhkkond on võrd-
lemisi tihe, mistõttu saab siin tekkida 
erilaadne ilm, mille iseloomu kajas-
tavad ilmaelemendid, nagu tuul, 
pilved, õhurõhk jne, või nähtused, 
näiteks udu, tuisk, äike jt. 

Atmosfääri ülapiiri ei saa täpselt 
määrata, sest see läheb sujuvalt üle 
planeetidevaheliseks gaasiks. Seega 
on atmosfääri vertikaalne ulatus 
kokkuleppeline. Siinkirjutanu eelis-
tab seda piiristada hämarikunäh-
tuste ja virmaliste järgi, sest nende 
tekkeks peab gaas olema küllalt tihe: 
tihedam kui planeetidevaheline gaas, 
mis on keskmiselt viis osakest kuup-
sentimeetri kohta. Selle määratluse 
järgi ulatub Maa atmosfäär vähemalt 
1000–1200 kilomeetri kaugusele. 

Maa õhkkond eristub kõikidest 
teistest teadaolevatest väga aktiivse 
veeringe poolest: vesi saab nii 

auruda, kondenseeruda kui ka tah-
kuda ehk olla kolmes olekus. See 
panebki aluse paljudele nähtustele: 
sademetele, udule, äikese tekkele 
jne. Samuti on veeaur kõige täht-
sam kasvuhoonegaas, tingides umbes 
60% atmosfääri kasvuhooneefektist. 
Sageli seda asjaolu aga ei arvestata, 

sest kasvuhoonegaasi hulk ja jaotus 
on väga muutlik, mistõttu on lihtsam 
vaadelda näiteks metaani või süsi-
happegaasi. 

Küllaltki suure tiheduse tõttu on 
atmosfääril märkimisväärne termi-
line inerts. Seetõttu muutub tempe-
ratuur vähe, näiteks Eestis ööpäeva 

¥ 1. Atmosfääri ehitus temperatuuri vertikaalprofiili järgi. Aluspinna lähedal on temperatuur 
enamasti  –60° kuni +50 °C, maakera keskmine on aga +15 °C
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jooksul enamasti mõne kraadi võrra. 
Samuti on atmosfääril elutähtis roll 
soojuse mõttes, sest atmosfääri puu-
dumisel oleks Maa keskmine pin-
natemperatuur umbes 33 kraadi 
madalam kui praegu.

Maa atmosfäär jaguneb mitmeks 
kihiks. Jaotuse aluseks võib olla mitu 
näitajat ja põhimõtet, kuid levinuim 
on ilmselt temperatuur. Tsüklonite 
teket ja arengut käsitledes pakub 
meile huvi atmosfääri alumine kiht 
ehk troposfäär ja selle kohal asuv 
tropopaus. 

Troposfääri tähtsaim tunnus on 
asjaolu, et kõrguse suurenedes tem-
peratuur alaneb; tropopausis aga 
temperatuur enam nii järsult ei 
lange või isegi tõuseb vähesel määral. 
Troposfääris tekib kogu meid mõju-
tav ilm ja sellesse jäävad ka rõhk-
konnad. See kiht ulatub olenevalt 
aastaajast ja laiusest 8–20 kilomeetri, 
Eestis enamasti 10–12 kilomeetri 
kõrgusele.

Mis on tsüklon? Lühidalt vastates: 
madalrõhkkond ehk madala rõhuga 
ala. Et aga mõista tsükloni või madal-
rõhkkonna tähendust, on vaja tunda 
õhurõhu mõistet ja õhurõhu jaotust. 

Õhurõhk on hüdrostaatiline 
rõhk, mille tekitab ühikpinna kohal 
atmosfääri ülemise piirini ulatuva 
õhusamba kaal. Aastal 1976 lepiti 
kokku selles, mida mõistetakse stan-
dardatmosfääri all, sealhulgas hakati 
referentsõhurõhu väärtuseks mere-
pinnal pidama 1013,25 hPa ehk 
760 mm Hg (hPa on arvuliselt sama 
mis mb ehk millibaar; mm Hg ei ole 
aga SI-süsteemi ühik ja seda ei soo-
vitata kasutada). 

Mõõtmiste käigus saadud tege-
like õhurõhuväärtuste põhjal võib 
järeldada, et reaalses atmosfääris 
muutuvad näidud mainitud refe-
rentsväärtuse suhtes vaid mõnevõrra. 
Sellel on mitu põhjust, kuid otseseim 
on kindlasti atmosfääri ja aluspinna 
erinev ning muutlik soojusseisund. 
Nii kujuneb baariline reljeef ehk õhu-

¥ 2. Õhurõhukaart koos rõhkkondadega. Tsüklonid on tähistatud punasega ning nende 
keset märgib T; madalrõhkkonnad on tähisega M ja kõrgrõhkkondade keset tähistab K. Kliima 
kujundajana on üsna oluline Assoori kõrgrõhkkond: selle mõju on suuremal või vähemal 
määral kogu aeg tunda, seetõttu ei ole seda eraldi nimetatud. Mustad peenemad pidevad 
jooned on õhurõhusamajooned ehk isobaarid. Jämedamad pidevad jooned tähistavad fronte, 
kusjuures külma fronti märgivad sinised kolmnurgad,  sooja aga punased paunad ning lilla 
tooni puhul on tegu segunenud frondiga. Katkematu front üle terve kaardi on polaarfront

¥ 3. Nõnda näeb välja troopiline (a) ja 
parasvöötmeline (b) tsüklon skeemil ja 
satelliidipildil. Vasakul pildil on 24. oktoobril 
2012 Jamaica kohal möllanud orkaan Sandy. 
Pane tähele moodustuvat tormisilma! 
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rõhu jaotus Maa aluspinnal sama-
moodi kui kõrgustikke ja madalikku 
järgivad isohüpsid maakaardil. 

Mõistet „tsüklon” kasutatakse 
kirjanduses ja kõnepruugis väga 
sageli kõrvuti „madalrõhkkon-
naga”. Harjumuspäraselt peetakse 
tsükloniks ümbritsevast madalama 
rõhuga ala. Süüvides aga tsükloni 
mõiste sisusse, viitab see tegelikult 
suletud tsirkulatsioonile, seevastu 
„madalrõhkkond” tähendab ümbrit-
sevast madalama rõhuga piirkonda. 
Kuna mõlemad nähtused on tava-
liselt seotud, tulenebki sellest näi-
line sünonüümsus. Eeltoodu ajendil 
saab õhurõhukaardi puhul rääkida 
madalrõhkkondadest, aga mitte tsük-
lonitest (¥ 2). Et teha kindlaks tsük-
loneid, on vaja veel õhu liikumise 
kaarte, näiteks voolujoonte kaarti. 

Madalrõhuala ja tsükloni mõiste 
sisu erinevad ka selle poolest, et esi-
mene viitab vaid suhtelisele õhu-
rõhule: näiteks kui selle naaberalal 
valitseb piisavalt kõrge õhurõhk, 

siis võib madalrõhuala sees olla 
normaalrõhust kõrgem õhurõhk. 

Näiteks 2012. aasta 4. veebruaril 
tekkis Läänemere lõunaosa kohal 
tsüklon, mille keskmes oli miinimum - 
õhurõhk koguni 1033 hPa: selline 
rõhk on pigem omane kõrgrõhkkon-
nale. Peale selle hõlmab madalrõhk-
konna mõiste vähemalt üht suletud 
samarõhujoont või samakõrgusjoont. 

Õhurõhuvälja kaartidel avalduvad 
teisedki rõhkkondade tüübid: kõrg-
rõhkkond (sellest tuleb juttu järgmi-
ses artiklis), harjad, lohud, sadulad jne. 

Madalrõhkkonna mõiste kõrval 
võib siis tsüklonit määratleda kui 
kolmemõõtmelist suletud tsirku-
latsiooniga õhukeerist, milles õhk 
liigub põhjapoolkeral vastupäeva 
ja lõunapoolkeral päripäeva; 
selle keskosas on õhurõhk 
tüüpiliselt kõige madalam. 

Tsükloniteks peetakse kõnekeeles 
ka väikeseid, ehkki teinekord väga 
intensiivseid keeriseid, nagu tor-
naadod, tolmukeerised jne, milles 
õhk võib liikuda ka samamoodi kui 
antitsüklonis. Rangelt võttes peab aga 
tsüklon olema kas α-meso- või sünop-
tilises skaalas (tegu on meteoroloogias 
kasutatavate aja- ja ruumiskaaladega) 
liikuv õhupööris, st tema läbimõõt on 
vähemalt sadu kilomeetreid.

Kõige märkimisväärsemad on 
barokliinsed ehk parasvöötmelised 
ja troopilised (fronditud) tsüklonid 

Mis on lõunatsüklon? 
See on tsüklonite tüüp, milles troopiline õhumass on täitnud sooja sektori. Sedasorti tsük-
lonid võivad areneda kohtades, kus troopiline õhumass puutub kokku arktilise või polaarse 
õhumassiga ja kus ookean ei avalda tsükloni tekke ajal kuigi suurt mõju. Eestis tehtud 
uurimustes [1] on mainitud, et lõunatsüklon saab tekkida vaid 47. põhjalaiusest lõuna pool. 
Siinkirjutaja ei jaga sellist seisukohta, sest näiteks troopilise õhumassi levikut arvestades 
võib see jõuda Euroopas Skandinaaviani. Seega võivad lõunatsüklonid tekkida kõikjal 
Prantsusmaast Kaspia mereni ja Aafrika põhjaosast kuni Läänemereni. Lääne-Euroopas on 
Atlandi ookeani mõju tunduvalt suurem, mistõttu seal on lõunatsüklonite asemel tavaliselt 
edelatsüklonid, need tekivad enamasti Biskaia lahel ja selle ümbruses.  

Lõunatsükloni mõistet kasutatakse üldjuhul vaid Euroopas ja sedagi üksikutes riikides, 
eeskätt Eestis ja Lätis, harva ka Soomes. Ometi on niisuguse tsüklonitüübi eristamine 
õigustatud, sest lõunatsüklonil on mitu ainuomast tunnust, üksiti võib ta kaasa tuua laasta-
vaid ilmaolusid. Näiteks on ohtlikud äikesed ja tugevad tornaadod Euroopas seotud sageli 
just lõunatsüklonitega. 

Aktiivse lõunatsükloni tunneb satelliidipildil sageli ära lehviku- või kukeseenekujulise 
tiheda pilvemassi järgi. Iseäranis eredalt paistab see infrapunapildil, sest hästi on arenenud 
pilvemassi ülemine, jääkristallidest koosnev osa – see on üks tema tunnusjoon.

Ka viimaste aastate kõige ägedama lumetormi tõi Eestisse üks võimas lõunatsüklon: sel-
le tipp oli 23. novembril 2008, kui see haaras terve Eesti (vt ka ¥ 8 ja 9), paljudes kohtades 
lõi ka välku. Kõnealune aasta oli ebatavaline, sest sellesse sattus lausa kaks ägedat lume-
tormi toonud lõunatsüklonit. Teine selline lõpetas kehvade lumeoludega sooja 2007/2008. 
aasta talve märtsi lõpus: lumeta maa sai ühtäkki paarikümne sentimeetri paksuse lumekihi, 
tsükloni keskmes langes õhurõhk 966 hPa-ni ning Otepääl sähvis äike.   

¥4. Satelliidipildil liigub teineteise järel kaks õhupöörist. Vasakpoolne on veel noore tsükloni 
staadiumis, mida näitab ka ühtlane komataoline tihe pilvemass. Parempoolne on aga ilmselt 
hakanud täituma, sest pilvemass ei ole enam ühtlane, vaid märksa kitsam, ühtlasi on näha 
spiraaliks keerdunud pilvi  
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(¥ 3). Olenevalt sellest, millist tüüpi 
parasjagu käsitletakse, on ka nende 
tekkekoht ja -viis erinev. Alljärgnevas 
ülevaates on võetud vaatluse alla vaid 
mõned tsüklonitüübid.

Maailmas võivad enim kurja teha 
troopilised tsüklonid. Need teki-
vad soojade vete, troopilise ja lähis-
troopilise ookeani kohal. Ookeani 
mitmekümnemeetrise pinnakihi 
temperatuur peab olema vähemalt 
26 °C, kuid on ette tulnud anomaa-
liaid, näiteks orkaan Vince (2005) 
arenes kõigest 23–24-kraadise vee 
kohal, jõudes Portugali. 

Nii soe vesi tekitab piisaval hulgal 
veeauru ja selle kondenseerumisel 
vabaneb varjatud soojus: see ongi 
troopiliste tsüklonite energiaallikas. 
Tavaliselt tekivad need ekvaatorist 
vähemalt viie kuni kümne kraadi 
kaugusel, sest Coriolisi jõud on 
ekvaatori piirkonnas liiga väike ega 
anna tõuget õhumasside pöörlemi-
seks. Jällegi võib siin ette tulla kõr-
valekaldeid, näiteks taifuun Vamei 
(2001) tekkis kõigest 1,4° kaugusel 
ekvaatorist ja tabas Sumatrat. 

Troopiliste tsüklonite tekke ja 
arengu puhul on määrav veel tso-
naalne tuulenihe. Kui see on liiga 
suur, siis on tsükloni areng pärsi-
tud. Arvatavasti ongi see üks peamisi 
põhjusi, miks Lõuna-Atlandil kuju-

neb troopilisi tsükloneid väga harva. 
Seevastu meridionaalne (põhjast 
lõunasse kulgev) tuulenihe ei avalda 
erilist mõju või on isegi soodne tsük-

loni arengu mõttes. See tuleneb asja-
olust, et troopiliste tsüklonite kohal 
on antitsüklon, mistõttu keerist kil-
bina katvate kiud- ja kiudkihtpilvede 
tsirkulatsioon on vastupidine tormi 
enda õhuringlusele. See antitsüklon, 
mille kese jääb troopikatsükloni silma 
kohale, juhib üleskerkivad ja jahtuvad 
õhumassid eemale, mistõttu süsteem 
ei vaju kokku, vaid säilitab ennast. 
Meridionaalne tuulenihe, näiteks 
põhja-lõunasuunaliste jugavoolu-
dena, võib siin pakkuda soodsat ära-
voolukanalit jahtunud õhumassidele. 

Antitsükloni keskmes paiknevad 
laskuvad õhuvoolud; nad on seda 
tugevamad, mida intensiivsem on 
tsüklon ise. Selle põhjal võib järel-
dada, miks intensiivsete troopiliste 
tsüklonite keskmes asub väheste pil-
vedega ala: pilved hajuvad, kui õhk 
laskub. Oma osa võib olla ka tugeval 
tsentrifugaaljõul, sest see tekitab n-ö 
pesumasinaefekti, mille mõjul tõrju-
takse veetilgad pilvedena keskmest 
eemale. Peale nende iseärasuste ei 
ole troopilistel tsüklonitel fronte, sest 

¥ 5. Parasvöötme tsüklonite arengut saab hästi selgitada mudelite abil. Põhiliselt kasutatakse 
vanemat, Norra koolkonna mudelit (a). Teine, Shapiro-Keyseri mudel (b) on olnud kasutusel 
alates 1990. aastatest; see aitab kirjeldada ookeani kohal tekkivaid ja arenevaid intensiivseid 
parasvöötmetsükloneid. 
Norra mudeli järgi on näha, et polaarfrondil tekib häiritus ning kujuneb laine, mis üha 
suureneb. Selles staadiumis pilvisus tiheneb ning edasi moodustub komakujuline õhukeeris 
(4. staadium). Komalaadse pöörise piirkonnas sajab keskmiselt või väga tugevasti, õhurõhk 
langeb ning paiguti võib puhuda vali tuul

¥ 6. Tihti eristatakse tsükloneid nende liikumisteekonna järgi. Joonisel on esitatud Eestit 
mõjutavate tsüklonite tavapärasemad kulgemisteed: üldistades võib öelda, et kõige 
sagedamini sõuavad tsüklonid meie kohale edelast ja läänest
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seda täidab ühtlaselt väga soe õhu-
mass, mis on keskmes kõige soojem.

Suurtel laiuskraadidel, näiteks 
Norra merel, võib samuti tekkida 
troopilistele tsüklonitele omaseid 
olukordi – polaartsükloneid. Needki 
on frontideta, oma energia saavad 
nad veeauru kondenseerumisel 
vabanevast varjatud soojusest, pii-
sava intensiivsuse korral võivad nad 
moodustada silma jne. 

Ent polaartsüklonitel on ka eri-
nevusi. Kui troopilist tsüklonit täi-
dab ühtlaselt soe õhumass, siis 
polaartsüklonid kujunevad väga kül-
mas õhumassis. Oluliseks saab varja-
tud soojuse vabanemine: mere kohal 
vesi aurub ja üksiti kondenseerub 
veeaur piisavalt kiiresti, nõnda saab 
õhk vertikaalselt seguneda (tekib 
konvektsioon) – see on polaartsük-
loni tekkeks hädavajalik.

Polaartsüklonid on troopiliste 
tsüklonitega võrreldes rohkem seo-
tud frontidega, saades enamasti 
alguse mingisugusest frontaaltsoonist 

või õhumasside vastasseisust (baro-
kliinsest tsoonist). 

Erinevus on ka elueas: polaartsük-
lon tegutseb väga lühikest aega, 
enamasti alla ööpäeva, harva kaks. 
Troopiliste tsüklonite eluvägi püsib 
aga tavaliselt nädala, väga harva kuni 
kolm nädalat. Samuti on polaartsük-
lonid märksa haruldasemad. 

Mõnikord tekib samalaadseid 
ilmaolukordi ka Vahemerel ja Mustal 
merel, kuid nende kuuluvus troo-
pika- või polaartsüklonite hulka ei 
ole veel selge.

Troopiliste ja parasvöötme-
liste tsüklonite vahepealne tüüp 
on subtroopiline tsüklon. Üldjuhul  
arenevad need suurematel laius-
kraadidel ehk parasvöötmele lähe-
mal. Subtroopilised tsüklonid saavad 
oma energia nii õhumasside suu-
rest temperatuurierinevusest kui ka 
kondenseerumissoojusest. Enamasti 
muutuvad need tsüklonid aga kiiresti 
kas troopika- või parasvöötmetsük-
loniteks. Esimest üleminekut juhtub 

sagedamini, ilmekas näide on tsüklon 
Otto 2010. aastal Atlandi ookeanil. 

Eesti kohal tiirutavad parasvööt-
metsüklonid. Eestit troopilised ja 
subtroopilised tsüklonid otseselt ei 
mõjuta, sest siin ei ole nende tekkeks 
soodsaid olusid. Kaudselt võivad 
nad siiski mõju avaldada parasvööt-
metsüklonitele, sest mõned neist 
kujunevad troopilistest tsüklonitest. 
See võib juhtuda olukorras, kus troo-
pilised tsüklonid jõuavad piisavalt 
suurele laiuskraadile. Siis saab olu-
liseks tuulenihe, õhumasside vas-
tasseis ja frondid, mistõttu nad kas 
hajuvad või muutuvad parasvööt-
meliseks tsükloniks. Selliste orkaa-
nijäänuste jõudmisest Eestisse on 
kirjutatud ka üks gümnaasiumiastme 
lõputöö [2]. Näiteks on otseselt Eestit 
mõjutanud orkaan Katia, mis möllas 
2011. aasta 14.–16. septembril, tuues 
meile tugeva tuule ja sademed.

Erinevalt troopikatsüklonitest 
valitseb parasvöötmetsüklonites 

¥ 7. Edelatsüklonid kulgevad meist mõnevõrra lõuna poolt. Neis on lääne- ja lõunatsüklonite omadusi ning sageli kannavad need kaasas 
suurt soojavaru ja ägedaid ilmaolusid. Näiteks oli üks selline lumetorm Monika, mis tegutses Eesti kohal 9.–10. detsembril 2010. Pikalt kestnud 
lumesadu ja tuisk häirisid liiklust ning kasvatasid mitmel pool lumehanged üsna kõrgeks  
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üsna suur õhumasside vastasseis ja 
selle mõjul kujunevad ka frondid 
(vt kahte tsüklonitüüpi võrdlevat 
skeemi ¥ 3). Oma vägevuse saavad 
need tsüklonid erisuguste õhumas-
side kohtumisel vabanenud potent-
siaalsest energiast. Kõige tugevamad 
tuuled valitsevad neis kilomeetrite 
kõrgusel, seevastu näiteks troopilistel 
tsüklonitel puhuvad kõige ägedamad 
tuuled aluspinna lähedal. 

Parasvöötmetsüklonid on tavali-
sed suurtel laiuskraadidel ja võivad 
tekkida nii maismaa kui ka mere 
kohal (troopilised, subtroopilised ja 
polaartsüklonid kujunevad ainult 
vee kohal). Klassikalisel kujul saa-
vad kõnealused tsüklonid alguse 
polaarfrondist, mille ümbruses koh-
tuvad eriti kontrastsed õhumassid. 
Ent väga tavaline on nende teke ka 
polaarfrondist olenemata: vaja on 
vaid piisavalt erisuguste omadustega 
õhumasse. 

Tsükloni elutsükkel. Parasvöötme 
tsüklonite arengut saab kirjeldada 
kahe mudeli abil. Esimene on nn 
Norra koolkonna mudel (vt ¥ 5), 
mis töötati välja juba enne Teist maa-
ilmasõda. See on kindlasti tuntuim 
ja aitab päris hästi selgitada tsükloni 
arengut. 

Norra mudeli järgi tekib polaar-
frondil kõigepealt häiritus, mistõttu 
külm õhk hakkab liikuma ekvaatori 
poole, soe aga poolusele lähemale 
ehk frondil hakkab kujunema laine. 
Kui olud on soodsad, siis see laine 
suureneb. Samal ajal näeb satelliidi-
pildil tihenenud pilvisust, mis muu-
tub intensiivse õhu kerkimise korral 
võimsaks komakujuliseks massiks. 
Selles piirkonnas sajab keskmiselt 
või väga tugevasti ja soodsate olude 
korral tuule kiirus suureneb kiiresti, 
langeb ka õhurõhk. See on noore 
tsükloni staadium, mille puhul on 
soe sektor lai ja energia tagatud. 
Kuna selline süsteem on madal, võib 
ta ööpäevas liikuda isegi üle tuhande 
kilomeetri.

Ajapikku soe sektor kitseneb, 
sest külm front liigub soojale järele, 
kuni frondid liituvad ja energiaalli-
kas hakkab ammenduma. Tavaliselt 
on tuuled sel ajal kõige tugevamad 
ja õhurõhk keskmes madalaim. 

Ühtlane koma- või lehvikukuju-
line pilvemass muutub spiraaljaks ja 
sellesse tekivad avad. Laussademed 
asenduvad siis üha enam hoog-
sademetega. Lõpuks hakkab tsüklon 
täituma. Selleks ajaks on süsteem 
laienenud sageli viie kuni seitsme 
kilomeetri kõrgusele troposfääri ja 
selle läbimõõt võib ulatuda tuhan-
dete  kilomeetriteni. Seetõttu ei 
saa säärane tsüklon kiiresti liikuda 
ja püsib mõnikord peaaegu paigal. 
Selleks ajaks on õhumasside vastas-
seis taandunud ekvaatorile lähemale. 
Seal on võimalik sekundaarsete ehk 
osatsüklonite teke. Eriti iseloomulik 
on see Skandinaaviale; väga sageli 
mõjutavad osatsüklonid Eestit. 

Teine, Shapiro-Keyseri mudel on 
olnud kasutusel alates 1990. aasta-
test. See kirjeldab intentsiivseid (alla 
980 hPa) ookeani kohal tekkivaid ja 
arenevaid parasvöötmetsükloneid. 
Selle mudeli eripära seisneb asja-

olus, et õhukeerise arenedes külm 
front otseselt ei kohtu sooja frondiga, 
vaid liigub viimasega risti. Samal ajal 
hakkab külm õhk ümbritsema sooja 
keskosa, mis tekib aga sooja sektori 
keskmele lähedasest õhumassist. 
Nõnda võib keskosas tekkida mär-
kimisväärne konvektsioon ja isegi 
silmalaadne moodustis, omandades 
mingil määral troopikatsüklonile 
omaseid tunnuseid. Sellega siiski asi 
piirdubki.

Tsüklonitega on seotud veel kon-
veierilindid ehk teatud omadus-
tega õhuvoolud, millest tuleb juttu 
järgmises, antitsükloneid käsitlevas 
artiklis: need konveierilindid näita-
vad paremini tsükloni ja antitsükloni 
omavahelist seost.

Tsüklonite liikumisteed Euroopa 
kohal. Niisiis, Eestis saame enim 
tunda parasvöötmetsüklonite mõju: 
keskmiselt käib meist üle umbes 130 
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¥ 8. Intensiivne lõunatsüklon oma võimsuse tipul 2008. aasta 23. novembri hilisõhtul 
ja järgnenud ööl. Juba 20. novembril tõi üks äge tsüklon Eestisse tuisku ja lund, samuti 
langes õhurõhk väga madalale: 970 hPa. Seejärel oli ilm paar päeva rahulik, kuid samal ajal 
moodustus ukraina kohal uus lõunatsüklon. Et juba eelmise tsükloniga oli Lõuna-Euroopani 
jõudnud külm õhk, siis kohtusid ukrainas väga erisuguste omadustega õhumassid: tekkis 
suur kontrast (barokliinsus). Võimas lõunatsüklon arenes 22. novembril ja sai nimeks Irmela 
(tsüklonitele annab nimesid Berliini vabaülikool). See liikus ööpäevaga ukraina kohalt Eesti 
kohale ning jõudis 23. novembri õhtuks Soome lahele. Seal jäi õhukeeris pidama ja hääbus 
kiiresti. Mitmel pool Eestis tuli aga 20–30 cm jagu lund, mis kaasnenud sulailma tõttu kahanes 
siiski kiiresti. Suurt sula põhjustas lõunatsükloni idaservas valitsenud troopiline õhumass, 
mis ulatus Musta mere äärest Moskvani ja isegi pisut kaugemale põhja. Sellele tormile 
pöörasid tähelepanu ka mõned uSA ilmateemalised võrgupaigad (näiteks AccuWeather): Eesti 
asetus 23. novembri päeval ilmaolude poolest maailma tulipunkti ning siin toimuvat nimetati 
mammuttormiks või valgeks orkaaniks
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sellist pilvepöörist. Nad võivad saa-
buda siia peaaegu igast ilmakaarest, 
kuigi kõige sagedamini sõuavad nad 
Eesti kohale edelast ja läänest, väga 
harva aga idast (¥ 6). Sellel on lihtne 
seletus: tsüklonid tekivad eeskätt 
Atlandi ookeanil (Islandi õhurõhu-
miinimumi piirkonnas), kust kandu-
vad üldise läänevooluga Euroopasse. 

Üsna sageli sünnib tsükloneid ka 
Vahemerel ja Lõuna-Euroopas, sh 
Mustal ja harva isegi Kaspia merel. 
Neid nimetatakse teatud eripäraste 
tunnuste tõttu lõunatsükloniteks (vt 
tekstikasti lk 22). Eesti kohale saa-
buvad nad seega edelast, lõunast või 
kagust. Ka 2012. aasta detsembri 
esimesel poolel tõid lõunatsüklonid 
arvestatavas koguses lund.

Olulised parasvöötme tsüklonite 
tekkealad asuvad veel Vaikse ookeani 
põhjaosa (Aleuudi miinimum) ja Lõuna-
Jäämere polaarfrondi mõjusfääris.

¥ 10. Satelliidipildilt on selgelt näha tsüklonaalset pilveriba, mis tõi 2. veebruaril 2012 suure 
lumesaju, kuid ilm ei soojenenud  
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¥ 9. 2008. aasta 22. novembril ukraina kohal arenenud võimas lõunatsüklon Irmela tõi järgmiseks päevaks Eestisse tugeva lumetormi: 
lumikate paksenes siis 20–32 cm võrra
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Tsükloneid kirjeldades võetaksegi 
sageli aluseks nende tavapärased 
liikumisteekonnad: vaata lihtsusta-
tud varianti 6. joonisel. Selle järgi 
liiguvad suurtel laiuskraadidel itta 
põhjatsüklonid (tähistusega 1), 
tüüpilised läänetsüklonid kulgevad 
aga üle Põhja- või Norra mere ida 
suunas (2. ja 3. teekond). Olenevalt 
piirkondadest, kust need üle liigu-
vad, kasutatakse täpsustavaid nime-
tusi: Norra või Jüüti (Skagerraki) 
tsüklon. 

Edelatsüklonid (tähistusega 4) 
kulgevad meist mõnevõrra lõuna 
poolt; neis on lääne- ja lõunatsük-
lonite omadusi ning sageli kanna-
vad need kaasas suurt soojavaru 
ja ägedaid ilmaolusid (nt lume-
torm Monika 9.–10.12.2010; ¥ 7). 
Lõunatsükloniteks nimetatakse aga 
selliseid, mis tungivad meie poole 
Vahemere piirkonnast (kagutsüklo-

nite teed on jäetud joonisel märki-
mata, kuid need tekivad Kaspia mere 
lähikonnas). 

Grööni mere piirkonnast üle 
Skandinaavia Loode-Venemaa 
kohale suunduvaid tsükloneid nime-
tatakse sukelduvateks tsükloniteks 
(tähisega 6); need toovad ülemine-
kuaastaaegadel ja talvel sageli järske 
ilmamuutusi.

Tsüklonite tüüpteekondade sta-
tistiline sagedus oleneb paljuski aas-
taaegadest. Suvel on tavalisemad 
edela- ja lõunatsüklonid, talvel aga 
näiteks põhja- ja läänetsüklonid, 
samuti kohaliku päritoluga tsüklo-
nid. Ka mullu oktoobri lõpus talve 
toonud tsüklon oli kohaliku tekkega. 

Tsüklonitest olenevad meie suve- ja 
talverõõmud. Oma plaane seades on 
inimestel tihtipeale ootused ka ilma 
suhtes. Suvepuhkuse ajaks oodatakse 

paari nädala pikkust sooja rannailma, 
põllumehed seevastu tunneksid hea-
meelt hoopis küllaldase vihma üle. 
Talvel eelistab osa eestlasi vähese 
lumega olusid ja sulailma, teised jälle 
tahavad talverõõme, mis on võimalik 
vaid piisava lume korral. 

Ent meelepärast ilma on võimatu 
tellida. Arvestagem seda ka õues valit-
seva talve puhul: nii kohev lumevaip 
kui ka selle kadumine on ennekõike 
tsüklonite töö või teene.    ■

1. Mändla, Kaupo 2007. Eesti ilmastikku mõjuta-
vate lõunatsüklonite esinemissagedus aastatel 
1948–2004 ja selle muutused. Bakalaureusetöö 
geograafias. Tartu ülikooli ökoloogia- ja maatea-
duste instituut, geograafia osakond.

2. Tanilsoo, Tarmo 2008. Atlandi troopilis-
te tsüklonite jäänuste mõju Eesti ilmale.
Gümnaasiumiastme uurimistöö. Herbert 
Masingu kool. Tartu.

Jüri Kamenik (1988) on Tartu ülikooli geograa-
fiaüliõpilane ja vabakutseline ilmahuviline. Teinud 
ilmavaatlusi 1998. aasta veebruarist, enim pakuvad 
huvi äike ning pilved. Alates 2009. aastast on seo-
tud ilmaportaaliga www.ilm.ee. 

¥ 11. Tunamullu jõulude aegu ei katnud maad lumevaip ega rannikuid jääkoorik, sestap sai 26. detsembri torm pillutada vett ja räsida puid  
(sh linnaväljakute jõulukuuski)
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Magusjuurt  
tööpuudus ei kimbuta
Urmas Kokassaar

Talvisel ajal ihkab maitsemeel mitmekülgseid elamusi. Miks mitte proovida 
magusjuurt ehk lagritsat sisaldavaid tooteid? Neid jagub mitmele maitsele.

Maitseküllane ajalugu. Arva-
ta vasti pärineb lagritsa-
magusjuur (Glycyrrhiza 

glabra) paljude teistegi nüüdsete 
kultuurtaimede looduslikust kodu-
paigast – Ees-Aasia piirkonnast. 

Juba rohkem kui kahe aastatu-
hande eest oli lagritsat mainitud Hiina 
tähtsate ravimtaimede nimistus. Seal 
ülistati magusjuurt sõnapaariga „ülim 
rohi”. Väidetavalt olevat kõnealuse 
taime väärtusi tundnud Aleksander 
Suur, kelle sõdurid olevat enne lahin-
guid närinud lagritsa juuretükke, et 
saavutada parem võitlusvõime.

Kreekakeelsetest sõnadest glykus 
’magus’ ja rhiza ’juur’ on saadud 
ühine nimetus, millest on tuletatud 
ka lagritsataime teadusnimetus ning 
temas leiduvate oluliste biokeemiliste 
ühendite terminid. 

Antiikaja tuntud botaanik ja arst 
Pedanius Dioscorides on teoses „De 
Materia Medica” pööranud lagritsale 
suurt tähelepanu, eriti on rõhutatud 
tema magusust ning raviomadusi 
hingamisteede haiguste korral, näi-
teks tõhusust köha leevendajana. 

Euroopas hakati lagritsataimi laial-
dasemalt kasvatama 15.–16. sajandil. 
17. sajandil tegutsenud inglise botaa-
nik ja arst Nicholas Culpeper soovi-
tas lagritsat kui suurepärast arstimit 
käheda hääle vastu. Lagritsa tarvi-
tust toitude koostises nii tahkel kui ka 
vedelal kujul ja arstimina on üksikasja-
likult käsitlenud ka Richard Tomlinson 
traktaadis, mis ilmus 1657. aastal. 

George Dunhill oli inglise aptee-
ker, kes 17. sajandil taipas õigetes 
vahekordades kokku segada lagritsa-
tõmmise, suhkru ja jahu ning vormis 

sellest segust eri kujuga tooteid, mida 
hakati apteekides müüma. 

Lagritsa menukust keskajal võib 
seletada kolme asjaoluga. Lagritsa 
juurtes leiduvate ühendite magu-
sus aitas meeldivamaks muuta nii 
mõnegi mõrkjamaitselise arstimi, 
millele teda lisati. Kuna lagritsa 
pruukimine on mitmel moel kasu-
lik, aitas ta tõepoolest leevendada 
paljusid tervisehädasid. Nagu paljude 
teistegi keskajal moes olnud ravim-
taimede puhul, usuti ka lagritsal ole-
vat võime siduda ja väljutada kehast 
mõningaid mürgiseid ühendeid. 

Kirev biokeemiline koostis. Toime-
ained on koostiselt ja mõjult üsna 
mitmekülgsed. Esmalt tasub mai-
nida saponiine, mis tagavad lagritsa 
eripärase toime ja maitse. Lagritsa 
saponiinide pere peategelane on 
glütsürrisiin. Eestikeelses kirjanduses 
on sellel ühendil veel mitu kirjaviisi, 
nagu glütsürrhitsiin, glütsürritsiin, glü-
kürritsiin. 

Puhtal kujul on tegemist ühen-
diga, mis on tavalisest suhkrust ehk 
sahharoosist 40–50 korda magusam. 
Seevastu glütsürrisiini keemilised tei-
sendid võivad sahharoosi magusust 
ületada isegi kuni sada korda. Seega on 
magusjuure nimetus igati õigustatud. 

Magusat ühendit on kuivatatud 
lagritsajuurtes tavaliselt kuni 3–10%, 
erandjuhtudel võib näit olla isegi veidi 
suurem. Magusaine hulk juurtes ole-
neb lähtetaime geneetilisest eripärast, 
kasvukohast, vegetatsiooniperioodi 
tingimustest ja muudestki mõjuritest. 

Mõni sõna ka flavonoididest. 
Kuigi nende üldsisaldus jääb saponii-
nidele koguse poolest kõvasti alla, on 
nende mitmekesisus jällegi suurem. 
Flavonoidid annavad lagritsajuurtele 
kollaka põhitooni ja toimivad anti-
oksüdantidena. Flavonoidide üldko-
gus kuivatatud juuretükkides piirdub 
kolme-nelja protsendiga. 

Eeterlikke õlisid on koguse järgi 
väga vähe, nende hulka saab mõõta 
sajandikprotsentides. Siiski on neil 

Kõige tavalisemad lagritsakommid on värvitud tumedaks. Must värvus pole lagritsale 
loomuldasa omane
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oluline roll lagritsa lõhna ja maitse 
kujundajana. Eeterlike õlide koos-
tiskomponente on kõvasti üle poole-
saja. Et lagritsa eeterlikud õlid on nii 
lõhna kui ka maitse poolest mõneti 
sarnased aniisi omadega, siis valmis-
tatakse lagritsa asendustooted mit-
mel pool hoopiski aniisiõlist. 

Lagritsa lõhna ja maitse komp-
leksi eest hoolitsevad ka kumariinid. 
Loomulikult on lagritsa juuretükkides 
süsivesikuid, sealhulgas veeslahustu-
vaid ja lahustumatuid kiudaineid, 
valke, lipiide, nukleotiide ja nukleiin-
happeid, orgaanilisi happeid, steroole, 
sooli ja ioone ning vett. 

Mitmene mõju tarbija organismile. 
Lagritsaekstraktide mikroobivastane 
toime oli ammu teada, kuna tema 
tõmmistel on antiseptilised omadu-
sed. Seetõttu ongi tõmmiseid juba 
ammustest aegadest kasutatud nii 
halvasti paranevate nahapõletike kui 
ka haavandite ravis. 

Tänu meeldivale maitsele ja ise-
loomulikule lõhnale on magusjuurt 
pikka aega pruugitud suu limaskes-
tade probleemide korral. Lagritsast 
ja seda sisaldavatest preparaatidest 
otsitakse abi hamba-, igeme- ja suu-
limaskestade põletike korral, samuti 
ülemiste hingamisteede vaevuste 
puhul. Lisaväärtus on seegi, et lagrits 
varjutab halba suulõhna. 

Kaebused, mille vastu magusjuu-
repreparaadid aitavad, saab tinglikult 
jagada kahte põhirühma. Esiteks, köha 
ja teised hingamisteede nakkuslikud 
põletikud. Lagritsat tuntaksegi eeskätt 
klassikalise köhaleevendina: ta lahtis-
tab röga ja hävitab haigus tekitajaid. 

Mõjusalt toimib lagrits ka seede - 
kulglale. Lagrits vähendab mõne-
võrra soolhappe eritumist mao-
nõresse ning nõrga lahtistina aitab 
leevendada kõhukinnisust. 

Lagritsa päritolupiirkonna loo-
dusravi juhistes on mainitud selle 
taime tarvitust liigese- ja lihaspõle-
tike korral, sest nii mõnigi lagritsa 
toimeaine sarnaneb inimorganismis 
põletikunähte leevendavate steroid-
sete ühenditega. 

Sellest aga lähtub üks probleem. 
Juba ammu on teada, et kui kasutada 
lagritsat suurtes kogustes ja järjepide-
valt, häirib see neerupealiste koore-
osa talitlust. Neerupealiste kooreosas 
sünteesitakse samuti steroidhor-
moone. Tagajärjeks on niinimetatud 
pseudoaldosteronism ehk seisund, 
mille korral organism reageerib nii, 

nagu oleks temas ülearu hormooni 
aldosteroon. Selle häire tõttu kuju-
neb kaaliumipuudus ja sellest tin-
gitud lihastalitluse häired (jõuetus, 
nõrkus), probleemid südame talitlu-
sega ning vererõhu kerge tõus. 

Peale selle on veel hulk olukordi, 
kui magusjuurt pole kohane kasutada, 
näiteks raseduse, rinnaga toitmise, 
maksakahjustuste, neerupuudulikkuse 
ja püsivalt kõrge vererõhu korral.

Lagritsalisand toitudes-jookides. 
Lagritsa magus maitse tuleneb taime 
magusühendite mõjust keele mait-
seretseptoritele. Lagrits tekitab suus 
ka pikalt püsiva ning üsna erilaadse 
järelmaitse. 

Magustajana on lagritsat pruugi-
tud nii tahkel kui ka vedelal kujul. 
Kõige lihtsam viis lagritsa magusust 
nautida oli lutsida või närida puhas-
tatud juuretükikesi või valmistada 
nendest vesitõmmist. 

Lagritsaekstraktile eri lisandite 
juurdepanek avas uudseid võimalusi. 
Esiteks osutus võimalikuks anda toode-
tele kas soolane või magus lisamaitse. 
Soolase mekiga lagritsatooted on popu-
laarsed Skandinaavias ja Saksamaal, 
samuti Hollandis ning Itaalias. 

Kuigi lagritsas endas leidub magu-
samaitselisi ühendeid, on juba sajan-
deid lagritsatoodetele lisatud kas mett, 
suhkrut või siirupit. Veelgi uudsema 
väärtuse saamiseks kombineeritakse 
tänapäeval lagritsat kas šokolaadi, 

Lagritsajuur ei paista väliselt teiste omasuguste seas kuidagi silma. Ometi on need juurikad 
tuntud magusa maitse ja paljude heade omaduste poolest

Lagritsakommidele antakse sageli mitmesugune kuju ja tegumood. Tavaline on musta värvaine 
tarvitus
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karamelli, martsipani, puuviljaekst-
raktide või muude maiustustega. 

Selleks et valmistada lagritsast 
erikujulisi tooteid, tuli magusjuurest 
saadud ekstraktile lisada paksenda-
jaid. Nende rolli sobisid jahu, taimsed 
kummid, želatiin jm. 

Praegusajal müüakse maailmas 
ääretult vormiküllaseid lagritsatoo-
teid, alates geomeetrilistest vormidest 
(kettad, kerad, silindrid, torud, ristkü-
likud, ruudud jne) ja lõpetades kõik-
võimalikke tarbeesemeid matkivate 
minikoopiatega (lilled, kuulid, kalad, 
koolikriidid, kassid, peakatted, võtmed, 
mündid, suitsud, kingapaelad jm). 

Peale vormi erineb ka lagritsat 
sisaldavate toidutoodete olemus: 
magusjuurt leidub nätsudes, imemis-
kompvekkides, vahvlites, küpsistes, 
halvaades jm. Ehkki lagritsa maitse 
ja aroom on iseseisvalt toimides pii-
savalt mõjusad, kombineeritakse 
toiduainetes lagritsat veel teistegi 
maitsetaimedega, nagu aniisi, pipar-
mündi, ingveri ja loorberiga. 

Vajadust mööda saab lagritsatoo-
teid ka värvida. Ehkki tavapäraseks 

värvuseks peetakse musta, pole see 
lagritsa loomulik toon. Tunduvalt 
vähem kasutatakse punast värvi. 
Traditsioonide teemaga seostub iga-
aastane Euroopas korraldatav lagrit-
safestival, mis peetakse Pontefractis 
(Yorkshire). Just sinna rajasid domi-
nikaani mungad 16. sajandil lagrit-
sataimede istanduse ja seal hakati 
17. sajandil valmistama kettakujulisi 
penne meenutavaid lagritsamaiustusi. 

Kui palju võiks süüa lagritsat sisal-
davaid toiduaineid, ilma et tekiks 
probleeme? Vastus peitub eeskätt 
toiduaine lagritsasisalduses, mis võib 
suuresti erineda. Seetõttu peaks iga 
innukas lagritsasõber seda ise pakendilt 
uurima. Üldiselt ei valmista toiduaine-
tööstus tooteid, kus lagritsaekstraktisi-
saldus oleks probleemselt suur. 

Küll aga mängib suurt rolli nii kor-
raga söödav toote kogus kui ka tarbi-
missagedus pikema aja vältel. Samas 
toodetakse maailmas selliseid „lagritsa-
tooteid”, kus ehtsat magusjuure ekst-
rakti üldse ei olegi: samalaadne maitse 
saadakse hoopiski aniisiõli kasutades. 

Lagritsat lisatakse ka karastusjoo-
kidele: mitte niivõrd erilaadse maitse 
tõttu, vaid hoopiski vahutava efekti 
saavutamiseks tänu saponiinidele. 
Loomulikult kuulub lagritsaekstrakt 
vaid nende jookide koostisse, kuhu 
see eripärane maitse sobib. Hea näide 
on koolapähklipõhised karastusjoogid. 

Alkoholi sisaldavatest gaseeritud 
jookidest lisatakse lagritsat mõnin-
gatele õllesortidele. Veidi teistsugu-
sel eesmärgil pruugivad magusjuurt 
likööritootjad, neile on oluline 
magusjuure eriomane maitse ja lõhn, 
mis peaks valmistamise käigus likööri 
üle kanduma.    ■

1. Chevallier, Andrew 2010. Taimsed ravimid. 
Varrak, Tallinn.

2. Davidson Alan 2006. The Oxford companion to 
food. Oxford University Press.

3. Enkovaara, Anna-Liisa 2007. 101 loodustoodet. 
Medicina, Tallinn.

4. Raal, Ain 2010. Farmakognoosia: õpik kõrgkoo-
lidele. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu.

5. Richardson, Tim 2004. Maiustused. Olion, 
Tallinn. 

6. van Wyk, Ben-Erik 2005. Food plants of the 
world. Timber Press.

Urmas Kokassaar (1963) on Tartu ülikooli üldbio-
loogia õppejõud. Biokeemikuna avaldanud rohkesti 
artikleid toidu ja toitumise teemal.
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Otsekohene vastus pealkirjas 
esitatud küsimusele kõlab nii: 
võib küll. Ja ei lõpeta mitte 

ainult tsivilisatsiooni, vaid igasuguse 
elu Maal. Aga see toimub väga kau-
ges tulevikus, keskeltläbi kolme ja 
poole miljardi aasta pärast.

Arvatavasti käis küsimus palju 
lähema tuleviku kohta ja on seotud 
Päikese järjekordse aktiivsusmaksi-
mumi ja võimalik ka, et maiade kalendri  
väidetava lõpuga, mis pidi kaasa tooma 
maailmalõpu. Ei lõppenud kumbki.

Ammu on teada, et Päike on perioo-
diline soojusmasin, mille aktiivsus saa-
vutab maksimumi iga 11 aasta tagant. 
Teada on ka see, et Päikese magnetväli 
vahetab pooluseid iga 22 aasta tagant; 
kui need tsüklid kokku langevad, nagu 
järgmisel aastal juhtub, siis võib karta, 
et Päike on aktiivsem kui tavalises 
aktiivsuse maksimumis. 

Mida see aktiivsuse maksimum 
tähendab? Kas ta kiirgab rohkem kui 
tavaliselt või teeb midagi muud ise-
äralikku? Aktiivsuse maksimumis on 
Päikese elektromagnetkiirgus 0,1% 
intensiivsem kui tavaliselt. Sellel on oma 
mõju Maa kliimale, kuid muudmoodi 
me seda tähele ei pane. Et see mõju on 
olemas, seda näitab asjaolu, et ajava-
hemikul 1645–1715 ei olnud päikese-
plekke peaaegu üldse, Päike oli rahulik 
ja Euroopas valitses külm ilm: tolleaeg-
sete flaami meistrite maalidel uisutati 
rõõmsalt Hollandi kanalitel; praegu saab  
seda teha vaid väga harva, kui üldse.

Nii et päikeseplekke on aktiivsuse 
maksimumis palju rohkem kui tavali-
selt, kuid ka neid me ei näe, kui läbi 
tahmaklaasi ei vaata. Kindlasti võime 
aga näha virmalisi, sest Päikeselt 
lähtuvad kiired osakesed, tavaliselt 
prootonid, jõuavad Maa atmosfääri üle-

mistesse kihtidesse ja ioniseerivad läm-
mastiku ning hapniku aatomeid. Need 
annavad rekombineerudes vägeva tule-
värgi, nagu hiljuti oli näha Hiiumaal.

Aga need prootonid võivad muudki 
teha ja see pole enam ilus. Nende tugev 
voog tekitab nn elektromagnetilise 
impulsi, mis võib halvata elektrisüsteemid 
ja kogu elektroonika Maal. Ja kuna ini-
mene on juba ammu „elektriline olend”, 
siis võib see kaasa tuua palju pahandust.

Kuid seekord võime olla rahulikud: 
ehkki veel mõni aasta tagasi arvati, et 
Päikese seekordne maksimum tuleb 
2011. aastal ja erakordselt tugev, 
siis praeguseks on Päike rahunenud 
ja  aktiivsuse maksimumi oodatakse 
2013. aasta sügisel. Aktiivsust märki-
vate päikeseplekkide arv tuleb väik-
seim 1906. aastast arvates.    ■

Päikese areng on tsükliline: jär-
jekordne maksimum saabub 
umbes üheteistkümne aasta 

tagant. Päikesele tekivad siis inimsil-
maga vaadeldavad plekid; ettevaatust, 
otse Päikesesse vaadata on silmale oht-
lik! Plekkidega kaasnevad gaasiplahva-
tused ja elektromagnetiline aktiivsus. 
Selline purse kiirgub kosmosesse ning 
mõistagi ka Maa suunas.

Seni suurim teadaolev päikese-
torm oli 1. septembril 1859. Siis nähti 
Roomas virmalisi ja telegraafijuhtme-
test lendus sädemeid nii Euroopas kui 
ka Ameerikas. Mõnes postkontoris 
läks paber põlema. Siiski sai telegraafi 
teel endiselt sõnumeid edastada.

Juhul, kui kõrgepingeliinid on ida-
läänesuunalised, võib Päike otseselt 
sekkuda elektriedastusse. 13. märtsil 
1989 jäi Kanadas Quebecis kuus mil-
jonit inimest seetõttu üheksaks tun-
niks elektrita. Nüüdseks on Kanada 
oma pikad elektriliinid lühemaks 

ümber ehitanud. Eesti idasuunalised 
kõrgepingeliinid on aga liiga lühike-
sed, et Päike saaks nende tööd häirida.

Päikese aktiivsuse mõju tunnetavad 
kõige paremini raadiooperaatorid. Kui 
Maad tabab magnettorm, siis teatud 
atmosfäärikihid ioniseeruvad, mis oma-
korda mõjutab raadiolainete toimimist. 
Päikese aktiivsuse aastatel on võimalik 
kuulata Saksa ning Poola FM-jaamu 
ning odava „lällaripurgi” (27 MHz 
vabaraadiojaam) abil saab oma kodust 
pidada sidet suisa Brasiiliaga. Seevastu 
kohalik FM-raadiojaam hakkab eet-
ris n-ö ujuma ning „lällarisidet” ei saa 
enam pidada ei naabrimehega ega ka 
eespool sõitva autoga.

2003. aasta 19. oktoobrist 5. no -
vemb rini toimus Päikesel kokku 17 
plahvatust ja õudusjutud realiseerusid 
4. novembril, kõrvitsapeo ajal: iono-
sfäär küllastus päikesetormist. Jaapani 
sidesatelliit ADEOS-2 sai kuumakahjus-
tusi ning ionosfääri küllastumine sundis 

30 tunniks vait ameeriklaste lennupo-
sitsioneerimissüsteemi WAAS. Sealt 
ongi pärit mõningad GPS-hirmud.

Eestis pole Päikese aktiivsusest tin-
gituna küll mingit katastroofi oodata. 
Võimalik, et mõni rahvusvaheline satel-
liit saab kuumarabanduse ning jääme 
ilma paarist telekanalist. Võimalik, et 
mõni hea ilma tarbeks ülejala projek-
teeritud sidelahendus kusagil ääre-
maadel ei suuda magnettormi oludes 
enam hästi hakkama saada. GPS posit-
sioneerimise täpsus ja töökindlus võib 
väheneda, seda peaksid arvesse võtma 
tiheda liiklusega laevateel seilajad.

Igapäevaseid täpsemaid mõõtmisi 
ja ohuhinnanguid saab näha veebi-
lehelt www.n3kl.org/sun/noaa.html; 
www.solarham.net.    ■

Kas Päike võib lõpetada  
tsivilisatsiooni Maal?
Tõnu Viik, astronoom, Eesti looduseuurijate seltsi president

Kas tugev päikesepurse võiks  
mõjutada elektroonikat?
Anto Veldre, infoturbeekspert ja raadioamatöör (ES1LAU)
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Koit Suur-
Paljassaarel

Paljassaare kaitseala Tallinnas 
on mulle väga tuttav koht. 
Suvel on siin ilusad päikese-

loojangud. Nüüd talvel ootasin siin 
mere külmumist. Kui tahan hommi-
kul pildistada, pakin vajaliku varus-
tuse õhtul ja loodan, et homne ilm 
lubab pildistada. 

Hommikul oligi selline ilm, mida 
vajasin. Meri oli rahulik ja udune. 
Kohale läksin tund enne koitu. 
Valisin võttekoha ja esimese plaani. 
Sobiva tausta leidmisel arvestan 
vahemaid kividest ja horisondist. 
Merejää peegeldab koitu. Nii tekkis 
täielik läbilõige koidutaevast. 

Pildistamine võib täita terve 
päeva. Varem jäädvustasin foto-
dele peamiselt inimesi, ent nüüd 
on esmatähtsaks muutunud loo-
dus, maastikud ja eriti elusloodus, 
loomad ja linnud. Loomade pildis-
tamine on keerukas, kuid põnev 
žanr. Suvel sõidan kohale jalgrat-
taga, kasutan ka varjetelki.

Olen 32 aastat vana, sündinud ja 
kasvanud Tallinnas. Hakkasin pil-
distama üsna hilja. Huvi loodus-
fotograafia vastu tekkis kolm aastat 
tagasi. Loodusfotograafia on muut-
nud mu maailma, teinud mind 
ilmselt rahulikumaks ja uudis-
himulikumaks. Esimene peegel-
kaamera oli Nikon D90. Praegu 
kasutan D300s keret, Nikkori ja 
Sigma objektiive. 

Mullu 2. detsembril jäädvustatud 
foto on tehtud statiivilt, kaamera oli 
meetri kõrgusel maapinnast. Nikon 
D300s + Nikkor AF–S 17–55 mm 
F/2,8 G ED. 17 mm, F 14, 8 sekun-
dit, ISO 100.   ■

Aleksandr Abrosimov
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Uus klots 
vähiparadigmas
Rakubioloog Toivo Maimetsaga vestelnud  Juhan Javoiš
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Toivo Maimets on Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia insti-
tuudi professor. Töötanud sama instituudi direktorina (2008–2012), 
geeni- ja keskkonnatehnoloogia tippkeskuse juhatajana (2001–
2007), haridus- ja teadusministrina (2003–2005), Tartu ülikooli 
teadus- ja arendusprorektorina (1995–1998), Eesti biokeskuse 
teadussekretärina (1986–1992) jm. Osaleb Eesti teadusagentuuri, 
Science Europe (Euroopa teadusfondide ja -asutuste ühendus) ja 
Tartu ülikooli nõukogus, Euroopa ravimiameti uudsete ravimite ko-
mitees, Eesti biotehnoloogia liidu nõukogus ja juhatuses, Tartu linna-
volikogus, Tartu ülikooli eetikakeskuse nõukogus, kaitseliidus jpm. 
Academia Europea ning Euroopa ja Ameerika vähiuuringute assot-
siatsiooni liige. Tegutsenud ka uNESCO rahvusvahelise bioeetika ko-
mitee aseesimehena (2004–2011) ja Euroopa teadusfondi nõukogus. 

Kaitsnud doktoritöö 1984. aastal Moskva ülikoolis ja 1991. aas-
tal Tartu ülikoolis, aastatel 2006–2007 töötas külalisprofessorina 
Suurbritannias Newcastle’i ülikoolis, kus õppis tööd embrüonaalsete 
tüvirakkudega, mida on seejärel rakendanud Tartu ülikoolis. Pälvinud 
tunnustust muu hulgas viljaka tegevuse eest teaduse populariseeri-
jana, näiteks ajakirja Akadeemia auhind 2005. ja 2008. aasta parima 
artikli eest Naturalia et Realia vallas. 

Ise kommenteerib ta oma eestikeelseid kirjutisi nõnda: „Vaidlen 
kolleegidega, mõni ütleb, et see on puhas ajaraiskamine. 1998. aastal 
kirjutasin ühe õpiku [1], seepeale laideti, et milleks, ingliskeelsed õpi-
kud on ju käepärast. Muidugi, selline erialane eesti keel on laensõnu 
pungil täis, aga kui eesti keeles teadusest üldse ei kirjuta, siis ühel 
päeval me ei saa oma tööasju enam emakeeles arutada, see muutub 
köögikeeleks. Nagu väliseestlastel, kes kasutavad eesti keelt vaid sel-
leks, piltlikult öeldes, et paluda üksteisel prügiämber välja viia.”
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Inimkond on saanud jagu paljudest 
haigustest, aga vähist mitte. Ometi 
on vähk n-ö rikka maailma haigus, 
selle uurimisse panustatakse palju 
raha ja vaeva. Mispoolest on vähk 
nii eriline, et teda ei õnnestu võita? 
Kui seda üldse on võimalik lihtsasti 
seletada. 
Kõike saab lihtsasti seletada. Kes liht-
sasti ei oska rääkida, ei saa ise tee-
mast aru. 

Uskusime kaua, et vähk on meie 
geenide haigus. Et vähirakud on liht-
salt sellised rakud, mille genoom on 
niiviisi katki läinud, et nad ei saa oma 
paljunemist enam pidama. Ja kuna 
kõik kasvajarakud kannavad sellist 
katkist genoomi, siis on nad kõik 
ka üsna ühtviisi ohtlikud. Paraku ei 
ole selline paradigma meid viimase 
kolme-neljakümne aastaga vähiravi 
edukuses oluliselt edasi aidanud.

Viimase kümmekonna aasta jook-
sul on aga hakatud otsima alter-
natiivseid seletusi. Üks neist, nn 
vähi tüvirakkude kontseptsioon, 
näib üsna edukas, võib tuua olulisi 
läbimurdeid. Selle kontseptsiooni 
järgi on väga paljudes – kui mitte  
kõigis – vähitüüpides vaid pisikene 
hulk rakke, kes on tegelikud kurja-
mid. Neid on võib-olla vaid 0,1 või 
isegi 0,01%. Vaid need kurjamid, 
nn vähi tüvirakud, tekitavad uusi 
vähirakke ja metastaase. Ülejäänud 
kasvaja kude koosneb aga üpris kah-
jututest rakkudest.  

Vähi ravimite tõhusust on aasta-
kümneid hinnatud eelkõige kasvaja 
massi vähenemise järgi. Kui aga ena-
mik vähimassi on tegelikult kahjutu, 
siis selle hävitamine ei pruugi kas-
vajat pidurdada – võib-olla hoopis  
vastuoksa, annab vähi tüvirakkudele 
lahedamat tegutsemisruumi, kus  
nad saavad kiiremini poolduma 
hakata! Tihtipeale just sellist pilti 
ravis näemegi.  

Nii et see on üks asi, et võib-olla 
oleme kontseptuaalselt kui mitte just 
valel teel olnud, aga vähk on midagi 
palju rohkemat kui geenide haigus.

Teine vähi eriline omadus: ta on 
meile väga olemuslik haigus. Enamik 
haigusi pärineb n-ö väljast: mitme-
sugustest bakteritest, viirustest ja 
teistest parasiitidest. Vähi rakud on 
aga väga sarnased meie enda mõne 

päeva vanuse embrüo rakkudega: 
noodki paljunevad kiiresti ja dife-
rentseerumatult, kontrollimatult,  
suvaliselt. Nad on n-ö pluripotentses 
olekus: iga rakk võib diferentseeruda 
kõigiks võimalikeks rakutüüpideks.  

Nelja-viie päeva vanuses embrüos 
võetakse see protsess aga juba kont-
rolli alla, rakud hakkavad diferent-
seeruma kindlate eesmärkide järgi, 
nende vabadusi hakatakse üha roh-
kem kärpima.

Ja siis, kunagi hiljem, lähevad 
mõned rakud ühtäkki jällegi kont-
rolli alt ära – tekib kasvaja.

Kui saaksime jälile, kuidas täpselt 
embrüo rakud loomulikul teel kont-
rolli alla võetakse, siis oleks lootust 
samade trikkidega taltsutada ka vähi-
rakke. Tegeleme sellega siin iga päev.

Nii et vähi puhul läheb mingi osa ini-
mesest justkui tagasi embrüo staa-
diumisse?
Just nimelt. Ma võrdleks: kui lapsed 
on väiksed, siis nende käitumine on 
üsna spontaanne – igale poole torma-
vad, igat juttu räägivad, kontrollima-
tult. Edasises elus hakatakse neid üha 
rohkem kontrolli alla võtma. See on 
kogu hariduse sisu, kasvatuse sisu. 

Mõneti sama toimub ka embrüos. 
Mõne päeva vanuse embrüo rakku-
des ekspresseeruvad geenid täiesti 
suvaliselt, korraga võivad vabalt 
töös olla ka üksteisele vastu tööta-
vad geenid. Täpselt nagu väikese 
lapse puhul, käib justkui igale poole 
tõmblemine, rabelemine, pidevad 
konfliktid.

Ja kui läheb käima diferentseeru-
mine, siis need konfliktid võetakse 
kuidagi kontrolli alla, igas rakus  
lastakse ekspresseeruda vaid kindlat 
tüüpi geenidel. Näiteks vererakku- 
des lülitatakse välja lihasrakkude 
geenid jne.

Kas võib oletada nii, et evolutsioon 
on näinud ränka vaeva, et neid kont-
rollmehhanisme välja töötada, aga 
ei ole veel jõudnud täiuslikkuseni ja 
selle tõttu tekivad kasvajad?
Arvan, et evolutsioon seda täius-
likkust väga ei püüdlegi. Pärast 
seda, kui inimene on oma järgla-
sed andnud, oma geenid järgmisse 
põlvkonda üle kandnud, siis on ta 
loodusliku valiku sõela juba läbinud 
ja tema edasisest saatusest pole evo-
lutsioonil piltlikult öeldes sooja ega 
külma. 

Tüvirakkude kasutus tõotab pöörata meditsiinis täiesti uue lehekülje. Otsesema tulu kõrval 
haigete elundite lappimisel on tüvirakkude uuringud võti, mille abil leida üles vähi tüvirakkude 
Achilleuse kand
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Eks vähk on kogu aeg olemas 
olnud, luukasvajaid leitakse Vana-
Egiptuse muumiatestki, aga n-ö 
massiliseks on vähk muutunud just 
viimasel ajal: kuna enamik inimesi 
elab märksa vanemaks kui vanasti ja 
looduslik valik neist enam ei huvitu.

Praegu – kui mitte veel, siis kohe 
varsti – on vähk läänemaailmas esi-
mesel kohal surma põhjusena. Kogu 
aeg on liidrikohta hoidnud südame-
veresoonkonna haigused, aga nende 
ravi ja profülaktika on läinud järjest 
tõhusamaks, nii et väidetavalt kohe-
kohe võtavad kasvajad esikoha üle. 

Millised on peamised suundumused 
vähiravis?
Eelkõige suundumus leida täpseid 
raviaineid. Praegu ravitakse ena-
masti raku pooldumise mürkidega, 
mis võeti kasutusele juba 1950. aas-
tatel, samuti radioteraapiaga, mis on 
väga ebaspetsiifi lised ja tohutute kõr-
valnähtudega. See tohutu vaev, mis 
on pandud vähiuuringutesse, ei ole 
suurt läbimurret toonud. 

Tõsi, pooled vähijuhtumid on juba 
praegu ravitavad. Kas või kirurgia 
abil: kui saad kasvaja kogu saba ja 
sarvedega kätte, siis võib õnnestuda 
saada kätte ka kõik tüvirakud. On ka 
hulk juhtumeid, kus tõepoolest need-

samad 1950. aastate pooldumismür-
gid või kiiritamine aitavadki. Inimesel 
on ravi ajal halb olla, hulk rakke hävi-
tatakse, aga ta saab kasvajast lahti. 

Aga samas, pooled juhtumid veel 
ei ole ravitavad, ehk lõpliku võiduni 
on veel palju maad. 

Põhiküsimus on, kuidas leida üles 
need tegelikud nõelad heinakuhjas – 
vähi tüvirakud – ja sihtida oma ravi-
mid just nende vastu.

Praegu luuakse kahte sorti ravi-
meid. Ühelt poolt otsitakse selliseid 
signalisatsiooniradasid, mis on oma-
sed ainult vähirakkudele, ideaaljuhul 
vähi tüvirakkudele, ja püütakse neid 
mingite molekulidega tõkestada, n-ö 
läbi lõigata. 

Teisalt püütakse leida selliseid 
valke, mida leidub ainult vähirakku-
des, ja luua nende vastu anti kehasid: 
et organismi immuunsüsteem hak-
kaks ise neid antikehadega märgitud 
vähirakke ära sööma. 

Selliseid antikehateraapiaid on 
päris palju kasutuses, aga korralikku 
läbimurret tean vaid ühe konkreetse 
rinnavähi tüübi puhul. Väidetavalt 
on seal juhuslikult pihta saadud just 
sellisele valgule, mis tekib üksnes 
vähi tüvirakkudes. Ja tõepoolest, 
antikehad aitavad ja patsiendid para-
nevad väga hästi.

Kas võib oletada, et see ongi vähi 
universaalne omadus, et tal on 
mingi väike hulk tüvirakke ja ena-
mik on kahjutud – seda teed mööda 
minnes paistabki helge tulevik?
Ma olen juba nii vana inimene, et 
haipidest enam eriti ei hooli. Mäletan 
täpselt, kui 1970. aastatel ülikoolis 
õppisin, siis olid kõik kindlad, et meil 
pruugib ainult inimese DNA järjestus 
teada saada ja siis teame kõike: hai-
guste tekkemehhanisme, iga inimese 
tervise tulevikku, suudame haigused 
ära hoida jne. 

Kümmekond aastat tagasi saime 
selle järjestuse lõpuks teada – ja saime 
teada, kui vähe me tegelikult teame. 

Nii et haipe ma hoiaksin tagasi, 
need toovad alati pettumuse. 
Ühiskond pettub ja ütleb, et  tead-
lased on šarlatanid. Korralikud 
teadlased ei ole iial haipe „tagant 
kloppinud”, seda teevad ikka ajakir-
janikud või poliitikud, aga teadlastele 
kukub tulemus pärast kaela. 

Nii et ma ei ütleks, et tüviraku-
kontseptsioon on helge tee. Näiteks 
on vähi tüvirakkude ja kahjutute 
rakkude vahel tõenäoliselt veel terve 
hulk üleminekustaadiume, ja nendele 
tõelistele, esmastele kurjamitele on 
ikkagi väga raske näppu peale saada, 
selle ümber käib palju tööd. Aga esi-
mest korda üle mitmekümne aasta 
on vähi geneetilise tekke kontsept-
sioonile tekkinud arvestatav täiendus. 

Ammu olid teada uuringutulemu-
sed, et kasvaja siirdamiseks ühelt loo-
malt teisele ei piisa ühest või mõnest 
kasvajarakust, neid on vaja vähemalt 
sadu. Aga selle tulemusega ei osatud 
midagi peale hakata. Nüüd kukkus 
see teave ilusti klotsina uude kont-
septsiooni sisse: tõepoolest, kui vaid 
üksikud kasvajarakud on ohtlikud, 
siis selleks, et neid leiduks ka siirda-
tava koetüki sees, peab see koetükk 
olema piisavalt suur. 

Säärane vanade tulemuste klot-
sina sobitumine on tihtipeale hea 
märk. Meenutagem kas või Mendeli 
pärilikkusseadusi, mis kah aastaküm-
neid hapnesid niisama, aga hiljem 
said tänapäevase evolutsiooniteooria 
nurgakiviks. 

Mis on inimese enda immuunsüs-
teemi roll vähi ärahoidmises? Saan 

Inimelu esimesed päevad. Kaheksarakuline (joonis c) on embrüo umbes kolmandal päeval 
pärast viljastumist, veidi hiljem hakkavad rakud juba diferentseeruma: eri rakud saavad eri 
arengusihi 
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nii aru, et hea tervisega inimese 
organism suudab ise, loomulikul 
moel need kurjamid, vähi tüvirakud, 
hävitada.
Ei usu, et see nii lihtne on. Kui vähi 
tüvirakud ikkagi on meie enda vara-
jase embrüonaalse arengu peegel-
dus, siis on nad meie organismile 
väga omased ja ma ei näe põhjust, 
miks immuunsüsteem nad niisama 
lihtsalt peaks võõraks tunnistama. 
See ongi suur probleem! Peame 
nad kõigepealt võõraks tegema, 
peame panema mingisuguse saba 
neile külge, et immuunsüsteem 
üldse oskaks neid välja noppida ja  
hävitada.

Muidugi, sellele, et meie kehas 
vähirakke üldse ei tekikski, saame 
tervisliku eluviisiga väga palju kaasa 
aidata. 

Su raamatust [4] oli väga huvitav 
lugeda viiruste ja vähi seoste kohta. 
Kas sain õigesti aru, et mõned vii-
rused tekitavad inimesel sihilikult 
kasvajaid, et enda paljunemist soo-
dustada? 
Jah. Suurt osa viirustest paljundab 
teadupärast raku enda replikatsiooni-
mehhanism. Ja teeb seda ainult siis, 
kui ka rakk ise on paljunemisfaasis. 
Selleks et kiiremini sigida, sunnivad 
mõned viirused rakke kontrollima-
tult paljunema, vohama – ja tekibki 
kasvaja. Klassikaline näide on papil-
loomiviirus, kes tekitab emakakae-
lavähki. Tema sisaldab geenijuppi, 
mille pealt hakatakse tootma valku, 
millel on kaks ülesannet: suunata 
rakk pooldumise teele ja suruda 
maha loomulikud kasvaja ärahoid-
mise mehhanismid. Tõeline Trooja 
hobune. 

Rakust edasi levimiseks on vii-
rustel kaks meetodit: kas läheb rakk 
lõhki või punguvad viirused rakust 
välja. Teine meetod on evolutsiooni-
liselt kasulikum, siis jääb rakk ellu ja 
teda saab kauem ekspluateerida. 

Ja kui viirused on ennast juba edu-
kalt paljundanud, siis see, et subst-
raat, inimene, sureb vähki, neid 
enam ei huvita. 
Aga ka siin oleks viirusele kasulikum, 
kui inimene kauem elus püsiks, aeg-
lasema kuluga kasvajad. Et saaks 

ikka tükk aega lüpsta oma tootmis-
vahendit. 

Kui viirused on niivõrd nutikad, kas 
nendest võib vähiga võitlemisel 
kasu olla? Olen kuulnud, et viirusi 
kasutatakse ka ravis. 
Geeniteraapiaks, jah. Näiteks mõni 
ainevahetushaigus on tingitud sel-
lest, et mõni geen on vigane ja ei 
tooda vajalikku ensüümi. Nüüd 
võetakse näiteks mõni tavaline ade-
noviirus,  (nohu tekitaja – JJ), mida 
meie organismis niigi käib palju sisse-
välja, võetakse tal kahjulikud tükid 
küljest ära, aga jäetakse alles pal-
junemisvõime ja riputatakse külge 
vajalik geen. Patsienti nakatatakse, 
viirus viib vajaliku geeni rakku, ning 
kui need korraliku geeniga „nakata-
tud” rakud on piisavalt paljunenud, 

siis hakatakse ka ensüümi vajalikul 
määral tootma ja haigus taandub. 
Sääraseid ravimeid katsetatakse 
praegu päris palju.

Vähiraviski on seda ohtralt proo-
vitud, aga läbimurret ei paista. Vähi 
puhul on üks hästi oluline valk 
nimega p53, mille kohta tegin ka 
oma doktoritöö. Seda valku nimeta-
takse lausa genoomi vahimeheks: ta 
kontrollib pidevalt, kas genoom on 
terve, kas pole vigu ega auke jms. Ja 
kui leiab midagi kahtlast, siis peab 
rakutsükli kinni, seniks, kuni paran-
dusmehhanismid vea parandavad. 
Ja kui ka parandusmehhanismid on 
rakus juba nii viletsaks muutunud, 
et hakkama ei saa, siis suunab raku 
suremise teele, apoptoosi. 

On leitud, et laias laastus pool-
tes inimese kasvajates on selle 

Vähiravi meetodid on jäänud aastakümneteks suuresti paigale tammuma. Pildil üks esimesi 
lineaarkiirendi patsiente gordon Isaacs. Tema retinoblastoom (silma võrkkesta kasvaja) 
õnnestus selle aparaadi abil 1957. aastal korralikult välja ravida, kuigi ühest silmast tuli 
loobuda. Retinoblastoomi tunneb ära silmatera kummalise helgi järgi, mis ilmneb näiteks 
välklambifotodel
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vahimehe-valgu geen ise vigane, 
muteerunud. Ja on tehtud hulk kat-
seid, kus on püütud viiruse abil viia 
rakkudesse terve geen: et genoomi 
vahimees oleks jälle postil. Esimesed 
kasvajate geeniteraapia katsed tehtigi 
just p53-ga, aga üsna tulutult. 

Põhiline põhjus: p53 on niivõrd 
keskse tähtsusega valk, et tema hulk 
rakus peab olema väga täpselt paigas, 
teda ei tohi ka üle doseerida, muidu 
lähevad paljud süsteemid tasakaalust 
välja. Aga proovitakse ikka. 

Kui pooltel vähijuhtudel on valgu 
p53 geen vigane, kas võib siis ole-
tada, et see ongi kõige sagedasem 
vähi tekkepõhjus?
Korrelatsioonist üksi ei saa teha kau-
saalseid järeldusi! Kui inimene näeb, 
et kaks asja juhtuvad samal ajal, siis 
tekib kohe kiusatus väita, et üks on 
teise põhjus. Selles suhtes kiputakse 
patustama isegi juhtivates teadusaja-
kirjades.

Aga võib olla ka muid mehha-
nisme: vähirakk vohab kiiresti, DNA 
parandamise mehhanismid ei tööta 
korralikult, nii võibki ka valgu p53 
geeni kergesti vigu sattuda – siis pole 
tegu põhjuse, vaid tagajärjega. 

Aga muidugi, kui genoomi vahi-
mees viga saab, lähevad hädad ainult 
hullemaks. 

Eestis tegutseb vähiuuringute teh-
noloogiate arenduskeskus, mille 

üks osalisi on ka Tartu ülikool. Kas 
on võimalik lühidalt lahterdada, 
millega seal tegeldakse?
Molekulaarbioloogi jaoks on vähk 
umbes 200 eri haigust. Ja need 200 
haigust lahterduvad selle järgi, mil-
lised raku signaaliülekande rajad ja 
mismoodi on vigased. 

Hulkrakses olendis on rakul pide-
valt vaja juhiseid, mida ta tegema 
peab, näiteks poolduma, mingit 
produkti tootma või hoopiski ära 
surema. Kogu aeg peab raku tuuma 
jõudma naaberrakkudelt signaale, 
mille järgi seal siis ekspresseeritakse 
eri geene ja toodetakse eri valke.

Signaale kannavad üle tavali-
selt kinaasid, üksteist fosforüülides, 
üksteisele fosforhappe jääke külge 
sidudes. Olen seda võrrelnud telefo-
nimänguga: lapsed istuvad toolidel 
reas, esimesele sosistatakse mingi 
sõna kõrva ja teisest otsast tuleb siis 
loodetavasti sama sõna välja – tihti 
ei tule ka.

Tavaline rakk muutubki vähira-
kuks tihtipeale just seetõttu, et keegi 
selles rivis ajab vale juttu. Neid laste 
rivisid, signaaliradasid, on rakus 
palju ja igas rajas on palju lülisid 
ja nii saabki lahterdada umbes 200 
tüüpi vähki. 

Kusjuures meie praegune, 17. 
sajandist pärinev anatoomiline klas-
sifikatsioon – nahavähk, ajukasvaja, 
rinnavähk jne – ei lähe selle mole-
kulaarbioloogilise klassifikatsiooniga 

üldse kokku. Võib vabalt ette tulla 
nahakasvajat ja ajukasvajat, mille 
molekulaarne tekkepõhjus – need 
vale juttu ajavad lapsed – on täpselt 
sama. Ravi valides ei pruugi nii väga 
tähtis olla see, kus kasvaja asub, vaid 
kas konkreetse signaaliraja jaoks on 
ravim olemas või ei ole. 

Kui sa ei taha kõiki rakke maha 
tappa, nagu kemoteraapiaga täna-
päeval tehakse, siis tuleb iga 200 
vähitüübi jaoks leida spetsiifiline 
ravim. Näiteks, kui mõni rada on 
üleliia aktiivne, tuleb ta n-ö läbi lõi-
gata, leida kemikaal, mis seondub 
mõne raja lüliga, nii et fosfaadijääk 
enam edasi ei kandu. Või kui mõne 
raja peal jääb signaal toppama, tuleb 
selles kohas ühendus taastada. 

Sellise näputööga me tegelemegi. 
Siin majas (Tartu ülikooli moleku-
laar- ja rakubioloogia instituut – JJ) 
oleme ajaloolistel põhjustel koondu-
nud peamiselt p53-ga seotud signaa-
liraja ümber. 

Üks konkreetne näide: papilloo-
miviirusel on kaasas geen, millega 
toodetakse valku E6. See valk nabib 
kinni valgu p53 – genoomi vahimehe 
– ja tekib kämp, mille rakk suunab 
hävitamisele, sest sellist kämpu liht-
salt ei ole ette nähtud. Nii ongi vii-
rusel tõmmatud vahimees tee pealt 
eest ära. 

Kogu trikk on nüüd selles, et leida 
mingi pisikene molekul, mis nende 
kahe valgu piirpinna peale ette läheb 
ja ei lase neil omavahel seonduda. 
Nüüd võtame ette umbes 20 000 
kemikaali – selliseid kemikaalide 
raamatukogusid on võimalik maail-
mast osta – ja hakkame neid lihtsalt 
proovima: kas mõni neist takistab 
seondumist? Viis sellist võimalikku 
ravimikandidaati valk-valk-seoste 
jaoks oleme praeguseks juba välja 
noppinud. 

Edasi tuleb vaadata nende ainete 
keemilist olemust ja eri radikaali-
dega püüda neid parandada: et nad 
paremini seonduks, nende eluiga 
pikeneks jne. Järgnevad juba ravi-
mikatsetused, mis on muidugi oma-
korda aastaid kestev protsess.

Selline molekulaarbioloogiline leiu-
tamine meenutab mõneti kosmose-
uuringuid. Mõlemal juhul uuritakse 

Papilloomiviiruse tekitatud kasvaja küülikul. Mõned viirused tekitavad kasvajaid, et 
kasvajarakud ka neid paljundaksid
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mingeid täiesti tundmatuid maailma 
osi, mida ealeski keegi oma silmaga 
näha ei saa, ja üritatakse mingite 
loogiliste eelduste abil nende kohta 
midagi teada saada, neid kuidagi 
manipuleerida. Kui kosmoses min-
nakse järjest suuremale skaalale, 
siis molekulaarbioloogias järjest 
väiksemale, justkui peegelpildis. 
Teadus ongi kohtumine tundma-
tuga. Kunagi oli selline pealkiri 
ühel Nature juhtkirjal: „Meeting the 
un known”. Juttu oli sellest, et kogu 
teadushariduse eesmärk on tegeli-
kult õpetada üht: mida teha, kui sei-
sad silmitsi küsimusega, millele mitte 
kellelgi vastust ei ole. 

Selliste olukordade tarbeks on 
olemas mingisugused tõhusad 
protseduurireeglid, kuidas vastust 
otsima hakata. Ja on lootus, et kui 
oled korra niisuguse protseduuri 
läbi käinud mingi objektiga, näiteks 
doktoritöö raames, siis suudad seda 
rakendada ka kõikide teiste tundma-
tute küsimustega või kosmosetulnu-
katega kohtudes.

Võib-olla peaks just neid protse-
duurireegleid rohkem tutvustama 
ka tavalise koolihariduse raames? 
Seda ei tehta vist kuigi palju? Pigem 
tuubitakse lastele pähe juba valmis 
vastuseid. 
Praegu on meil täiesti selgelt indust-
riaalühiskonna haridussüsteem: lap-
sed õpivad tükid ära ja kannavad 
need ette. Industriaalühiskond vajab 
inimesi, kes teevad endale mingid 
kindlad tööprotsessid selgeks, tule-
mus on garanteeritud, keegi vastu ei 
õienda ja oma peaga ei mõtle. See 
pole mul üldse oma mõte, seda on 
ammu kurdetud.

Meie haridussüsteem on kaks-
kümmend aastat jäänud sisuliste 
muudatusteta, tegelikult oleme sel-
lessamas nõukogudeaegses hari-
dussüsteemis kinni. Turumajandus, 
kapitalism ei ole seda paremaks 
muutnud, vaid veel mingi imeliku 
vindi sinna otsa keeranud.

Mu lapselaps hakkab varsti kooli 
minema ja ausalt öeldes vaatan täitsa 
rahutult, et ta läheb ikka sellesse-
samasse vanasse süsteemi. Ta on väga 
otsiva loomuga tüüp, tal on igasugu-
seid imelikke, ebaharilikke ideid ja 

mõtteid, mis ei sobi korralikku selts-
konda, on näha, kuidas ta katsetab ja 
lükkab tundlaid välja, kombib seda 
maailma. Kujutan ette, kuidas ta hak-
kab sealt maailmast siis lakse saama, 
et nii- ja naamoodi ei tohi üldse 
mõelda. Aga teisest küljest, eks me 
kõik saime kuidagi koolist ikka läbi.

Kui mõni õpetaja loeb Eesti Loodust, 
kas sul leiduks talle konkreetseid 
soovitusi? Kas näiteks matemaati-
kat peaks koolis põhjalikumalt õpe-
tama? Ja kui, siis mille arvelt?
Eks soovitusi leidub muidugi, mu sei-
sukohad ei ole kümne aastaga (hari-
dusministriks olekust saadik – JJ) 
palju muutunud. Aga ma ei usu, et 
maksab neid siin hüüdlausetena välja 
laduda. Tekitaksin taas inimestes 
ärritust, hirmu ebastabiilsuse ees. Ja 
kuna ma ei ole praegu positsioonil, 
et seda ebastabiilsust uude stabiilsu-
sesse viia, siis hoian need soovitused 
pigem endale. Mu raamatus [4] on 
neist üht-teist sees.  

Hariduses on palju probleeme, 
ja mina olen oma olemuselt selline 
uute väljapääsude otsija. Aga kui 
ministrina oma mõtetega välja tulin, 
sain alati sahmaka külma vett krae 
vahele. Haridussüsteem on juba oma 
loomult väga inertne ja stabiilne, 
muutused võtavad seal väga palju 
aega ja kes on vähegi kärsitum, satub 
seal kohe vastasseisu. Ometi teavad 
kõik osalised, et aega on tegelikult 
väga vähe.

Kui küsid matemaatika kohta 
konkreetselt, siis tuleb meelde selline 
mees nagu Boris Tamm, akadeemik 
ja kauaaegne TPI (praeguse Tallinna 
tehnikaülikooli) rektor, tõeline här-
rasmees. Tema rõhutas alati, et mate-
maatikat peavad õppima kõik poisid, 
sest see hoiab ajud korras. 

Aga mitte tüdrukud?
(Naerab.) Ei tea, miks ta just poisse 
rõhutas. 

Meie häda hakkab õpetajast. 
Enamik loodusteaduste õpetajaid 
– bioloogia, rääkimata füüsikast 
ja matemaatikast – nad ei suuda 
last vaimustada. Ja tagajärg on ini-
mene, kes viskab, et ah, mina ei oska 
matemaatikat ega füüsikat, ma olen 
humanitaar!

Ja sellisest lausest peetakse lugu. 
Aga kui ütleksin, et mina olen bio-
loog, mina Tammsaarest küll midagi 
ei tea, siis sellest ei peeta ju lugu. 

Kui mina lõpetasin ülikooli, saa-
deti tööle suunamisega. Parimad jäid 
ülikooli juurde, keskpärased siirdusid 
kuskile majanditesse, kus liikus raha, 
ja viimane ots läks õpetajateks.

Soomes on vastupidi: õpetajateks 
pääseb vaid parim 10%. Kuidas seda 
poole sajandiga juurdunud kultuu-
rierinevust nüüd tasa teha, ei tea. 
Õpetajapalga suurendamisest üksi 
kindlasti ei piisa, see mõneti isegi 
põlistaks praegust olukorda ja takis-
taks uute andekamate õpetajate 
tulekut. Pikas plaanis õpetaja palk ja 
maine ühiskonnas muidugi tagasisi-
destavad üksteist. 

On selline sihtasutus nagu Noored 
Kooli: noored haritlased veedavad 
kaks aastat koolis õpetajana. Neil 
on kümme soovijat ühe koha peale, 
nad valivad sealt tõelist kulda välja. 
Tegelikult noortes inimestes on palju 
tahtmist minna kooli ja teisi noori vai-

Thomas Hunt Morgan, kromosoomide ja 
äädikakärbeste „isa”, olevat olnud esimene 
teadlane-ärimees, nagu neid tänapäeval 
palju on siginenud (mõneti on see mõistagi 
äärmiselt tänuväärne). Ometi usub Toivo 
Maimets, et idealism ei kao teadusest 
kuhugi: „Inimese sisemine soov küsida 
„miks?” tuleb kuidagi tema olemuse, 
sünniga kaasa. On ju palju inimesi, kelle 
põhimotivatsioon on tõe teadasaamine, 
ainuüksi see pakub rahuldust.”
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mustada. Loodan, et sel vaimustusel 
õnnestub kuidagiviisi jää lahti murda.

Mõnd eriala ehk polegi võimalik 
vaimustavalt tutvustada. Näiteks 
noorte teadlaste seas kohtab suh-
tumist, et ah, ma uurin mingit kro-
mosoomijuppi, ega see pole mõni 
dinosaurus või reaktiivlennuk, mille 
vastu tavainimene võiks huvi tunda.
Lugegu mu raamatut [4], seal ma ikka 
mingist kromosoomijupist kirjutan. 

Paar nädalat tagasi kutsuti mind 
alushariduse konverentsile, kõnelema 
lasteaiapedagoogidele oma erialast. 
Siis oli just välja kuulutatud Nobeli 
preemia Yamanakale ja Gurdonile 
(Nobeli füsioloogia- ja meditsiiniau-
hinna laureaadid John B. Gurdon 
ja Shinya Yamanaka – JJ). Seadsin 
ambitsioonika eesmärgi teha kuulaja-
tele tunni ajaga selgeks, mis töö eest 
see preemia anti. 

Nobeli komitee lakooniline selgi-
tus kõlas: avastuse eest, et küpseid 
rakke on võimalik ümber program-
meerida pluripotentsesse olekusse. 
Kuulajatele oli see lause hiina keel, 
aga arvan, et tunni aja pärast said 
nad saavutusest ja selle tähtsusest 

juba aru. Saan siiamaani tunnusta-
vaid kirju. Ja arvan, et selline tea-
duse selgitamine on hirmus tähtis. 

Kirjutasin Nobeli preemia töödest 
äsja ajakirjas Eesti Arst [3], arvan, 
et see on näiteks bioloogiaõpetajale 
arusaadav küll. 

Teadlastel tekkis vajadus ennast 
tädi Maalile selgeks teha tegelikult 
alles 20. sajandil, kui maksumaksja 
hakkas teadust laias ulatuses rahas-
tama. Tegelikult alles Teine maailma-
sõda tõestas inimestele, et teadusest 
võib väga palju praktilist kasu olla. 
Kas või Briti dekodeerimislaborid, 
kus muugiti lahti sakslaste šifree-
ritud teateid – seal töötasid puha 
matemaatikud. Esimest korda nähti: 
matemaatikast võib midagi kasu olla! 

Rääkimata aatomipommist või 
antibiootikumidest. Ühtäkki hakati 
vaatama, et teadlased ei nohistagi 
ainult iseenda naba vaadata või ei 
uuri, mitu kuradikest nõela tera 
peale mahub. Pärast seda hakkasid 
tekkima riiklikud toetussüsteemid. 

Võib-olla on tegelik põhjus, miks 
eesti teadlased on üsna kidakeel-
sed oma tegevust tutvustama, hoo-

pis see, et meie praeguses teadlaste 
hindamise süsteemis ei arvestata 
populariseerimist. Kui noor tead-
lane näeb, et tema rahvavalgustusli-
kud jutukesed CV-sse punkti juurde 
ei anna, siis kaob tuju neid kirjutada 
või rääkida. 
Ega sa CV pärast ei ela! See oleks 
ikka väga kurb maailm, kus tegutse-
takse ainult selle nimel, et CV lahtri-
tesse linnukesi koguda.  

Tundub, et vanasti oli elu ses mõttes 
rõõmsam.
Nojah, siis ei olnud neid kastikesi ees. 
Aga inimesed ise seavad ennast kas-
tikestesse. 

Kas Eesti riik kuulab piisavalt tead-
laste sõna?
Ütlen ausalt, ei tea. Sellest ajast, kui 
olin „Eesti riik”, on peaaegu kümme 
aastat möödas. Mäletan, kui käi-
sin külas oma Briti kolleegil, hari-
dusminister Charles Clarke’il. Tema 
suur analüütikute meeskond tegi 
küll kadedaks: tal oli neid kümme, 
kõik sellised Oxbridge’i (Oxford ja 
Cambridge on kaks Briti tunnustatu-
mat ülikooli – JJ) haridusega vennad. 
Niipea, kui tekkis mingi poliitiline 
nõue või idee, siis analüüsiti läbi 
kõikvõimalikud arengustsenaariumid,  
käis tõsine töö. Kiiremate ja mastaap-
semate plaanide jaoks võeti appi veel 
üks valitsusväline instituut. 

Meie ministrid tegid toona otsu-
seid puusalt tulistades: esiteks ei 
olnud spetsialiste võtta ja teiseks ei 
olnud ka aega midagi analüüsida. 

Ma ei usu, et asi oleks väga palju 
paranenud. Hea kolleegi Urmas 
Varblasega (Tartu ülikooli rahvus-
vahelise ettevõtluse professor – JJ)  
rääkides olen aru saanud, et midagi 
ikka natuke küsitakse ka.

Kuidas sünnib tänapäeval teadus-
lik hüpotees? Kas selle tekitami-
seks on mingi süsteemne meetod 
välja mõeldud? Vanasti loodeti ins-
piratsioonile, näiteks Newton istus 
õunapuu all ja avastas gravitatsioo-
niseaduse, Einstein väitis midagi 
sellist, et viiulimäng andis talle 
rohkem tarkust kui raamatud, paljud 
suured avastused on saanud alguse 
untsu läinud eksperimentidest jne.

Mõni asi pole muutunud Archimedese aegadest saadik: teadus on endiselt loominguline 
tegevus, millel on palju ühist muude kunstivaldkondadega
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Teadus ei hakka pipeteerimisest, seda 
tõde tuleb kogu aeg korrata. Teadus 
algab mõtlemisest, see on eelkõige 
vaimne tegevus. Ehkki tänapäeval 
võib näida teisiti. 

Tõesti, loodusteadustes on palju 
mõtlemist seotud ka eksperimendiga. 
Palju tuleb mõelda selle üle, millistele 
küsimustele mingi meetod üldse või-
maldab vastuseid otsida ja millele mitte. 
Loodusteaduste areng on suuresti mee-
todi areng. Robert Hooke konstrueeris 
mikroskoobi ja nägi asju, mida teised 
näha ei saanudki. Aparatuuri meister-
damine on olnud kogu aeg loodustea-
duste lahutamatu osa. 

Aga oluline küsimus tekib ikkagi 
siinsamas peas. Ja see on kindlasti 
loominguline tegevus, sel on kunsti 
või kirjanduse või muusikaga väga 
palju ühist. 

Kuidas teie laboris sünnivad uued 
eksperimendid: kas argise arutelu 
käigus või hoopis nii, et mõnel hom-
mikul mõni kolleeg tormab sisse ja 
teatab, et tal tekkis eelmisel ööl 
vapustav idee?
Mõlemat on. Meil on iga nädal labori 
seminarid: on kirjanduse seminarid, 
kus arutatakse huvitavamaid uusi 
artikleid ja püütakse neid seostada 
oma tööga; on tööseminarid, kus 
inimesed tutvustavad täpselt, mida 
nad on teinud ja milliste tõkete taha 
pidama jäänud, ja katsume mõelda, 
kuidas neist üle saada. Suur osa tea-
dusest on just suhtlemine.

Tavaliselt annab juhendaja dok-
torandile suuna kätte, aga mäletan, 
kuidas üks mu doktorant tuli ise tõe-
liselt hea ideega. Ta mässas sellega 
kaks aastat jutti, ja täiesti tühja. Aga 
mõte oli hea – ainult ei tulnud välja. 

Lõpuks, kui olime kõik mõistli-
kud variandid läbi proovinud, otsus-
tasime, et aitab küll, ta võttis täiesti 
teise teema, tegi tööd ja sai kraadi 
kätte, midagi hullu polnud. Aga see 
näitab, et teadus on looming: ei ole 
nagu tehases, et päeva lõpuks on 
tulemus garanteeritud. 

Mõneski oma artiklis ja esinemi-
ses oled rõhutanud raku taseme 
tähtsust elusorganismides. Kas 
oskaksid hinnata, kui suur osa elus-
looduse keerukust peitub raku sees, 

võrreldes sellega, mis on sealt kõr-
gemal, hulkraksetes struktuurides. 
Mulle tundub, et tihti kiputakse 
hulkraksuse rolli üle tähtsustama 
ja nägema üksikus rakus piltlikult 
öeldes vaid mingit plögaga täidetud 
kotikest, mis toimib väga primitiiv-
sel tasemel. 
Ei oska öelda. Rakubioloogina rõhu-
tan: rakk on esimene tase, kus ilmne-
vad elusolendi tunnused. Molekulide 
tasemel – kui panna DNA või valgud 
lihtsalt purki – neid ei ole. 

Elusolendi olemust oskab Kalevi 
Kull, Tartu ülikooli semiootikaprofes-
sor, väga hästi seletada. Mu meelest 
on kaks tähtsat tunnust: esiteks, süs-
teem otsib ise probleemidele lahen-
dust. Ja teine – millesse ma alles 
süvenen – on see, et elusolenditele 
on omane ontoloogiline, olemuslik 
juhuslikkus. Põhimõtteliselt pole või-
malik kindlalt ennustada, mida üks 
rakk ette võtab.

Paar nädalat tagasi, kui rääkisin 
sellest „Eesti mõtteloo” seminaril, 
pakkus Tartu ülikooli teoreetilise 
füüsika labori juhataja Piret Kuusk, 
et siin on ju tegemist kvantfüüsi-
kalise juhuslikkusega, sellesamaga, 
mille tõttu me ei saa kindlalt ennus-
tada, kunas Schrödingeri kass sureb. 
Tavalise füüsika tasemel kaob see 
juhuslikkus ära ja tuleb uuesti tagasi 
elusorganismide tasemel. 

Minu jaoks on see teema väga täh-
tis, sest tundub, et just seesama ole-
muslik juhuslikkus toimib ka nelja 
päeva vanuses embrüos, kui algab 
esimene diferentseerumine. Kust iga 
rakk teab, mis suunas ta peab dife-
rentseeruma, mis tüüpi rakke tootma 
hakkama? 

Seda saab seletada kahte moodi. 
Üks võimalus: rakk saab signaale 
naaberrakkudelt. Siit aga tekib kohe 
järgmine küsimus: kust naaberrakud 
teavad? Niiviisi peame samm-sam-
mult põhjuslikkuses tagasi liikuma, 
kuni lõpuks ei jää ikkagi muud üle, 
kui tuua mängu hüpoteetiline jumal, 
algpõhjus, kes jagab korraldusi. 

Tegelikult aga tundub, et toimib 
hoopis teine mehhanism. Nagu ees-
pool öeldud, alguses mängivad need 
rakud oma geenidega nagu lapsed, 
ekspresseerivad neid täiesti suvalis-
tes kombinatsioonides. Ja kui nüüd 

puhtjuhuslikult ilmneb kombinat-
sioon, mis soosib mingi rakutüübi 
teket, hakatakse seda kohe võimen-
dama. Justkui kuulike mäe tipus: 
alguses pole mingit vahet, kuhupoole 
veereda, aga kui juba üks suund võe-
tud, siis enam otsa ümber ei keera. 

Väliseid tõukejõude polegi see-
sugustes otsustes vaja eeldada. See 
näibki olevat üks põhitunnuseid, mis 
eristab elusat elutust. 

Nii et elu on võtnud kvantfüüsikalise 
juhuslikkuse enda huvides kasutu-
sele? 
Ma ei võtaks mürki selle analoo-
gia peale. Aga sarnasus on olemas. 
Olemuslik juhuslikkus aitab seletada 
paljusid eluslooduse nähtusi, näiteks 
ühemunakaksikute erinevust, kas 
või nende erinevaid sõrmejälgi. 

Mul tekkis kohe mõte, et võib-olla 
evolutsioon – evolutsioon nõuab ju 
ka juhuslikku muutlikkust, mutat-
sioone – on pannud kvantfüüsika-
lise juhuslikkuse enda kasuks tööle. 
Mitte ainult mutatsioonid, vaid ka 
geenide juhuslik kombineerumine 
ja paljud muud juhuslikud protses-
sid aitavad evolutsiooni kiirendada. 
Neil, kes rehkendavad üksnes mutat-
sioonikiiruse järgi ja väidavad, et nel-
jast miljardist aastast jääb väheks (et 
kujuneks elusloodus oma praeguses 
keerukuses ja mitmekesisuses – JJ), 
on väga tõsiseid argumente. Aga 
kui võtame arvesse ka kogu muu 
juhusliku muutlikkuse – geenikom-
binatsioonid, individuaalsete arengu-
protsesside juhuslikkuse jms – saame 
palju suurema evolutsioonikiiruse. 

Nii et see on üks teema, mis mind 
praegu väga huvitab. Pidasin eelmi-
sel aastal magistrantidele ühe loengu 
selle kohta ja nüüd juba tean palju 
rohkem. Kui ise õpetad, siis läheb pilt 
selgemaks.    ■
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Ekspeditsioon  
Tõvamaale:  
retk ajas ja ruumis
Tuuli Kurisoo, Martin Küttim, Kait Antso

Tõva vabariik Siberis paikneb kolme maailma piiril: seal, kus kohtuvad vene, 
mongoli ja hiina kultuur. Tänapäeval on Tõva omalaadne segu idamaa ja 
nõukogude olustikust: ehkki piirkond on üks Venemaa vaeseimaid,  väärtustab 
seda väga rikkalik kultuuripärand. Ühtlasi on tegu Venemaa mägiseima alaga, 
kus leidub nii steppi, taigat kui ka kõrbe. Elamiskõlbliku maa nappus seletab 
asjaolu, miks Eestist umbes kolm ja pool korda suurema Tõvamaa rahvaarv ei 
küündi üle 320 000 inimese. 

Meie retk Tõva vabariiki sai 
teoks Venemaa geograafia-
seltsi vahendusel: osalesime 

Kõzõl-Kuragino projektis. Sealsete 
rikkalike maavarade tõttu ehitatakse 
Kõzõl-Kuragino raudtee, mis läbib 
kunagise siiditee harusid, sh eriaeg-
seid ja -ilmelisi muistiseid. See pro-
jekt oligi vajalik seetõttu, et uurida 
arheoloogiliselt tähtsat piirkonda. 
Päästekaevamisi tehakse umbes 80 
objektil ning välitööde etapp kestab 
neli aastat (2011–2014). Eelmisest 
aastast alates on tegu rahvusvahe-
lise ettevõtmisega, kus üliõpilastest 
vabatahtlikke kaevajaid värvatakse 
peale Venemaa paljudest riikidest 
[8]. 

Vabatahtlikud töötavad suvel; üks 
vahetusrühm teeb tööd kuu aega. 
Kõik siinkirjutajad osalesid projek-
tis eri kuudel, kokku käis Tõvamaal 
kaheksa Eesti geograafiaseltsi noort. 

Tõvasse sõitsime Hakassia pea-
linna Abakani kaudu, kuna seal asub 
lähim lennujaam. Lennujaamast 
Tõva pealinna Kõzõli on veel umbes 
400 kilomeetrit. Bussiaknast aina 
lagedamaks ja mägisemaks muutuvat 
maastikupilti nautides viis meie tee-

kond Kõzõlist mööda ja üle Jenissei 
jõe. Kümmekond viimast kilomeet-
rit kulges mägistepis lookleval konar-
likul pinnaseteel. 

Ekspeditsiooni ajal oli meie elu-
paigaks Tsaaride oru (долина Царей) 
nime kandev sõjaväetelkidest laager, 
mille kõrvale olid venelased keset 
mägisteppi püstitanud veidra maja-
kese pangaautomaadiga.

 Suvel on sooja ja talvel külma kuni 
poolsada kraadi. Välilaagris elades ja 
töötades olenes peaaegu kogu meie 
tegevus ilmast. Saime kogeda, kui-
võrd kuum ja lühike on Tõva suvi 
ning et ilm võib seal väga kiiresti 
muutuda, ulatudes meie jaoks isegi 
ekstreemsustesse. 

Juuni- ja juulikuu olid üldiselt 
päikesepaistelised ja kuumad, seal-
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set palavust aitab taluda kuiv kliima. 
Vaid juuli keskel oli nädalane saju-
periood, millega kaasnesid tugevad 
tuuled. Ühel õhtul valjenes tuul lausa 
orkaaniks, mis rebis telklaagrist kaasa 
peaaegu pooled telgid ja kogu väli-
köögi. Ent juba augusti teisel poolel 
võib temperatuur langeda öösel üsna 
madalale, ka hommikune lume-
vaip ei olevat siis midagi erakordset. 
Tõvalased ise iseloomustavad kodu-
maa ilmaolusid lühidalt nõnda: suvel 
kuni +50 °C, talvel –50 °C. 

Sealset heitlikku, sageli vihmast 
ilma sai eelkõige tunda augustis saa-
bunud ekspeditsiooni vahetusrühm. 
Kohalikud elanikud ootasid sadusid 
aga väga, sest riigi eri osades jätku-
sid endiselt suured metsatulekahjud, 
mille suitsuvine mähkis mäed ühtlase 
halli loori sisse. Taiga on suviti äärmi-
selt tuleohtlik ning kord puhkenud 
metsapõlenguid ei ole lootustki ilma 
vihmata kustutada, parimal juhul 
õnnestub tule levikut vaid piirata. 
Teel Abakanist Kõzõli nägime mägede 
nõlvadel kilomeetrite viisi hiljuti põle-
nud metsi. Mullusuviseid Tõva met-
sapõlenguid kajastas ka Eesti meedia. 
Traagiline sündmus oli juunis, kui 

tulega võitlema saadetud Vene des-
santväelased jäid tulelõksu ja üheksa 
neist hukkus [4].

Tõvamaa mitmekesised maasti-
kud. Umbes 80% Tõva territooriu-
mist on mägine: lääneosani ulatub 
Altai mäestik, põhja- ja idaosa hõl-
mavad Sajaanid ning lõunaosa kata-
vad Tannu-Ola mäed. Sajaanidest 
saab alguse riigi tähtsaim veekogu, 
Jenissei jõgi. Silmapiirini ulatuvad 
eriilmelised mäeahelikud pakuvad 
maalilisi vaateid, ent kui ilm muu-
tub, võivad mäedki tundmatuseni 
teiseneda. 

Tõva kõrgeimad mäed küündi-
vad peaaegu nelja kilomeetrini: kõr-
geim tipp on Mongun-Taiga mägi, 
3970 meetrit üle merepinna [6]. 
Meie telklaager asus aga tunduvalt 
madalamal, umbes 800 meetrit üle 
merepinna. Ümbruskonda ilmestasid 
seal ligikaudu 1700 meetri kõrgused 
tipud, mille otsas sai ilusaid vaateid 
nautida. Vapustav oli jälgida, kuidas 
mäkke tõustes vaateväli igal sam-
mul aina avardus, nõnda said nähta-
vaks järjest kaugemad paigad. Isegi 
madalamatelt tippudelt paistis ära 34 

kilomeetri kaugusel asuv Kõzõl ning 
sellest läbi voolav Jenissei koos rohe-
lise loodusvööndiga. 

Tõva on maastikuliselt väga mit-
mekesine, sest vaid 170 427 km2 suu-
rusel alal võib leida nii poolkõrbeid, 
kõrbeid, metsa- ja mägisteppi kui ka 
taigat. Ühtlasi jääb suur osa igikelt-
saalale ning mõnes kohas on ka juu-
likuus lumi maas. Kuivuse, kõrguse 
ja igikeltsa tõttu on mägistepi taimes-
tik hõre: mõned üksikud männid ja 
lehised, akaatsiapõõsad, kõrrelised ja 
kaktused ilmestavad pisutki muidu 
väga lagedat ja kivist maastikku.  

Avara maastiku ja pikkade vahe-
maade tõttu on tõvalaste elu aasta-
sadu sõltunud hobustest, mistõttu 
peetakse hobust pühaks loomaks. 
Kõrbealadel kasutatakse ka kaame-
leid. Mägistepis uitavad suurte kar-
jadena lambad ja kitsed ning väikest 
kasvu lehmad. Looduses võib kohata 
lumeleoparde: nende elupaigad asu-
vad mägedes. 

Tõvamaal on steppidele omaselt 
palju närilisi. See loob rikkaliku toi-
dulaua röövlindudele, eelkõige kot-
kastele, kelle arvukus steppides on 
märkimisväärne. Seetõttu on need 

Välitööde hooaja avatseremooniast võtsid osa ka kohalikud šamaanid, kes palusid jumalatelt lepitust arheoloogide tegevuse pärast
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linnud piirkonna folklooris väga 
tähtsal kohal. 

Rahvas, kes pole kunagi näinud 
merd. Rannarahvana on meil kum-
maline mõelda, et enam kaugemale 
merest ei ole maakeral võimalik 
minna ning enamik tõvalasi pole 
kunagi oma silmaga näinud merd. 
Seevastu leidub Tõva vabariigis üle 
kaheksa tuhande järve, mille hul-
gas on rohkelt liustikutekkelisi ja 
soolajärvi. Neist vaid sadakond on 
suuremad seisuveekogud, sh mõned 
soolajärved. Nende vett ja muda pee-
takse tervistavaks, seetõttu on nende 
juurde rajatud arvukalt tervise-
keskusi. 

Sealne suurim järv on Todža järv 
(pindala 51,6 km2), mis on novembri 
algusest kuni mai teise pooleni jää-
tunud. Tõva lõunapiirile jääb ka 
UNESCO maailmapärandi nimis-
tusse [6] kuuluv Uvsi soolajärv 
(pindala 3350 km2), millest suurem 
osa kuulub siiski Mongooliale. Meil 
õnnestus käia Dus-Kholi soolajärve 
ääres (51° 22’ N, 94° 22’ E), mis asub 

populaarses suvituspiirkonnas ning 
on tuntud oma ravimuda poolest. 
Tegu on väga madala järvega: süga-
vaim koht on kõigest meeter. Järve 
põhja katab pehme mudasete ning 
veekogu keskosas avanevad mõned 
kuumaveeallikad. Soolasisaldus ula-
tub Dus-Kholis 280 grammini liitri 
vee kohta (näiteks Surnumeres on 
see 350 g/l). Tervistavaks peetakse ka 
Tõva mineraalveeallikaid, arjaan’e, 
mis tõva keeles tähendab püha- või 
tervistavat vett [1]. 

Kühvlitäite kaupa ajalugu. Keskse 
asukoha tõttu Aasia südames on 
Tõvamaa alates paleoliitikumist 
olnud paljude rahvaste rännutee. 
Ilmselt seetõttu leidub Tõvas kõige 
rohkem kalmekohti Kesk-Aasias: 
seal on tuhandeid eriilmelisi mui-
nasaegseid matmispaiku [8]. Nende 
kaevamisega oli seotud ka meie tege-
vus Tõvas. 

Kuumust ja tolmu trotsides osa-
lesime kuuel päeval nädalas arheo-
loogilistel välitöödel. Peamiselt oli 
meie ülesanne puhastada välja kal-

mekive ehk kalmekonstruktsiooni, 
samuti sõelusime kaevatud mullet, 
olemaks kindel, et ükski leid ei jää 
märkamata. 

Juunikuu vahetuse vabatahtlikud 
kaevasid peamiselt pronksiaegse nn 
Mongun-Taiga kultuuri kivikalmeid 
(pärit 9.–8. sajandist eKr). Need 
on rajanud rändrahvad, kellel oli 
komme matta surnud ümara põhi-
plaaniga kivikalmetesse ilma igasu-
guste esemeteta. Ka juulis ja augustis 
oli ekspeditsiooni põhitegevus seotud 
rändrahvastele kuuluvate pronk-
siaegsete kivikalmetega, ent peale 
selle tehti arheoloogilisi kaevamisi ka 
sküütidega seotud matusepaikadel. 

Seal kandis ongi kuulsaim arheo-
loogiline ajajärk seotud sküütide 
asustusega (8.–2. saj eKr). Enamik 
ekspeditsiooni vabatahtlikke ja 
arheolooge oli pärit Peterburist, 
seetõttu teati Eestit üsna hästi ning 
suhtumine eestlastesse oli meeldivalt 
sõbralik. Nii mõnigi vene noor tea-
dis eestikeelseid sõnu ja väljendeid. 
Peterburi arheoloog Sergei Popov, 
üks Eki-Ottugi väljakaevamiskoha 

Tõvalaste elu on aastasadu sõltunud hobustest, mistõttu peetakse neid pühadeks loomadeks. Välitööde hooaja avatseremoonial olid 
hobusedki piduriietes

FO
TO

: T
u

u
LI

 K
u

R
IS

O
O

I 4 4 I   E E S T I  L O O D U S   J A A N U A R  2 0 1 3

|  R E IsI KI RI  |

44

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



vanem, tervitas eestlasi igal hom-
mikul käeviipe ja eestikeelse terega. 
Sergei Popov on teinud eesti tead-
lastega palju koostööd: mitmel kor-
ral meenutas ta oma eesti kolleege, 
eelkõige arheoloog Mare Auna. 

Huvitav oli kohalike suhtumine 
arheoloogilistesse kaevamistesse. 
Esimestel päevadel levis jutt, et tõva-
lastest valvurid ei taha meie laagrit 
valvata, sest kalmete kaevamise tõttu 
kardavad nad kohata esivanemate 
vaime. Probleemi lahendamiseks 
tuli nende nõudel kutsuda kohale 
šamaanid. Väljakaevamiste hooaja 
avatseremoonial nähtud šamaanide 
tegevus meenutas siiski pigem näi-
temängu kui ehtsat kombetalitust. 
Vähemalt valvurite näolt peegel-
dus aga edaspidi rahulolu. Erinevalt 
vanemast põlvkonnast pidasid koha-
likud noored arheoloogide tööd vaja-
likuks, kuna see aitab täpsustada 
piirkonna esiajalugu.

Silmapaistev arheoloogiline leid 
on palkidest ehitatud hauakamber, 

tingliku nimega Eki-Ottug 1, mis 
pärineb sküütide aja algusest ehk 7. 
sajandist eKr. 

Muistis pälvib tähelepanu selle 
poolest, et see on säilinud puutu-
matuna, ehkki paljusid hauakamb-
reid tol ajal laastati. Arheoloogid  on 
leidnud tõendeid, et ka seda prooviti 
röövida, kuid ilmselt puitkonstrukt-
siooni lagunemise ja selle tagajärjel 
toimunud varingu tõttu jäeti rüüste-
retk pooleli. 

Kõnealuse hauakambri põran-
dalt leiti kahe naise, ühe mehe ja 
umbes 10–12-aastase poisslapse 
säilmed, neil oli panustena kaasas 
üle 80 eseme. Ühe naiserahva juu-
res oli mitmesuguseid ehteid, näi-
teks ümmargune kullast kaelaehe, 
traatjad kõrvarõngad koos sirbi-
kujulise ripatsiga, juuksenõelad, aga 
ka tarbeesemeid, nagu nahkümbri-
ses pronkspeegel, lihvimiskivid, noad 
ning pronksist naasklid ja nõelad. 
Poisslapse säilmete lähedusest leiti 
mitu pisikest eset: pronkskirves, pee-
gel, ringikujulise ornamendiga lihvi-

miskivi ja väikesed nooleotsad. Mehe 
kõrval leidus aga rohkesti relvi: noad, 
nooletupp koos nooltega jms, sestap 
võiks teda pidada sõjameheks [7]. 

Põhjalikku ülevaadet välitööde 
tulemuste kohta ei ole veel tehtud, 
sest kogumistöö on olnud mahu-
kas ning projekt kestab. Saadud 
arheoloogiline andmestik annab aga 
kindlasti juurde teadmisi Tõvamaa 
mineviku, ühtlasi laiema kultuuri 
kohta muinasaegses Kesk-Aasias.

Oma silm on kuningas: Tõva põnev 
kultuur. Olgugi et enamiku ajast 
olime tööga hõivatud, saime siiski 
osa tõvalaste kultuurist. 

Nende kultuuris on tähtsal kohal 
muusika, tuntuim on kurgulaulu 
tava. Kurgulaulu jaoks on mitut laadi 
tehnikaid ning laulude sisu on val-
davalt seotud tõvalaste spirituaalse 
olemusega. Lauldes saadakse kontakt 
hingede valitsejaga: soov on nõnda 
edasi anda palvet, tänu või paluda 
kaitset. Sama otstarvet täidab ka tra-
ditsiooniline rahvapillimäng. 

Tõva on maastiku poolest väga mitmekesine: siin on nii poolkõrbeid, kõrbeid, metsa- ja mägisteppi kui ka taigat. Fotol laiub stepp Tõvamaa 
tasasemas põhjaosas, taamal Sajaanide eelmäestik
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Meile tutvustati ka tõvalaste rah-
vuslikku maadlust hurešš’i, mis on 
kohalike seas suure au sees. Hureš’i 
eripärad on kotka lendu matkiv tants 
enne ja pärast matši ning omalaadne 
maadlusriietus, ühtlasi ei jagata siin 
osalejaid kaalukategooriatesse. 

Kõzõlis õnnestus meil tutvuda 
rahvusmuusemi arheoloogilise eks-
positsiooni ja budistliku templiga. 
Enamjagu sellest väljapanekust hõl-
mab sküütide kultuuri, näha sai 
kuulsat loomornamenti, ratsavarus-
tust ja relvi. Kõige huvipakkuvamad 
olid meie jaoks aga leiud 7. sajan-
dist eKr pärinevast Aržanis II kää-
past: tegu oli kuningliku matusega. 
Matusepaik oli aegade vältel püsi-
nud puutumatuna, nõnda õnnestus 
arheoloogidel leida üle 9300 eseme, 
millest umbes 5700 oli kullast, lisan-
dus hulgaliselt helmeid [3]. Seega 
on tegu kõige rikkalikuma sküütide 
matusega Siberis, ühtlasi on see kogu 
ajajärgu kõige silmapaistvam matus 
maailmas. 

Budistlikke templeid on pealinnas 
palju, samuti leiab kõikjalt Tõvast 
budistlikke tähiseid ja ohverdus-

kohti. Ametlikult ongi Tõva budistlik 
piirkond, ehkki kohalike maailma-
pilti ja uskumusi on tugevasti mõju-
tanud šamanism. Arvatavasti on 
Tõva maailmas üks väheseid paiku, 
kus on mingil määral säilinud tradit-
siooniline šamanism. Seal võib veel 
kohata üksikuid metsikuid (eakaid) 

erakšamaane, kes ei taha uuendus-
tega kaasa minna. Aktiivselt tegut-
sevad aga 35–65-aastased šamaanid. 

Praegusel ajal on šamaanitegevus 
Tõvas märgatavalt teisenenud ja aja-
kohasemaks muutunud: tegeletakse 
olmešamanismiga, loitsitakse linna-
korterites, šamaanid püüavad osa-

Ekspeditsiooni telklaagrile lähim küla Eerbek paikneb kaunis asukohas, mägede ja Jenissei ülemjooksu vahel. Pealinna Kõzõli on sealt vaid 21 
kilomeetrit

Eestlase jaoks on Tõvamaa vaated imelised. Fotol uurib vaatevälja ekspeditsiooni liige Triin Tanilas
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leda kõigil riiklikel üritustel, sõidavad 
konverentsidele ja festivalidele, kor-
raldavad seminare ning tutvustavad 
oma kunsti välismaal. Šamaanivaenu 
ja rituaalseid lööminguid praegusajal 
üldjuhul ei ole, pigem teevad šamaa-
nid ravitsemisel koostööd [5]. 

Samuti on tõva kultuuris oluli-
sed turgi-islami mõjud. Kirdeturgi 
keelte hulka kuuluvat tõva keelt 
räägib umbes 160 000 inimest. Kui 
teisi turgi keeli on tugevasti mõjuta-
nud araabia ja pärsia keel, siis tõva 
keel on säilinud üsna arhailisel kujul. 
Geograafilise läheduse tõttu on siiski 
keelde tulnud hulk mongoli, tun-
guusi ja vene laene [2]. Paraku on 
tänapäeval kooliharidus Tõvas vaid 
venekeelne, seetõttu on põline keel 
ilmselgelt ohus. 

Härra Sergei Šoigu külaskäik. 
Ekspeditsiooni tähelepanuväärseim 
sündmus oli Vene geograafiaseltsi 
presidendi Sergei Šoigu külaskäik 
meie laagrisse. Sergei Šoigu, endine 
kauaaegne Venemaa eriolukordade 
minister, praegune kaitseminister, on 
päritolult tõvalane. Kõzõl-Kuragino 
projekt on nii laiahaardeline paljuski 
just tema algatusel. 

Ettevalmistusi tähtsa külalise tule-
kuks alustati juba nädal varem: laagri 
alale püstitati suur lava, püüdlikult 
sätiti paika ja värviti üle liikumisteid 
ääristavad kivid, kõikvõimalikesse 
kohtadesse tekkisid teabelehed, mil-
lel oli kirjas, kus asuvad arstiabi-
punkt, saun ja pesutelgid. 

Vahetult enne Sergei Šoigu saabu-
mist leidsid laagris oma koha esin-
duslikult sisustatud jurta, vanast 
lõkkekohast kohandatud pressi-
keskus ning lattidest hoolikalt lao-
tud uus lõkkease. Lõunasöögilauale 
ilmusid esimest korda lusikate kõr-
vale kahvlid, käimlas ei tekkinud 
enam tualettpaberi puudust. 

Kuna Sergei Šoigu külastust oli 
kajastamas enamik Venemaa suuri-
maid telekanaleid ning paljude aja-
kirjade ja -lehtede esindajaid, taheti 
laagrist jätta võimalikult head muljet. 
Šoigu viibis laagris siiski üsna lühi-
kest aega: ta piirdus kõigest pressi-
konverentsiga. 

Tõva jäi meelde kontrastide maana. 
Sealsed loodusolud muutuvad suu-
resti: ilm võib olla kuum ja külm 
ning maastikud ääretult eriilmelised; 
tõvalaste igapäevaelus on oluline 

koht esivanematelt päritud kultuuril 
ning kiire linnastumise taustal hoi-
takse elujõus traditsioonilist karja-
kasvatust; kohalike maailmapildis 
on kõrvuti budism ja šamanism. Kõik 
see kokku moodustab omanäolise 
terviku, ainulaadse rahva ja maa.    ■

1. Arjaan: Arjaan saga Tuva. – www.arjaan.narod.
ru/indexEng.html. 

2. Austin, Peter K. 2009. Tuhat keelt: elavad, ohus-
tatud, hääbunud. Koolibri, Tallinn.

3. Deutsches Archäologishes Institut: Complete 
excavation of the kurgan Arzhan 2 including an 
undisturbed royal grave (late 7th century B.C.). 
– www.dainst.org/en/project/russian-federation-
tuva-arzhan?ft=all. 

4. ERR: Tõvas hukkus metsatulekahju kustuta-
misel 9 langevarjurit. – www.ilm.err.ee/index.
php?06254602. 

5. Haritonova, Valentina 2004. Religioonilis-
maagiliste tavade uurimise probleeme Venemaal 
20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses Siberi 
šamanismi ainetel. – Mäetagused 26: 105–123.

6. Kommersant: Republic of Tuva. 
– www.kommersant.com/tree.
asp?rubric=5&node=451&doc_id=-110. 

7. Russian Geographical Society. A unique finding in 
Tuva. – int.rgo.ru/news/a-unique-finding-in-tuva.

8. Russian Geographical Society: Archaeological 
and geographical expedition „Kyzyl-Kuragino”. 
– int.rgo.ru/expeditions/archaeological-and-geo-
graphical-expedition-kyzyl-kuragino.

Tuuli Kurisoo (1989) on Tartu ülikooli arheoloo-
giamagistrant; osales Kõzõl-Kuragino ekspeditsioo-
nil 2012. aasta juunis. 
Martin Küttim (1987) on Tallinna ülikooli geo-
ökoloogia magistrant; Kõzõl-Kuragino ekspeditsioo-
ni liige 2012. aasta juulis. 
Kait Antso (1982) on Tallinna ülikooli ökoloogia-
doktorant; võttis Kõzõl-Kuragino ekspeditisoonist 
osa 2012. aasta augustis.

Jõgede orgudesse jäid sküütide rändeteed, samuti peamised elu- ja matmispaigad. Pildil on väljakaevamisala Eki-Ottug 2, kust on leitud 
pronksehteid, tarbeesemeid, keraamikat, nii looma- kui ka inimluid
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Keldrihiiglane
Mati Martin

Viimasel ajal on Eestis olnud õige palju juttu tigudest. Suurt tähelepanu on 
äratanud meie mail uustulnuk – lusitaania teetigu, kes torkab silma oma 
suuruse ja ereda värvuse poolest [1, 2, 6] ning teeb oma aplusega peavalu 
aiapidajatele. Ent Eestis elutseb ka põline suur-seatigu, kes toimetab märksa 
tagasihoidlikumalt. 

P raegu, kui lusitaania tee-
tigu ja teised kusagil lume 
all talvituvad, askeldavad 

soojemates keldrites ja panipaika-
des suur-seateod (Limax maximus). 
Inglased hüüavad teda leopardnälk-
jaks (leopard slug), sakslased tiiger-
nälkjaks (Tigerschnegel), Eestis on 
teda kutsutud „keldriteoks”, mis väga 
täpselt iseloomustab tema elupaika 
siinmail. Mõne perenaise teevad 
nad üsna murelikuks: talveks salve 
varutud porgandeid ja kartuleid käib 
keegi söömas ja väljaheidetega rik-
kumas.

Seatigudest on kirjutatud varemgi 
[4, 5, 7], aga ajapikku koguneb uut 
teavet ja seepärast on praegu, kui 
enamik selgrootuid talvitub, paslik 
uuendada tutvust suur-seateoga.

Tavaliselt öeldakse kojata tigude 
kohta, et ühed nälkjad kõik. 
Süstemaatikud eristavad meie laiustel 
elavate nälkjataoliste tigude hulgas 
aga kahte sugukonda. Teetigulaste 
(Arionidae) hulka kuulub meil kuus 
liiki: hall-, võsa-, vööt-, mets-, kol-
lane ja lusitaania teetigu. Ülejäänud 
kaheksa meil elavat liiki, sealhulgas 
suur-seatigu, kuuluvad aga sugu-
konda nälklased (Limacidae): soo-, 
klaas-, kirju- ja põldnälkjas, hele-, 
must-, suur- ja kollane seatigu. 

Nälklastel asub hingeava mantli-
kilbi keskkohast tagapool, teetigulas-
tel seevastu mantlikilbi keskpaigast 
eespool [vt ka 1]. 

Suuri kojata tigusid, kelle väl-
jasirutatud keha küünib üle 8 cm, 
elutseb Eestis ainult neli liiki. Suur-

seateoga võistleb pikkuses üksnes 
kollane seatigu (Limax flavus), must-
seatigu (Limax cinereo-niger) ja juba 
mainitud uustulnuk, lusitaania tee-
tigu (Arion lusitanicus).

Puhkeolekus on suur-seatigu üsna 
lühike, umbes 6 cm. Väljasirutatud 
keha pikkuseks on mõõdetud kuni 
20 cm, seda küll meist tunduvalt 
lõuna pool. Eestis seni mõõdetud 
tigude pikkus jääb 15 cm piiresse. 

Suur-seateo värvus ja kehamuster 
varieerub suuresti: alustoon helehal-
list hallikaspruuni ja telliskivipuna-
seni, lisaks tumedate täppide, laikude 
ja vöötide read piki keha. 

Saleda keha pinnal on selgesti 
näha mantlikilp. Enamikul tigudest 

moodustab mantel välise, selgesti 
nähtava koja. Kojata tigudel on aga 
protsess veidi teistsugune: tekib küll 
plaatjas lubiainest moodustis (suur-
seateol mõõtudega 13 x 7 mm), ent 
see jääb mantliga kaetuks. 

Nälkjad on kopsteod: nad hingavad 
veresoonterikka mantli sisepinnaga. 
Õhku tõmbab tigu mantliõõnde 
mantlikilbi serva juures paikneva 
hingamisava kaudu. Nagu öeldud, 
paikneb see ava nälklastel mantli-
kilbi keskkohast tagapool. Peale kop-
suhingamise liigub hapnik kudedesse 
ka alati niiske kehapinna kaudu.

Pea külgedel asub tigudel kaks 
paari sissetõmmatavaid kombitsaid, 
ühe kombitsapaari tipul asetsevad sil-

Liikudes võivad meie kandi suur-seateod venida kuni 15 cm pikkuseks, lõuna pool veelgi 
pikemaks. Iseloomuliku leopardimustri omandavad juba üsna tillukesed teohakatised. 
Puhkava suur-seateo pikkus on ligi 6 cm
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mad. Pea ja keha  piiril, parema kom-
bitsa taga asub suur-seateol, nagu ka 
kõigil teistel tigudel, suguava.

Soojadel maadel elab suur-seatigu 
aedades ja parkides, harvem metsa-
des. Jahedamas kliimas aga veedab ta 
kõledamad kuud koobastes ja keldri-
tes, tulles sealt välja ainult suvel, kui 
neid võib leida isegi seenemetsast. 

Toitumas käivad suur-seateod 
peamiselt öösiti, muul ajal puhka-
vad enamasti ühel ja samal kohal 
[5], millest jääb mulje, nagu tigu ei 
liigukski. Enamasti jääb nende kul-
gemisest järele õhuke limatriip, mis 
hakkab kuivanuna sillerdama. 

Lima eritavad laia talla alumisele 
küljele avanevad arvukad limanäär-
med: tegelikult tigu liuglebki limaki-
hil, aluspinnaga kokku puutumata. 
Limaerituseks kulub üsna palju ener-
giat ja vett. Kuival pinnasel liikudes 
võib nälkjas kaotada tunni jooksul 
16% kehakaalust, eluohtlik on juba 
20–30%. Sellepärast ei näe me neid 
tigusid tegutsemas kuumadel suve-
päevadel ega kuivemates elupaikades 
[5]. Et nälkjatel puudub väline koda, 
on nad väga tundlikud keskkonna 
niiskuse taseme suhtes. 

Toidu peenestamiseks on tigudel 
suus riivitaoline, kitiinhambakestega 
plaat: hõõrel ehk radula. Sellega pee-
nestatakse toit piisavalt, edasise soo-
les liikumise ajal pole vaja seda enam 
peenestada. 

Juurviljadele jäävad teo einetami-
sest mitmesuguse sügavusega lohud. 
Tihti teevad nad toidupalasse ainult 

ühe augu, mille kaudu õõnestavad 
pala seest tühjaks [vt 4]. 

Huvitaval kombel ei lagunda teo 
seedesüsteem taimseid pigmente ja 
nii võime ekskrementide järgi kind-
laks teha tema menüü. Suur-seateo 
meelistoit ongi mitmesugused juuri-
kad ja mugulad, nende puudusel aga, 
eriti suvel, ka kõdunevad või noored 
taimed. Mõnikord võivad nad muu-
tuda isegi kahjuriteks, kui söövad ära 
taimede tõusmed. Võimaluse korral 
ei ütle suur-seateod ära toitumisest 
laibal või väiksematest tigudest ja 
nende munadest.

Suur-seatigu on hermafrodiit. See 
tähendab, et ühes organismis on 
nii emas- kui ka isassigimisorganid. 
Ometi viljastatakse iseennast väga 
harva. Enamasti paaruvad ikka kaks 
isendit, mille käigus vahetatakse 
seemnerakke. 

Paarumine on suur-seateol üsna 
keeruline toiming. Uhke pulmatants 
võib kesta paar tundi. Esmalt ronivad 
paarilised puu otsa või mõnele muule 
sobivale alusele, keerduvad spiraalselt 
teineteise ümber ja lasevad end lima-
nööriga rippu. Seejärel sirutatakse 
välja võimsad sugutid, needki liibuvad 
spiraalselt, seemnerakud kantakse üle 
ja partnerid lähevad lahku. 

Kopulatsioonil saadud seemne-
rakud jätab suur-seatigu hoiule, et 
kasutada neid hiljem, kui munad on 
valminud. Seega on tegemist nn eel-
isasusega: esmalt valmivad seemne-
rakud ja seejärel hakkavad arenema 
munarakud. Võib öelda, et suur-sea-
tigu alustab oma täiskasvanupõlve isa-
sena ning muutub seejärel emaseks. 

Sigitakse tavaliselt suve lõpul. 
Mune takse pinnasesse, aga ka 
koopa- või keldriõnarusse. Munad 
on hallikad või pruunikad, kergelt 
läbipaistvad ning üsna suured, mõõt-
metega 6 x 4,5 mm. 

Teolaps areneb munas umbes 
ühe kuu. Munast väljunud vastne 
on nelja-viie millimeetri pikkune. 
Suguvõimeliseks saavad järglased 
alles teisel eluaastal. 

Eluiga on suur-seateol enamikust 
meie nälkjatest pikem:  kui nood ela-
vad ühe aasta, siis suur-seatigu veni-

Vihje detektiividele: suur-seateo menüü peegeldub hästi väljaheidetes

Suur-seateo pulmatants on uhke ja 
keerukas protsess, kus paarilised vahetavad 
seemnerakke. Veebist leiab selle kohta häid 
videoid. Mõnikord ei õnnestu paarujatel 
teineteisest muudmoodi vabaneda, kui tuleb 
kas kaaslase või iseenda suguti otsast närida 
(ingl apophallation); edasist elutegevust see 
õnneks kuigivõrd ei häiri
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tab välja isegi  kaks ja pool kuni kolm 
aastat. Eluiga võib kujuneda veelgi 
pikemaks siis, kui ei leita paarumis-
partnerit, ka vangistuses.

Päritolult on suur-seatigu euroop-
lane. Tema levik on piirdunud 
Vahemere regiooniga, liiki on leitud 
ka Põhja- ja Lääne-Aafrikast. Inimese 
abiga on ta aga juba 1867. aastast 
suutnud kanda kinnitada ka põhja 
pool Euroopas, Põhja-Ameerikas 
(USA ja Kanada), veel on teda mär-
gatud Väike-Aasias, Hawaiil, Uus-
Meremaal ja Austraalias. 

Eesti esimene teadaolev suur-sea-
tigu leiti Tartust 1925. aastal [7]. 
Mõned aastad hiljem leiti teda aga 
hoopis Harjumaalt Pudisoo külast 
ühest keldrist. See andis alust ühel 
meie tuntumal malakoloogil (limus-
teuurijal) Curt Krauspil oletada, et 
Pudisoo isendid on pärit Tartust ja vii-
dud sinna köögiviljadega. Võimalik, 
et see liik toodi mõisa ajal Euroopast 
juurviljadega Tartu maile ning kanti 
siit tasapisi, jällegi juurviljadega, üle 
Eesti laiali. 

Tartu leiukohad on siiani piirdunud 
peamiselt Tähtvere ja Supilinnaga, 
üksikuid teateid on tulnud ka 
Õpetaja, Pälsoni ja 21. Juuni (praegu 
Rüütli) tänavalt. Mujalt Eestist on liik 
teada Saaremaalt (Anneli Ehlvesti 
suulised andmed) Mähelt, Paidest ja 
Saarepeedilt. Saarepeedil leiti seda 
liiki metsast. Arvatavasti on kõne-
alune liik siiski laiemalt levinud, kuid 

peidulise eluviisi tõttu jääb ta ena-
masti märkamatuks.

Vaenlased. Suur-seateo keha pinnale 
erituv lima on mürgine või vähe-
malt väga ebameeldiva maitsega. 
Enamik loomi teda eriti süüa ei taha. 
Kogemata suhu või nokka võetud 
tigu sülitatakse põlgusega välja. 

Siiski on suur-seateol vaenlasi. 
Nälkjaid söövad rebased, kährikud, 
metssead, mägrad, kärbid, siilid, 
kärnkonnad, mitut liiki putukad ja 
mõned linnud. Küllap leidub nende 
seas selliseidki, kes suur-seateo peale 
nina ei kirtsuta.

Selgrootutest nugivad suur-seateol 
veel mõned ümarussiliigid, kopsu 

pinnal üks lestaline. Märkisime ees-
pool, et teod liiguvad limakihil. See 
mõneti mõnus kulgemisviis on samas 
ka ohtlik. Nimelt juhatab limajälg 
röövmardika või mõne muu kurjami 
otse ohvri juurde [3].    ■

Nagu ikka huvitavate ja vähe tuntud 
loomade puhul, kutsume lugejat üles 
teatama suur-seateo leidudest aadressil: 
mati.martin@ut.ee.
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Teoema oma sültja järelpõlvega
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Suur-seateol ei ole koda, mantli all on peidus 
vaid kojarudiment (skaalal millimeetrid)FO
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Must-seatigu (pildil) on suur-seateost üldiselt tumedam. Kindel eristustunnus on tallaalune: 
suur-seateol on see ühtlaselt helehall, must-seateol aga kolmevöödiline (pildil). Samuti on 
must-seateo mantlikilp must, suur-seateol kirju. Pole teada, et must-seatigu oleks leitud 
majadest, aga vabas looduses on ta meil kohati üsna tavaline
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Päkapiku pallimeri 
5. augustil avastasin aiamurust esimest korda väikesed 
mustad ümmargused pallid. Oktoobri alguseks olid rohus 
leiduvaid vahemikke täitvad pallid kasvanud ja muutu-
nud roheliseks. Ma ei oska isegi liigitada, kas tegu on 
sambla, vetika, sootaime või kellega? Juurt neil justkui 
pole, saab pallid peo peale tõsta.

KAIE KASEMETS

Kommenteerib algoloog Erich Kukk: 
Fotode põhjal võiks arvata, et tegemist on maapinnal 
kasvavate pilvvetikatega (perekond Nostoc). Seesuguste 
leidude puhul saab liigi määrata vaid mikroskoobiga. 
Selleks peaks mõned kolooniad (pallid) mingis purgike-
ses või pudelis (kraanivees) minu kätte jõudma (Tartu, 
Lai 36 või Lai 40). Kui kolooniate hulgas on nii sileda- 
kui ka krobelisepinnalisi, peaks võtma mõlemaid. Peo 
peal pildistatud fotolt näib, et kõik kolooniad pole ühe-
sugused.    ■
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Lehepadrunid puusalves
Minu riidas vedelenud pihlakase paku on okupeerinud mingid putukloomad. Tüve südamikku on uuristatud 8–9 mm 
läbimõõduga urg ning sinna on topitud oma lapsed. Iga laps on puulehest tropis. Kui leht ära harutada, siis tuleb 
nähtavale ovaalne olevus. Meenutab natuke liblikanukku, kuid mingeid struktuure (nagu liblikate puhul) näha 
pole. Pigem on neil väga elastne tumepruun nahkjas kest. Kes need okupandid on? 

JAANUS ELTS

Kommenteerib entomoloog Kaljo Voolma:
Need on lehemesilased sugukonnast Megachilidae. Nad lõikavad lehtedest korrapäraseid tükke välja ja topivad need 
mingitesse õõnsustesse, näiteks siklaste või teiste puidus elavate putukate käikudesse, valmistades nii kambrikese, 
kus kasvavad nende järglased. Kui nukkudest õnnestub valmikud välja kasvatada, võiksid kiletiivaliste tundjad ka 
liigi määrata.    ■

Lehemesilane perekonnast Rhodanthidium Kataloonias
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"... ning sinna on topitud oma lapsed. Iga laps on puulehest tropis"
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Tehnika võidukäik  
ehk uus küürkärblane 
Eesti faunale
Olavi Kurina, Urmas Tartes

Putukad on kõige liigirikkam ja vormiliselt mitmekesisem olesterühm nii 
maailmas kui ka Eestis. Nende seas on ka enim veel avastamist ootavaid liike. 
Eestis on teada üle 12 300 liigi putukaid: hinnanguliselt vaid 55–60% meie 
putukate tegelikust liigirohkusest [5].

Kahetiivalised (Diptera) on Eesti 
suuremate putukaseltside 
seas üks halvemini uurituid: 

neid edestavad ainult kiletiivali-
sed (Hymenoptera). Usutavasti ootab 
vähemalt 40% siinsetest kahetii-
valiste liikidest veel avastajat [7]. 
Seetõttu ei ole ka ühe Eestile uue 
kärbseliigi leidmine teab mis tähele-
panuväärne sündmus, küll aga vää-
rib kirjeldamist selle avastuse kulg. 

Eestis tuginevad kõik teadaolevad 
ametlikud putukaliikide esmasleiud, 
sealhulgas suurte, kergemini määra-
tavate liikided leiud, tõenduseksemp-
laridele putukakogudes. Nüüd oleme 
jõudnud uue olukorrani, kus Eestile 
uus liik on esimest korda määratud 
ainult foto põhjal.

Et teha liik kindlaks foto järgi, peab 
kokku langema mitu asjaolu. Foto 
peab olema kvaliteetne ja võimal-
dama eristada tähtsaid määramistun-
nuseid. Peab leiduma spetsialist, kes 
suudab liigi määrata ka siis, kui mõni 
liigitunnus jääb varju, ent see on foto 
puhul tavaline. Kuivõrd on vajalikud 
tunnused fotol näha, oleneb ka rüh-
mast. Kui keegi peaks kunagi Eestis 
nägema näiteks punalaik-apollot 
(Parnassius apollo L.), piisaks tõendu-
seks ka mobiiliga tehtud udusevõitu 
pildist. Seevastu väikeste, mõnemil-

limeetriste putukate puhul eeldab 
määramiskõlblik foto häid seadmeid 
ja asjatundlikku piltnikku.

Interneti suhtlusvõrgustikud ja 
andmebaasid võimaldavad nüüdis-
ajal kiirelt suhelda liigitundjatega 
kogu maailmas. Tõsi, tippspetsialis-
tid on pideva küsimustevoo tõttu 
tihti ülekoormatud ning ammendava 
vastuse ootel tuleb varuda kanna-
tust, samas paeluvad huvitavad leiud 
neidki.

Urmas Tartes: „Fotod Eestile uuest 
kärbseliigist sündisid [mullu] 
oktoobri viimastel päevadel. Siis, 
kui maha oli sadanud esimene lumi. 
Olen juba aastaid lumel tegutsevaid 
putukaid pildistanud ja leidnud enda 
jaoks kohad, kus on suurem tõenäo-
sus avastada midagi põnevat. Üks sel-
liseid kohti on mets Ilmatsalus, kohe 
Tallinna maantee kõrval. Nii veet-
singi need päevad sealsetel metsasih-
tidel ja -teedel hoolega lume pinda 
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uus küürkärbseliik Eesti faunas: Triphlebia flexipalpis Schmitz, 1927. Canon MP-E 65 mm F/2,8 
1–5 x Macro Photo, F/5,6, 1/200s, ISO 800, 5D Mark III, Canon Speedlite 580EX
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uurides ja seal tegutsevaid mutukaid 
pildistades.

Kahetiivalised on lumel tegutse-
vate putukate seas üsna tavalised, aga 
see kärbes eristus teistest oma ebaha-
riliku välimusega. Esimese pildi tegin 
parasjagu kaamera ees olnud lainurk - 
objektiiviga, mille vahetasin kiiresti 
Canon MP-E 65 mm makroobjektiivi 
vastu, et veidi alla sentimeetri pik-
kust putukat piisavalt suurelt kaad-
risse saada. Valgustamiseks kasutasin 
välklampe. 

Pean tunnistama, et lihtne tema 
pildistamine ei olnud. Hoolimata 
paarist külmakraadist liikus ta üsnagi 
aktiivselt lumel ringi ja suutis isegi 
lennata. Kuivõrd ta keha on suhteli-
selt ühetooniline, siis oli raske leida 
ka täpset teravustamispunkti. Nii tuli 
piltide sekka palju praaki, aga ka paar 
enam-vähem õnnestunud kaadrit. 
Sain teda pildistada kahel päeval: 27. 
ja 29. oktoobril. Kohtasin sedasama 
liiki ka Kärkna metsades, kuid seal 
ma teda pildile ei saanud.”

Foto põhjal suutsid autorid sedas-
tada, et tegemist on küürkärbla-
sega (Diptera: Phoridae), perekonna 
või liigi määramiseks jäi aga tead-
mistest väheseks. Foto saadeti maa-
ilma ühele juhtivale küürkärblaste 
spetsialistile Henry L. Disneyle 
(Cambridge, Suurbritannia), kes 
mõne tunni möödudes lahkesti tea-
tas, et tegemist on liigiga Triphleba fle-
xipalpis Schmitz. Liik on iseloomulik 
oma puhetunud kobijate poolest ja 
seetõttu üks väheseid küürkärblase 
liike, keda on võimalik määrata foto 
järgi.

Küürkärblased on kergelt küü-
rus väljanägemisega (sellest ka ees-
tikeelne nimetus) väikesed kärbsed, 
kelle kehapikkus varieerub poolest 
kuue millimeetrini. Nende hulgas 
on nii valkjaid, kollaseid kui ka süsi-
musti liike, väga iseloomulik on tiiva 
eesserva ogaline alus. 

Eluviisilt on nad ühed kõige mit-
mekesisemad kärbeste seas: leidub 
parasiite, fütofaage, zoofaage ja müt-
setofaage (seenesööjaid). 

Maailmas on teada üle 4000 liigi 
küürkärblasi [4], Eestis ainult 70 
liiki [3]. Meie teadmised küürkär-

bestest võiksid aga olla sootuks pare-
mad. Võrdlusena on näiteks Soomes 
teada 226 liiki [6] ja Suurbritannias 
336 liiki [2]. Hämmastavat liigirik-
kust on kirjeldatud Rootsist, kus veel 
2003. aastal oli teada ligikaudu 300 
küürkärbseliiki. Viimastel aastatel 
hoogustunud uurimise põhjal on seal 
aga tehtud kindlaks juba 800 liiki 
ning oletatakse lausa 1100 liiki [10]. 
Küürkärblaste, sealhulgas nende 
mitmekesisuse ja bioloogia uurimist 
on peetud dipteroloogia viimaseks 
suuremaks eesmärgiks palearktilises 
regioonis [8]. 

Perekonnast Triphleba Rondani, 
kuhu kuulub ka meie uus liik, elut-
seb Euroopas 52 liiki [11]. Nende 
bioloogia kohta on väga vähe and-
meid, kuid on teada, et osa liike, 
sealhulgas T. flexipalpis, on aktiivsed 
sügisel ja talvel ning Kesk-Euroopas 
kohatakse neid karstunud aladel ja 
koobastes [9]. Puhetunud, aga teist-
suguse kujuga kobijad on iseloomu-
likud veel kahele selle perekonna 
liigile. 

T. flexipalpis on haruldane 
Euroopa liik, kes oli senini teada 
ainult Briti saartelt, Prantsusmaalt, 
Luksemburgist, Saksamaalt, Austriast 
ja Ungarist [9, 11]. Siin kirjeldatud 
leid on ida- ja põhjapoolseim, mis 
näitab, et liik on seniarvatust märksa 
laiemalt levinud. 

Liigi vaatlus koos fotoga on  
sisestatud ka Eesti eluslooduse  
mitmekesisust registreerivasse and-
mebaasi eElurikkus [elurikkus.ut.ee, 
1].    ■

Autorid tänavad Henry L. Disneyt abi 
eest liigi määramisel. 
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Olavi Kurina (1966) on Eesti maaülikooli ento-
moloogia vanemteadur, kelle uurimisvaldkond on 
kahetiivaliste süstemaatika.  
Urmas Tartes (1963) on vabakutseline looduse-
mees, kelle eriline huvi on vahendada piltide kaudu 
putukate ja teiste väikeste olendite elu.

Triphlebia flexipalpis’e eriomased tunnused: paksenenud kobijad (1) ja ogaline tiiva basaalosa (2)
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Saaresurm ja saarikud
Tõnu Ploompuu

Läänemaa on olnud viimasel poolsajandil Eesti saarerikkamaid piirkondi. 
Kunagistel puisniitudel ja karjamaadevahelistel põllusiiludel vananenud 
hall-lepik hakkas eelmise sajandi lõpus suktsessiooni käigus asenduma 
saarikutega. Nii on ka saaresurma kahjustuspilt seal kandis hästi silmatorkav. 
Eriti hästi on aidanud seda olukorda mõista minu metsa saarerohkus.

L igi kümme aastat tagasi ala-
nud taudi tõttu kujunes pilt 
saarikutes viie aasta eest üpris 

masendavaks: noorepoolne puistu oli 
jõudnud suures osas surra, veel üksi-
kuid poolrohelisi ja rohelisi oksi tur-

ritas püstiste pleekinud puukontide 
vahel. Vanemad puud olid vastupi-
davamad, aga nendegi võra oli sageli 
luuaks muutunud [4]. 

Viimastel aastatel on pilt mõneti 
paranenud. Praegu on peamised 
taudi kandjad suured puud – nende 
võra on kahanenud tüvesid kat-
vaks, igal aastal pooleldi kuivavaks 
vesivõsude pahmakaks. Osa puid 
on surnud, osa aga päris hea välja-
nägemisega. Hinnanguliselt 5–10% 
saartest on haigusele vastupidavad. 
Taudi algaastad üle elanud võsukes-
test on kasvanud märgataval hulgal 
noori elujõulisi latipuid, kelle võr-
sed ei kahjustu. Samuti on metsa all 
märgata rohkesti päris terveid väik-
seid puuvitsu ja idandeid. Seemneid 
suudavad ju anda vaid need puud, 
kellel on terveid vanu viljaoksi. 

Selge pole aga veel viis, mis tagab 
saare isendite elujõulisuse väga 
tugeva nakkusfooni korral: puude 
hukku tingiva seene viljakehi võib 
leida saarikute all ühel ruutmeetril 
tuhandeid. Võimalusi on selleks mitu. 

Üks variante on ülitundlik reakt-
sioon: nakatunud lehed varisevad 
puudelt kiiresti, võttes sel viisil või-
maluse parasiidi sugutul järgul levida 
lehtedelt võrsetele ja edasi mööda 
kambiumi ja puitu ka vanematesse 
okstesse. Just viimati mainitu on 
okste kuivamise põhjus, mille tõttu 
muutub puu luuasarnaseks ja lõpuks 
sureb. Mõned enam-vähem kahjus-
tamata puud näivad sügisel loobuvat 
lehtedest enneaegu.

Teiseks võib olla otsene biokeemi-
line vastupidavus seenele mõnedel 

isenditel suurem: seen ei suuda nende 
puude lehti nakatada või nakatunud 
lehes laiemalt levida ja seetõttu jäävad 
ka oksad kahjustamata. 

Saare vastupidavus seenele võib kol-
manda variandina olla seotud lehtede 
vananemisega. Tugevamini kahjustu-
vad isendid, kes hakkavad varakult 
valmistuma sügiseks: lehestik muu-
tub varem sügiseselt lahjaks ja seeläbi 
seentele vastuvõtlikuks. Selline sügi-
sene lahjenemine on üks taudi tekke 
võimalikke allikaid. Nimelt võis seenel 

Saaresurm on võrsesse sisenenud paremal 
all oleva lehearmi kaudu. Selle lähikonnas 
on seen juba tapnud oksal ka koore. Oksa 
teisel küljel ja pungast sentimeetri jagu 
kõrgemal on surnud vaid puit ja kambium 
(pruunid), oksa pealispind on veel roheline 
ja elus. Sellisest septembrilõpu kahjustusest 
sureb kahjustatud puitu kattev koor kindlasti 
kevadeks ja võrse hukkub

Saare juurekael lamesüsiku all hoidis äsja 
kuivanud puud veel vaevu püsti. Pildil 
lamesüsiku viljakehad

FO
TO

D
: T

Õ
N

u
 P

LO
O

M
Pu

u

I 5 4 I   E E S T I  L O O D U S   J A A N U A R  2 0 1 3

|  M ETsAN dUs |

54

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



toimuda mutatsioon, mis suurendas 
tema võimet nakatada taime senisest 
varem. Seni peamiselt saproobina 
elanud seen suutis niimoodi hõivata 
varisevad lehed palju kindlamini. Veel 
päris langemata lehtede hõivamine on 
lehesaproobide seas küllaltki levinud 
elustrateegia. 

Kui puude suurem vastupidavus on 
seotud eelkõige nende hilisema füsio-
loogilisse sügisesse jõudmisega, siis ei 
jõua nakkus levida lehest kaugemale. 
Säärast võimalust toetab olukord, kus 
mullused varisenud leherootsud on 
tihedalt kaetud seene viljakehadega, 
olenemata sellest, kas puu seal kõrval 
on terve või juba luuaks põdenud. Sel 
juhul on ilmselt nakatunud värskelt 

varisenud ja ka päris surnud lehed, mis 
on minetanud seene arengut takista-
vad omadused. Saaresurma sugulise 
järgu viljakehi võib sügisel leida pikka 
aega. Sellisel viisil suuremat seene-
kindlust omavad isendid võivad aga 
osutuda veidi talvehellemateks: nende 
talveks valmistumine ei pruugi kehval 
aastal lõpuni jõuda.

Taudi seotus uue liigiga muudab 
sellise seene mutatsiooni tõenäosuse 
taudi põhjusena väga väikeseks ja 
pigem hakkab taudi levik sarnanema 
tamme-jahukaste (Erysiphe alphitoides) 
levikuga. See liik ilmus Euroopasse 
suurel hulgal ja äkki alates aastast 
1907. Geeniuuringute põhjal on sel-
gunud, et tammel hakkas levima kus-
kilt troopikast kaupadega sisse toodud 
jahukaste; sama liik on ka mangopuu 
ja hevea tõsine kahjustaja [3]. 

Saaresurma uuringute käigus on 
maailmas saadud huvitavaid leide 
[1]. Siiski on ilmne, et Eestis alles ala-
tes 1999. aastast liigi Hymenoscyphus 
albidus nime all kogutud isendid [2] 
peaksid olema just mainitud saare-
surma põhjustava liigi Hymenoscyphus 
pseudoalbidus esindajad. Samalaadseid 
seeneliike on ka varasematel aastatel 
ühtejärge kogutud, ent kõnealune 
liik ilmub kogusse järsku ja rohkesti 
alles 1999. aastal – ajal, kui algas 
saarte hulgikahjustumine. 

Saarikute hulgisuremise ainus põh-
justaja pole saaresurm. Nõrgestatud 

puudel hakkavad levima ka teised, 
juurtega seostuvad poolparasiitsed või 
parasiitsed seened. Nii on poolsurnud 
haigete saarte tüve alustel küllaltki 
sage lamesüsik (Kretzschmaria deusta), 
samuti on saarikutes hulgaliselt kül-
maseeni (Armillaria sp.). Võimalik, et 
surnud puude rohkusest tingitud pool-
saproobsete seente üliküllus mullas 
põhjustab ka terve oksastiku ja lehes-
tikuga puude huku. Sageli on muutu-
nud tervete puude lehestik ootamatult 
kiduraks ja kahvatuks ja järgmisel-üle-
järgmisel aastal on puu surnud. Selline 
lehestiku kidumine on iseloomulik just 
juuremädanike kahjustusele. 

Saarikutel paistab taas helgem tule-
vik terenduvat. Lähikümnendil peaks 
jääma luidjaid puid üha vähemaks ja 
kahekümne aasta pärast võiks olla 
taastunud taudieelne saare latimet-
sade hulk. Ainult vanu puid on siis 
vähe leida: vast niisama palju, kui 
neid oli sajand tagasi, kui Eesti metsa - 
sus oli viimaste aegade väikseim.    ■

1. Drenkhan, Tiia; Drenkhan, Rein; Hanso, Märt 
2012. Saaresurma tekitaja on hoopis teine, inva-
siivne kottseen. – Eesti Loodus 63 (10): 41–43.

2. Eesti seenekogude rahvuslik andmebaas: unite.
ut.ee/EestiLiigid/index.php.

3. Mougou-Hamdane, Amira; Dutech, Cyril; 
Desprez-Loustau, Marie-Laure 2008. New 
insights into the identity and origin of the cau-
sal agent of oak powdery mildew in Europe. 
– Forest Pathology 38 (4): 275–287.

4. Ploompuu, Tõnu 2007. Hüvasti, Eesti saarikud! 
– Eesti Loodus 58 (8): 14–15.

Tõnu Ploompuu (1960) töötab Tallinna ülikoolis 
botaanikalektorina.

Suure puu suremise viimane staadium: suured 
oksad on juba surnud, aga tüvele kasvavad 
suvega lopsakad vesivõsud. Mõni puu võib 
sellisena isegi mitu aastat vastu pidada

Selles noorendikus on taudi üle elanud vaid mõni protsent puid. Teisal võib üleelajaid olla ka 
üle kümne protsendi

Juba juulikuu vihmadega ilmuvad mullustele 
varisenud saare leheroodudele seene 
viljakehad. Eestis tuleb neid kõiki nüüd 
ilmselt pidada kuuluvaks tiksiku liiki 
Hymenoscyphus pseudoalbidus
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Hull konn?
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Kommenteerib kahepaiksete tundja Riinu Rannap:
Eesti konnadest talvitub vees 
rohukonn, keda näeme ka pildil. 
Rohelised konnad (tiigikonn, järve-
konn) võivad talvituda nii vees kui 
ka kuival maal. Pole aga kuulnud, et 
konnad meres talvituksid. Küll olen 

leidnud rohukonni talvitumas üsna 
mere lähedalt rannaniitude „sonni-
dest”. Arvestades meie mere vähest 
soolsust, võib mõni rohukonn ilmselt 
talvituda ka mere kaldaroostikus või 
mõne oja või jõe suudmes.

Rootsis on kalurid oma võrkudest 
kätte saanud nii kõresid kui ka rohe-
kärnkonni, seega ei käi saarelt saa-
rele ujumine neile iseenesest üle jõu. 
Aga seda on märgatud ikka kevadel 
või suvel.   ■

Nägin 3. detsembril 2011 Andi-
neemes mere ääres veidi ülal-
pool veepiiri konna. Esikäpad 

veidi liiva vajunud, nii ta seal küki-
tas. Oli näha, et mõni laine oli hiljuti 
temast kaugemale randa jõudnud, 
seega arvasin, et vesi oli ta kaasa 
haaranud ja loom on lihtsalt väsinud 
kaldale tagasi pürgimast.

Mõtlesin teha minu arvates ebaha-
rilikus keskkonnas istuvast loomast 
paar pilti ja siis ta metsa alla viia, kui 
üks väike laine konnani ulatus. Konn 
keeras ennast ootamatult mere poole 
ja hakkas kiirete hüpetega lainele 
järele kalpsama. Pildistasin, kuni teda 
näha oli, siis tuli uus laine ja ta sukel-
dus sügavamale väikese liivavalli taha.

Jõudsin veel näha, kuidas ta mere 
põhja mööda kaugemale ujus ning 
siis ta kadus. Veetsin rannas veel pool 
tundi, kuid välja ta merest ei tulnud, 
ehkki laine oli laisk ega poleks teda 
takistanud. Tuulgi oli merelt.

Uskumatu, et üks mageveeloom 
nii sihikindlalt merre rühib! Soome 
laht ei ole küll ookean, aga soolane 
ju siiski. 

Kümmekond meetrit eemal oli 
veepiiril kõrkjahunnikul teine, 

uimane konn, rohelise-kollasekirju 
kõht püsti. Viisin ta lehtede sisse 
metsa alla, aga ega ta öelnud, kas ta 
selle eest ka tänulik on või mida ta 
detsembrikuus paarikümne meetri 
kaugusel rohurindest soolase vee 
ääres tegi. Sadakonna meetri kaugu-

sel tegevuspaigast kasvas kalda ääres 
kõrkjaid ja merre suubus kitsuke oja. 

Kas see on konnade tavaline käi-
tumine või lihtsalt mina tunnen 
nende hingeelu halvasti?   ■

IMBI VAHURI

Konn keeras ennast ootamatult mere poole ja hakkas kiirete hüpetega lainele järele kalpsama

Arvestades Läänemere vähest soolsust, võib mõni rohukonn ilmselt talvituda selle kaldaroostikus või mõne vooluveekogu suudmes
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U sun, et oled nüüd paradiisis. 
Ei, mitte selles pilvepealses, 
kus vanajumal kuulekaile 

kiitust jagab, vaid selles teises, kus 
kiduralt puid, kõrge rohukasv, mät-
tad, vesi ja lõputa rooväli. Selles, 
mida Sa ise paradiisiks pidasid.

Mäletan varasuvist aega 1980. aas-
tate alguses, kui esimest korda sinna 
sattusime. Juhtusime Matsalus olema 
abiks lindude rõngastamisel. Tollane 
kaitseala teadusjuht Valdur Paakspuu 
rääkis põtradest, kes suveks luhta 
kogunevad. 

Su kannatamatus puhkudel, kui 
midagi põnevat silmapiirile sattus, 
viis meid üle Kloostri silla sinna juba 
samal õhtul. Neidsaare mäe jalamil 
avastasime varahommikul, et oleme 
keset põdrakarja. Oli kampades sarvi 
kasvatavaid pulle ja vasikaga lehmi, 
kes hoidsid omaette. Me lugesime 
neid vaateväljas kokku kümneid.

Sellest hetkest olime luhasse armu-
nud, meid tõmbas sinna kogu aeg 
varakevadest hilissügiseni, täpselt seni, 
kuni põdrad oma elu luhas veetsid.

Esialgu ei olnud Sul fotoaparaati. 
Olid Mahtra jahimajandis tähtis jahi-
mees, isepea, keda peljati ja ka kiruti. 
Ulukite plaanipärane majandamine 
oli paljudele võõras mõte, oli jahi-
mehigi, kes näpuga näitasid.

Aga ma ei tea kedagi teist, kes 
looduses olles oskas end sesse sobi-
tada kuidagi täiuslikult. Üks asi, et 
Su tajud olid nii ergud, et metsa või 
luhta minnes ei otsinud me tundide 
kaupa loomi-linde, vaid nad sattusid 
alati me teele. Sul oli isemoodi oskus 
neid justkui ligi meelitada. Igaühesse 
neist suhtusid uudishimu ja imetlu-
sega, väga tõsimeelse lugupidamisega. 

Võimalus näha looduses midagi uut 
pani Su tegutsema vahel lausa vihas-
tavalt jalamaid. Mu meelest juhtus see 
just Matsalu luha mõjul, et vahetasid 
jahipüssi fotoaparaadi vastu aina sage-
damini ja viimaks vist täielikult. 

Lõpuks said Sa üle ilma kuulsaks 
oma lapselapse filmi „Vanamees ja 
põder” peaosalisena. Kuidas on või-
malik, et inimene saab põtradele 
nii ligi, imestati. Päris filmi lõpus 

kasutab Joosep kujundit, kus muu-
tud põdraks ja see oligi visuaalsetest 
võimalustest vist ainus, millega seda 
ühtsust märkida sai. 

Aga ma ei usu, et Sa seal para-
diisis nüüd põdrana ringi käid. Sa 
oled nende ligi küll, et neid tajuda ja 
tunda nende lõhna, nagu unistasid, 
kui metsa enam ei pääsenud. Usun, 
et oled seal ka igal pool mujal: vana-
des räsitud pajupõõsastes, ööbiku-
ööde niiske rohu lõhnas, kesksuve 
sokuringides, turvalistes põdraase-
metes, sookurgede minekuõhinas ...

Loodan, et oled seal õnnelik.   ■
Viio Aitsam

Eesti veemajanduse grand old 
man Harald Velner oli üle 60 
aasta seotud Tallinna tehnika-

ülikooliga. Ta sündis veeinseneri ja 
hüdroloogi, eesti hüdroloogiateaduse 
rajaja August Velneri peres. Oma elu-
tööga jätkas Harald isa alustatut.

Ülikooliõpinguid alustas ta Tartus 
1942 õigusteaduskonnas, kuid juri-
dica kõrval huvitasid teda matemaa-
tika, geograafia ja klimatoloogia. 
1951. aastal lõpetas ta TPI hüdro-
tehnika erialal. Järgnes aspirantuur 
Leningradi polütehnilises instituudis, 
tema väitekiri käsitles hüdroturbiine. 

Naasnud Eestisse, tegeles Harald 

Velner algul hüdroloogiaga, kuid 
alates 1950. aastate teisest poolest 
paelus teda veekaitse. 1968. aastal 
kaitses ta Leningradis tehnikadoktori 
väitekirja „Veekogude kompleksne 
kasutamine ja kaitse”. Doktoritöö 
võttis kokku 1961. aastal alanud 
Eesti veemajanduse generaalskeemi 
koostamise uurimistööd, mida tehti 
Velneri loodud TPI veekaitselaboris. 
Sellest kujunes veekaitse uurimiskes-
kus Eestis. Tollane generaalskeem oli 
analoogne praeguste veemajandus-
kavadega, mida koostatakse valgla-
põhiselt EL vee raamdirektiivi järgi. 

Eesti siseveekogude uuringud ei 
olnud tuntud mitte ainult Nõukogude 
Liidus, vaid ka mujal Euroopas. Velner 
oli jõgede isepuhastusvõime ja vee-
kvaliteedi kujunemise teooria eda-
siarendaja. Kahel korral sai ta koos 
kolleegidega Nõukogude Eesti teadus-
preemia, mis oli toona suur tunnustus. 

Velneri suurepärased erialatead-

mised ja diplomaadioskused aitasid 
1960. aastatel alustada Eesti-Soome 
veeteadlaste ja praktikute koostööd, 
mis päädis Soome lahe rahvusvahe-
lise veekaitse korraldusega. 1984. aas-
tal valiti ta neljaks aastaks Läänemere 
kaitsega tegeleva Helsingi komisjoni 
(HELCOM) peasekretäriks, aastail 
1990–1992 oli ta HELCOMi esimees. 
1988. aastal valiti Harald Velner taas-
tatud Eesti inseneride liidu esimeheks. 

Harald Velnerit on mitu korda rah-
vusvaheliselt tunnustatud Läänemere 
ja selle vesikonna veekogude kaitse 
korralduse eest. Ta on pälvinud Soome 
Valge Roosi I klassi rüütlimärgi.

Tema abikaasa kodutalu uksed 
Paistu kiriku all mäejalamil, mitte 
kaugel Loodi looduspargist, olid alati 
valla neile, kes huvitusid Eestimaa 
vetest ja nende otstarbekast kasuta-
misest ning mõtestatud veekaitsest. 
Harald Velneril on suuri teeneid Eesti 
veeteaduste viimisel rahvusvaheliselt 
tunnustatud tasemele ja veemajan-
duse korraldamisel.   ■

Arvo Järvet
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Harri Põldsam
27. jaanuar 1932 – 17. detsember 2012

Harald-Adam Velner
15. detsember 1923 – 25. detsember 2012
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Seitse tervendavat puud. Kadakas, 
tamm, kask, pihlakas, mänd, pärn 
ja paju
Ain Raal. Toimetanud Anu Nõulik 
ja Anu Sillaots. Kujundanud Anu 
Ristmets. Tartu ülikooli kirjastus, 
2012. 407 lk
Raamat on eelkõige etnoloogilis-far-
matseutiline mõtisklus, mis on nii 
sõnas kui ka pildis pühendatud meie 

seitsmele väärikale kaasteelisele. Põhitähelepanu pööra-
takse nende tervendavatele omadustele. Aga mitte ainult 
nende osale tänapäeva teaduslikus meditsiinis, vaid ka 
eri aegade taimeravisüsteemides ning rahvameditsiinis. 
Üldtaustana on vaadeldud nende puude osa sümboolikas, 
legendides ning usundites. Eraldi on tutvustatud Eesti 
väärikamaid ja tuntumaid puid neist seitsmest liigist.

Raamat koosneb kahest põhiosast. Kõigepealt antakse 
ülevaade müütidest, ennustamisest, Eesti pühapuudest 
ja nendega seotud kommetest. Ei puudu ka lühiülevaade 
astroloogiast, puuhoroskoopidest ja -kalendritest, aroomi-
teraapiast ja homöopaatiast, saunast ning rahva- ja tea-
dusmeditsiinist. Järgneb seitsme liigi põhjalikum ülevaade, 
kus peatutakse eelmainitud teemadel: puu käsitlus rahva- 
ja teadusmeditsiinis, homöopaatias, sümboolika jne. 

Käsiraamat sobib hästi nii teadusliku kui ka rahva-
pärase või esoteerilise meditsiini austajatele. Rikkalikult 
illustreeritud ja põhjalikule teatmeteosele võib ette heita 
üksnes registri puudumist – selle koostamine on teadagi 
tüütu, ent seda korvab eeldatav tänu raamatu kasuta-
jatelt.

Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōn-
tõz. Liivi-eesti-läti sõnaraamat. 
Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca
Tiit-Rein Viitso, Valts Ernštreits. 
Tartu ülikool, Latviešu valodas 
aģentūra, 2012. 415 lk 
Läbi aegade suurimas liivi keele 
sõnaraamatus on liivikeelsed sõnad, 
fraasid ja näitelaused esitatud koos 
tõlgetega eesti ja läti keelde. Raamatu 

lisades on antud liivi keele hääldusjuhised, üldülevaade 
sõnamuutmisest ning noomeni ja verbi muuttüüpide 
loetelu. 

Sõnastikus leidub rohkesti ka loodusobjektide nimetusi. 
Näiteks lindpuţkõz on liivi keeles ussilakk, sitābūmbal sitasi-
tikas ja „līnda, līnda, mōmaļikki, kus pūol u’m si’n brūt!” 
tähendab „lenda, lenda lepatriinu, kuspool on su pruut!”. 

Raamatu saatesõnas kirjutab president Ilves: „Uus sõna-
raamat aitab kaasa liivi keele – eesti keelele lähima keele 
– enda elujõule, kestmisele ja arenemisele. See on justkui 
21. sajandil püstitet uue aja Liivi Rahvamaja, mis kinnitab, 
et liivlased hoiavad tegusalt oma juuri ning toovad tagasi 
kaduma kippuvat. Liivi keele kasutajatel on nüüd kaas-
aegne ja käepärane keelesild oma lähimate – keeleliste ja 
geograafiliste – naabrite keeltesse. See on oluline teetähis 
nii liivlastele kui ka eestlastele ja lätlastele.”

Eesti looduse taskuentsüklo-
peedia. Illustreeritud valik Eesti 
looma-, taime- ja seeneliike
Tõlkinud Kadri Okas, Madli 
Luuk, toimetanud ja koos-
tanud Jaanus Elts, Nele 
Ingerpuu, Kuulo Kalamees, 
Taimi Puusepp, Ave Suija, 
Tiit Teder ja Uudo Timm. 
Toimetust konsulteerinud 

Hans Trass. TEA, 2013. 699 lk
Looduseraamat hõlmab üle 600 Eesti looma-, taime- ja 
seeneliigi. Siinsed rohkem kui tuhat illustratsiooni aitavad 
käsitletud liike ära tunda. Iga liigi kohta tuuakse eraldi 
tekstikastis lühiandmed: tunnused, levik, pikkus/kõrgus, 
elupaik, toitumine, pesitsemine jne ning joonis. Jutustavas 
tekstis kirjeldatakse taime lähemalt, samuti tutvustatakse 
näiteks taimede kasutamist, lindudel pesitsemist ja käitu-
mist jne. Teosel on register eestikeelsete nimetuste järgi.

Raamatu saatesõnas märgib akadeemik Hans Trass, et 
kõige keerulisem oli teha valikut, millised liigid raama-
tusse võtta, mida jätta. Jääb üle vaid Trassi saatesõnaga 
nõustuda: „ei nimeta ju taanlased dr Andersen ega dr 
Freilberg, kelle teosest „Danmarks dyr og planter” (2004) 
on TEA Kirjastus saanud paljud illustratsioonid ja teksti-
osad, oma raamatut entsüklopeediaks. Pealegi on raske 
tõeliseks entsüklopeediaks nimetada raamatut, milles 
kirjeldatakse vaid väikest osa Eesti elustikust. Aga see 
konsultandi märkus ei vähenda selle raamatu tähendust 
ja tähtsust meie maa looduse tundmaõppimisel. Jõudu 
ja kasvavat uudishimu selleks!”

Looduse radadel. Maailma loo-
duse teejuht
Chris Packham. Tõlkinud Helje 
Heinoja. Toimetanud Eha Kõrge. 
Varrak, 2012. 256 lk
Raamatus käsitletakse loomi ja 
taimi nende elukeskkonna järgi, 
alates metsadest-rabadest kuni 
kõrbete ja arktiliste jääväljadeni. 

Räägitakse sellest, keda otsida ja kuulata ning kelle suhtes 
olla ettevaatlik. Kogenud loodusemehed annavad nõu, 
millist varustust loodusesse kaasa võtta ja kuidas on kõige 
parem oma tähelepanekuid jäädvustada. 

Loodust tutvustatakse suuremate bioomidena: kodu-
ümbrus, mets, võsa ja nõmm, rohtla, mägi ja mäenõlv, 
veekogud, rannikud, tundra ja jää ning kõrb. Eraldi on 
seletatud mõisted ning ei puudu ka register. 

Esmatutvus teosega jätab kuidagi nõutuks: natuke siit-
sealt, elupaikade kaupa tutvustatakse peamisi või omapä-
rasemaid taimi, putukaid, linde ja imetajaid. Siit ei selgu, 
kas me võiksime neid eluslooduse imeloomi kohata ka 
kodumaal või peab nende nägemiseks võtma ette pikema 
lennureisi. Samas ei saagi põgusalt ülevaatelt eeldada, et 
teose läbilugemisel teaksime kõike kogu maailma loodu-
sest. Huviäratajana on raamat igati asjakohane ning vähe-
masti algajat loodusesõpra võiks teos küll rõõmustada.
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Kuhu läheb tütarlaps oma tarku-
sega?
Aimur Joandi. Kujundanud Marat 
Viires. Jänesmäe, 2012. 71 lk
Tõepoolest, kuhu? Raamat käsitleb 
Eesti tütarlaste kutsehariduse arengut 
kuni 20. sajandi vahetuseni, mõtesta-
des seda naise ja ema mõiste kaudu. 
Ehk mida kirjutati eesti naise haridu-
sest ja tema tähtsusest ühiskonnas 19. 

sajandi ajakirjanduses. Ühtlasi antakse põgus ülevaade 
mõne meie kodukultuuri olulise edendaja elust ja tege-
vusest, näiteks Marie Sapas, Lilli Suburg, Mari Raamot jt. 
Tsiteerides autorit: „Riigi suurimaks hooleks saagu ja jäägu 
kindlalt kaitstud ja hoitud hea eesti ema, et eesti naised ise 
oma algatusel juba tütarlapse eas poleks ahvatletud lah-
kuma kodumaalt nelja tuule suunas!” Huvitav lugemine 
nii feministidele kui ka maskulistidele.

Euroopa ja Aasia metsad
Kalle Karoles, Hendrik Relve. 
Looduse Raamatukogu 2012/4. 
Toimetanud Hendrik Relve. MTÜ 
Loodusajakiri, 2012. 92 lk
Raamatu esimene pool kõneleb 
Euroopast: millises valguses paistab 
kodumaine metsandus, paigutatuna 
Euroopa taustale. Eesti kuulub koos 
Skandinaaviaga Euroopa põhjala 

metsarikkasse piirkonda, kus metsandusel on ühiskonna 
jaoks suhteliselt suur tähtsus. Raamatu teine pool tut-
vustab Aasiat, kus osa alasid on metsavaesed, ent näiteks 
Kagu-Aasias laiuvad praeguseni ulatuslikel aladel mitme-
sugused lähistroopilised ja troopilised metsad.

Metsade tutvustustes alustatakse piirkondade öko-
loogilise ülevaatega, kirjeldatakse loodusolusid, metsi 
ja metsandust. Ohtrate fotode ja graafidega teaberohket 
teost aitab kasutada põhjalik register. Vihiku said endale 
tasuta ajakirja Eesti Mets tellijad. Teistel huvilistel on või-
malik seda kolme euro eest osta mittetulundusühingu 
Loodusajakiri toimetustest Tallinnas ja Tartus ning mõneti 
kallima hinna eest ka suurematest raamatupoodidest.

Metsaalmanahh 2012
Eesti metsaselts, 2012. 65 lk
Kümnes metsakogumik tutvustab 
eeskätt Eesti metsaseltsiga seotut. 
Artiklid on jagatud kuueks suu-
remaks valdkonnaks: 20 aastat 
iseseisva Eesti metsandust, met-
sanduse radadel, pärandkultuur, 
metsaseltsid, meenutused ja bib-
liograafia. 

Muu hulgas saab siit Mati 
Laane artiklist lugeda, et aasta puu valimine on end 
ammendanud, meenutusi metsakaartide päästmisest ja 
paljust muust huvitavast. Erinevalt varasematest alma-
nahhidest pole seekordses märgitud koostaja nime.

Semiotics in the wild. Essays in 
honour of Kalevi Kull on the occa-
sion of his 60th birthday
Toimetanud Timo Maran, Kati 
Lindström, Riin Magnus ja Morten 
Tønnessen. Joonistanud Aleksei 
Turovski. Tartu ülikooli kirjastus, 
2012. 216 lk
Maailmakuulsa biosemiootiku Kalevi 
Kulli 60. sünnipäevale pühenda-

tud kogumik sisaldab 23 kirjutist kodu- ja välismaistelt 
semiootikutelt. Teos algab ülevaatega sünnipäevalapse 
teaduslikust tegevusest ning lõpeb tema teaduslike ing-
liskeelsete trükiste bibliograafiaga. Selle vahele mahuvad 
artiklid mimikrist, semioosist, Uexkülli töödest, semee-
tikast ja paljudel muudel biosemiootika valdkonda kuu-
luvatel teemadel. 

Seljakotiga looduses. Matkaselli 
taskuraamat
Tõnu Jürgenson. Ajakirjade kirjas-
tus, 2013. 320 lk
Matkamine on lõbus ja vahva aja-
viide, ent kui teadmisi jääb vajaka, 
võib matkasell kergesti sattuda täba-
rasse olukorda. Matkakoolitaja Tõnu 
Jürgenson õpetab raamatus oma 
kogemuse varal, kuidas valida mat-

kavarustust, milline riietus kaitseb paremini külma, tuule 
ja vihma eest, kuidas eri aastaaegadel looduses ööbida, 
tuld teha, toitu valmistada, joogivett saada, metsaelanikega 
sõprust sobitada ja palju muudki. Eraldi on tutvustatud 
RMK metsaonne ja mida nende ümbruses vaadata tasub. 

Tegu pole kuiva käsiraamatuga, vaid mõnusa õhtuse 
lugemisega, kus tarkuste vahele on pikitud nii mõnigi 
naljakas või ka kurb tõsilugu matkaselli elust. Autor ise 
naudib väga loodust ja looduses viibimist iga ilmaga. Nii 
lõpeb ka tema nakatavalt kirjutatud raamat sõnadega: 
„Parim, mis ma teile oskan soovitada, on: minge metsa!”

Trkvkrt sai mulluses detsembrinumbris hakkama 
ennekuulmatu teoga: Eesti Looduse fotovõistluse 
kokkuvõttes ilmunud meie eriauhinna foto oli vale. 
Avaldame siinjuures õige pildi ning palume vabandust 
foto autorilt Aleksandr Abrosimovilt.
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Detsember: 
pakaseline 
keskpaik, 
vesine lõpp
Novembri viimastel päevadel suure tuisuga 
tulnud lumi jäi maha ja sai korduvalt tublisti 
lisa. Valge vaip polnud eri paigus küll kaugeltki 
mitte sama paksusega. Näiteks kui Saaremaal 
uue-Lõvel oli see 21. novembri hommikul EMHI 
andmeil 38 ja Hiiumaal Lugusel 39 cm, siis 
Väike-Maarjas vaid 7 ja Tudus 4 cm. Kuu esime-
sel poolel jäi külm mõne kraadi piiresse, kuu 
keskpaigast kuni jõuludeni sai tunda ka krõbe-
damat ilma, mille muutis veel karmimaks sageli 
puhunud tugev tuul. Tuuline oli ka jõululaupäeva 
ennelõuna, esimene jõulupüha tõi kaasa järsu 
temperatuuritõusu ning kuni aasta lõpuni jäi ilm 
heitlikuks ja sageli tuuliseks. Ehkki mõnel pool 
tuli ka lund, suutsid soojakraadid koos vihmaga 
lumikatet peaaegu kõikjal suuresti kahandada.
EMHI arvutused näitavad, et kokkuvõttes oli det-
sember pikaajalisest keskmisest tublisti külmem 
(–5,7° vs. –2,2°); sademeid tuli natuke üle kesk-
mise (59 mm vs. 54 mm). Õhutemperatuuri mak-
simum 4,2° registreeriti 31. detsembril Vilsandil 
ning miinimum –20,8° 19. detsembril Jõhvis. 
Suurim ööpäevane sademete hulk 19 mm mõõ-
deti 3. detsembril Pakri poolsaarel.

01.12  Tallinna botaanikaaed tähistas  
51. aastapäeva.

01., 02., 09. ja 15.12 Looduse Omnibussi 
retked: Tartust ja Pärnust Tallinna 
Eesti loodusmuuseumisse ja 450. 
loodusõhtule rahvusraamatukogus; 
Kuressaarde Ola Onabulet kuulama; 
„Metsajõulud 2012” – retk Raudoja 
kõrtsi Ave Nahkuri juurde ja Vikipallu 
Veljo Rannikut meenutama ning gauja 
rahvusparki.

02. ja 09.12 Tartu loodusmaja õpilaste 
heategevuslik jõululaat.

03.12  Algas harrastuskalapüügi 
kalastuskaartide taotlemine 2013. 
aastaks.

FO
TO

: T
O

O
M

A
S 

JÜ
R

IA
D

O

FO
TO

: T
O

O
M

A
S 

JÜ
R

IA
D

O

2. detsembril, esimesel advendil,  
süüdati avalikel jõulupuudel tuled

Valiti neli uut akadeemikut
Eesti teaduste akadeemia valis 5. detsembri üld-
kogu istungil seitsmeteistkümne teadlase hulgast 
neli uut akadeemikut.

Täppisteadlastest valiti akadeemikuks Tartu 
ülikooli elektronspektroskoopia professor Ergo 
Nõmmiste. Informaatika valdkonnas sai akadee-
miku tiitli Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi 
juhataja, bioinformaatika professor Jaak Vilo. 
Ajaloo alal nimetati akadeemikuks Tartu ülikooli 
Eesti lähiajaloo dotsent Tõnu-Andrus Tannberg. 
Akadeemikuks valiti ka luuletaja ja kirjanik Hando 
Runnel.

ETA akadeemiku statuudi järgi valitakse aka-
deemikuks Eesti teadlasi, kel on silmapaistvaid 
saavutusi uurimis- ja arendustöös ning kes on 
märkimisväärselt edendanud oma valdkonna 
teadust. Akadeemikuks võib valida ka teisi Eesti 
loomeisikuid, kes on andnud suure panuse Eesti 
kultuurisse. Kandidaate on õigus esitada akadee-
mikutel, Eesti teadus- ja arendusasutuste teadus-
nõukogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

TÜ

Kuidas teha pilte külmas ja kuumas
Eesti Looduse fotovõistluse lõpuõhtul mullu 7. detsembril vaadati üle žüriile 
enam meeldinud võistlustööd ja jagati võitjatele kätte auhinnad.

Kuulata sai ka kaht ettekannet: polaarrändur Timo Palo rääkis teemal 
„Kuidas pildistada Arktikat?”, mittetulundusühingu Loodusajakiri vastutav 
väljaandja Indrek Rohtmets aga „Kuidas pildistada Aafrikat?”. Muidugi käis 
kummagi ettekande juurde hulk põnevaid pilte. Muusikaliste vahepalade 
eest hoolitses Asso Int.

Lõpuõhtu peeti seekord Tartu Näituste messikeskuses, kus 7.–8. detsembril 
toimus parajasti traditsiooniline keskkonnamess „Elukvaliteet 2012”. Messil 
osales paarkümmend ettevõtet ning seal sai hankida teadmisi elektriautode 
kasutamise kohta, maitsta mahetoitu, tutvuda maheloomakasvatusega jmt. 
Samal ajal peeti ka jõululaata, juba 16. korda toimunud Lõuna-Eesti suu-
rimat jõuluüritust. Seekord lõi laadal kaasa ligi sada väiketootjat üle Eesti.

Loodusajakiri
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Professor Ergo 
Nõmmiste läinud aasta 
14. juunil Tartu ülikooli 
siirdemeditsiinikeskuse 
nurgakivi panekul

Lapsi köitsid keskkonnamessil ennekõike loomad
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03., 10. ja 17.12 Loodusõhtud rahvusraamatu-
kogus: „Mitmekülgne Jaapan” (Kertu 
Bramanis ja Argo Argel); „Mõisnik 
ja lambrine – sammud omas Eestis” 
(Ingmar Muusikus, Juhani Püttsepp, 
Astrid Böning-Nõlvak ja Eike Vellend) 
ning „Ameerika võimas loodus” (Igor 
Tuuling).

04.12  Aruteluõhtu „Mahetootmisega 
bioloogilise mitmekesisuse hävimise 
vastu?!” Tartus.

04., 12 ja 17.12 Loodusõhtud Tartu 
keskkonnahariduskeskuses, 
esinejateks vastavalt elupõline 
metsamees ja loodusretkejuht Vahur 
Sepp, loodusfotograaf Remo Savisaar 
ja loodusajakirjanik Toomas Jüriado.

05.12  Aleksei Turovski loeng „Loomade 
käitumine” Eesti loodusmuuseumis.

05.12  Mall Hiiemäes rääkis Viljandis 
keskkonnaameti loodusõhtul teemal 
„Kalendritähtpäevad ja seosed 
loodusrütmidega taliharjapäevast 
jõulupühadeni”.

05.12  Eesti metsaüliõpilaste seltsi 
loengusarjas „Metsamees pajatab” 
pajatas lugusid metsamees Taavi 
Ehrpais.

05. ja 12.12 „Loodusnähtuste kolmapäev” ja 
„Füüsika kolmapäev” Tallinnas energia-
avastuskeskuses.

06.12  Konverents „20 aastat iseseisva Eesti 
metsandust” Tartus.

06.12  uexkülli õhtu Eesti looduseuurijate 
seltsis Jakob von uexkülli tõlke-
kogumiku „Omailmad” ilmumise puhul.

06.12  Avati Tallinna ülikooli Astra hoone.
06.12  III mullapäev Eesti maaülikoolis.
07.12  Looduskalendri metsakaamera alustas 

uut hooaega.
08.12  TÜ loodusmuuseumi imetajaid käsitlev 

huvipäev Tartus.
11.12  Tartus esitleti RMK rahastatud 

rakendus uuringute ja teadustööde 
tulemusi.

11.12  Matsalu 10. loodusfilmide festivali filmid 
Tartu keskkonnahariduskeskuses.

12.12  Keskkonnaministeeriumis esitleti 
teatmeteose „Eesti pargid” teist osa 
ja artiklikogumiku „Eesti parkide 
almanahh” kolmandat väljaannet.

12.12  Eesti polaaruuringute seminar Tallinnas.
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Kuu keskpaigaks oli Tartus Emajõest  
jäävaba veel väike lõik kesklinna vahel

Alvar Soesoo sai Leibnizi medali
Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo 
pälvis geoteaduste arendamise ja populariseerimise eest Euroopa loodustea-
duste akadeemia Gottfried Wilhelm von Leibnizi medali, samuti nimetati ta 
Euroopa auteadlaseks.

Alvar Soesoo uurimisvaldkondade hulka on kuulunud petroloogia, geokee-
mia, geoprotsesside modelleerimine, geokronoloogia, vulkanism ja magma-
tism, kivimite sulamine, maavarade geoloogia, keskkonnaseisundi uuringud 
ja geotektoonika. Praegu on tema peamised uurimisteemad Fennoskandia 
ja Baltika litosfäär, maakooretekkega magma analoog- ja digitaalmodellee-
rimine ning loodusvarade uuringud.

Varem on Euroopa loodusteaduste akadeemia geoteaduste auhinna saa-
nud akadeemik Anto Raukas (2010). Leibnizi medaliga autasustatakse loo-
dusteadlasi kord aastas.

TTÜ

TÜ raamatukogu tõmbas ehitustöödele 
joone alla
Tartu ülikooli raamatukogus kirjutati pidulikult alla raamatukogu ehitus-
tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile.

TÜ raamatukogu on CO
2
-saastekvoodi müügitulu eest rekonstrueerita-

vast ligi 500 avaliku kasutusega hoonest suurima investeeringumahuga. 
Raamatukogu soojustuse, valgustuse, uste ja akende vahetuse ning ven-
tilatsiooni ja küttesüsteemi ehitustööd läksid maksma koos käibemaksuga 
5,94 miljonit eurot.

Rekonstrueerimistööde käigus soojustati 6500 ruutmeetrit katust ja asen-
dati 500 katuseakent, paigaldati üle kolme kilomeetri ventilatsioonitorus-
tikku, ventilatsiooni- ja küttetöid tehti kokku 27 681 ruutmeetril, seinu 
soojustati 1530 ruutmeetrit.

Raamatukogude energiasäästlikumaks ehitamise riigihanked korraldas ja 
ehitustöid planeeris Riigi Kinnisvara AS. Ehitustöid tegid aktsiaseltsid Merko 
Ehitus, Merko Infra ja Merko Tartu.

Praeguseks on CO
2
 projekti raames renoveeritud energiasäästlikumaks 443 

hoonet üle riigi, nende hulgas 134 kooli- ja 54 lasteaiahoonet. Ehitustööd 
käivad veel 46 objektil.

TÜ

Vähemalt vilumatu vaatleja jaoks pole Tartu ülikooli raamatukogu välisvaade muutunud, küll 
on maja nüüd hoopis energiasäästlikum
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12.12  Eesti maaülikooli kolmapäevalugude 
sarjas pidas Kalev Sepp ettekande 
„Kas inimene kujundab maastikku või 
maastik inimest”.

13.12  KIKi keskkonnaprogrammi infopäevad.
13.12  Ornitoloogiaühingu aasta linnu 

mälumängu viimane voor Tartus.
13. ja 14.12 Keskkonnaameti loodusõhtud: 

Otepääl georg Aheri „Looduse 
paradiisis Costa Ricas”, Pärnus Ivar 
Jüssi pajatused merest, tuulest, 
hüljestest ja inimestest.

14.12  Eesti looduskaitse seltsi traditsiooniline 
aastalõpukonverents Tallinnas.

14.12  Ornitoloogiaühingu suur linnuõhtu 
Tallinnas rahvusraamatukogus.

15.12  Teadusbussi talvetrall Tartus.
15.12  Õppepäev „Kes metsas elavad?” 

Tartumaal Järvselja jahilossis.
15.12  Mullune viimane Müürilille täika Tartu 

loomemajanduskeskuses.
16.12  Jõgeval kuulutati välja üle-eestiline 

jõulurahu.
17.12  Kuni aasta lõpuni kuulutati lubatuks 

kutseline kalapüük Peipsi, Lämmi- ja 
Pihkva järvel nakkevõrkudega, mille 
silmasuurus on vähemalt 130 mm.

18.12  Tartu ülikooli botaanikaaias avati 
näitus „Jõulutaimi kogu maailmast”.

19.12  Kuulutati välja jõuluaegne jahirahu 
Eesti metsades.

19.12  Seminar „Ajalooväärtusega 
kivihoonetes energiakasutuse 
vähendamiseks ja energiatõhususe 
suurendamiseks Eestis” Tallinnas.

19. ja 20.12 Koolitused maamaksu infosüsteemi 
(MAKIS) kasutajatele Tallinnas ja Tartus.

20.12  Eesti looduseuurijate seltsi üldkoos-
olekul rääkis teemal „Taimede „jutt” ja 
selle mõju kliimale” Ülo Niinemets.

20.12  Keskkonnaameti loodusõhtul Lahemaal 
Palmse mõisas pajatas Hendrik Relve 
kaugetest retkedest Okeaania saartele.

20.12  Ornitoloogiaühingu traditsioonilisel 
aastalõpu koosviibimisel rääkisid 
Hannes Pehlak ja Ülo Väli seiklustest 
Tansaanias.

21.12  Kell 13.11 algas astronoomiline talv.
24.–26.11 Jahirahu Eesti metsades.

27.12  Valitsus kiitis heaks uue jahiseaduse 
eelnõu.

27.12  Tartu aasta teoks valiti ajaloolise 
vaksalihoone renoveerimine.
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Jõululaupäeva tuisusel 
keskpäeval jagati Tartu Raekoja
platsil haugi-hapukapsasuppi

ELFi juhib nüüd Silvia Lotman
Eestimaa looduse fond (ELF) teatas mullu 4. detsembril 
fondi juhatuses ning nõukogus tehtud muutustest.

Juhatuse esimees on nüüd senine juhatuse liige ja 
looduskaitseekspert Silvia Lotman. Juhatuses jätkavad 
tööd aseesimees Tarmo Tüür ja liige Kadri Kalmus.

2004. aastast ELFi juhatuse esimehena töötanud Jüri-
Ott Salm hakkab ELFi uuringuprojektide tarvis tegema 
maakasutuse muutuse ja kasvuhoonegaaside analüüsi. 
Ta osaleb ka Praxise valitsuse valvurite tegevusprogram-
mis keskkonnavalvurina.

ELFi nõukogusse valiti 28. novembril uute liikme-
tena suurulukite ekspert Peep Männil ning bioloog ja 
üks Let’s Do It Worldi eestvedajaid Toomas Trapido. 
Nõukogust astus vabatahtlikult välja Sakarias Jaan 
Leppik. Ülejäänud nõukogu jätkab endises koosseisus.

ELF

Tartu loodusmaja nimetati aasta 
noorsootööasutuseks
10. detsembril kuulutas Tartu linn juba kümnendat korda välja noorsootöö 
auhinna saajad. Nii valiti 2012. aasta noorsootööasutuseks Tartu loodusmaja, 
laste- ja noortesõbraliku teo tiitli sai aga Eesti maaülikooli pereülikool eri 
põlvkondi ühendava õppimisvõimaluse loomise eest.

Aasta noorsootööasutus, Tartu loodusmaja, edendab noortes loodushoid-
likku suhtumist ja eluviisi ning toetab nende eneseavastust ja -teostust. Eri 
vanuses õpilased saavad loodusmajas osaleda üheteistkümnes huviringis; 
tegutsetakse klassiruumis, käiakse õppekäikudel ja laagrites.

EMÜ pereülikooli eestvedaja on avatud ülikooli juhataja Riin Kikkas. 
Pereülikoolis peetakse akadeemilisi loenguid lapsevanematele ja -vana-
vanematele, kooliealised noored saavad samal ajal osa võtta õpitubadest ja 
õppekäikudest. Loenguid peavad Eesti maaülikooli teadlased ja õppejõud 
ning lastega tegelevad üliõpilased. Õppetöö toimub maaülikooli õppehoo-
netes, kuid käidud on ka Järvselja metsas, Rõhu katsejaamas ja Võrtsjärve 
ääres. Õpe toimub septembrist juunini iga kuu teisel laupäeval ning osavõtt 
on tasuta.

Tartu linnavalitsus 

Silvia Lotman, ELFi 
juhatuse esimees
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Suvel valmiva Tartu loodusmaja uue kodu ehitusel peeti 30. novembril sarikapidu. 
Traditsioonilise pärja tõi sarikatelt alla Tartu linnapea urmas Kruuse (fotol koos Tartu 
keskkonnahariduskeskuse juhataja Janika Ruusmaaga)
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. veebruariks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, Tartu 51005. 
Õigesti lahendanute vahel loosime välja „Eesti looduse taskuentsüklopeedia” kirjastuselt TEA. Eelmise ristsõna auhinna sai Väino ubina 
Tallinnast. Õige vastus oli „sametised magusasõbrad”.
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Näärikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
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150 (sünd 1863)
16.01 grigori Hlopin, vene päritolu hügieenik, 

Tartu ülikooli professor (surn 1929)
135 (sünd 1878)
30.01 Anton Hansen Tammsaare, kirjanik (surn 

1940)
130 (sünd 1883)
09.01 Helmi Kurrik, etnoloog (surn 1960)
125 (sünd 1888)
02.01 Johan Meos, pedagoog ja füüsik (surn 

1976)
120 (sünd 1893)
26.01 Johan Eichfeld, põllumajandusteadlane ja 

riigitegelane (surn 1989)
115 (sünd 1898)
01.01 Jaagup Loosalu, ajakirjanik ja 

põllumajandusteadlane (surn 1996)
03.01 Juhan Ennulo, arstiteadlane (surn 1982)
27.01 Rudolf Tamm, köögiviljandusteadlane ja 

sordiaretaja (surn 1987)
105 (sünd 1908)
17.01 Voldemar-Edgar Keevallik, 

loomakasvatusteadlane (surn 1985)
100 (sünd 1913)
10.01 Karl Kask, keemik (surn 1982)
19.01 Otto Tamm, veterinaarbakterioloog ja 

-farmakoloog (surn 1990)
95 (sünd 1918)
01.01 Hilja Jalviste, arstiteadlane
07.01 Vello Tarmisto, majandusteadlane ja 

geograaf (surn 1991)
90 (sünd 1923)
14.01 Hugo Raudsaar, astronoom ja 

astronoomia populariseerija (surn 2006)

23.01 Irina Akkerberg, arstiteadlane (surn 
1983)

23.01 Heino gustavson, meditsiiniajaloolane 
(surn 2005)

85 (sünd 1928)
08.01 Vaino Olli, geoloog (surn 1986)
17.01 Arvo Rõõmusoks, geoloog (surn 2010)
17.01 Ülo Erik, metsateadlane
18.01 Asta Jürgenson, põllumajandusteadlane
80 (sünd 1933)
29.01 Karin Kerm, keemik
75 (sünd 1938)
13.01 Irina Härsing, keemik
21.01 Tiit Pärnik, taimefüsioloog
28.01 Elmar Arak, farmaatsiateadlane
70 (sünd 1943)
02.01 Mart Asi, põllumajandusteadlane
65 (sünd 1948)
04.01 Olav Kärt, loomakasvatusteadlane
30.01 Andres Kollist, keemik ja 

ühiskonnategelane
60 (sünd 1953)
05.01 Hele Everaus, hematoloog
55 (sünd 1958)
19.01 Valdur Lahtvee, poliitik
21.01 Kadri Karp, aiandusteadlane
26.01 Valter Lang, arheoloog
30.01 Jaak Palumets, botaanik (surn 2006)
50 (sünd 1963)
05.01 urmas Kokassaar, bioloog-biokeemik
12.01 Avo Karus, biokeemik
17.01 Toomas Kiho, matemaatik, ajakirja 

Akadeemia peatoimetaja
22.01 Jaak Tambets, looduskaitsja

Muidu pigem kevadtalvele iseloomulikke suuri jääpurikaid tekkis seekord üsna rohkesti juba 
tavatult vara: enne kalendritalve algust

75 aastat tagasi

Oleks veel soovida, et vastavad valitsusasu-
tised leiaksid võimalusi toetada meie tea-
duslikkude asutiste varustamist tarvilikkude 
uurimisabinõudega. Praegune olukord, kus 
asutiste eelarve võimaldab peamiselt ülikoo-
li enam-vähem korralikku teostamist, ei piisa 
ajanõuetele vastavate uurimisabinõude han-
kimiseks kaugeltki. Asja parandaks märksa 
see, kui igale teaduslikule asutisele lubataks 
näiteks iga viie aasta järel väljaspool tavalist 
eelarvet teatav summa uurimisabinõude 
muretsemiseks ning täiendamiseks vasta-
valt asutise juhataja motiveeritud esitisele. 
Seda kulu tasuks „vaate suurepärasus, mis 
avaneb me silmadele teaduse kaudu”, ning 
kui see teaduslik töö on otstarbekohaselt 
korraldatud ja seejuures silmas peetud ka 
neid ülesandeid, mida tegelik elu meile seab, 
siis tasub see ka aineliselt end mitmekord-
selt. [August Paris: Meie uurimistööd keemia 
ja füüsika alal, 1938]

50 aastat tagasi

Et ultravioletne kiirgus on suhteliselt väga 
energiarikas, siis tema allikatele pilgu 
heitmine tõotab anda inimkonnale võtme 
tee leidmiseks uute hiiglaslike energiava-
rude juurde. Linnutee tähesüsteemi seni 
passiivse ja tulevikus ka aktiivse astrofüü-
sikalise uurimistöö vahendituks statistili-
seks taustaks jääb veel kauaks Linnutee 
tähesüsteem ise. Ühest küljest see taust 
seotakse aga mikrofüüsikal põhineva 
taustaga ja teisest küljest metagalaktikal, 
s.o. kaugetel tähesüsteemidel põhineva 
taustaga. Niiviisi muutub Linnutee nähtus-
te sekundaarseks taustaks – sillaks mikro-
kosmose ja makrokosmose vahel. [Heino 
Eelsalu: Linnutee tähesüsteemi ehituse 
statistilise uurimise eesmärkidest, 1963]

25 aastat tagasi

Võrtsjärve maavärin oli oma iseloomult 
tektooniline, põhjustatud maakoore eri 
tihedusega plokkide vahel tekkinud pin-
getest. Epitsenter paiknes Paldiski–Pihkva 
süvarikete vööndis, mitme ploki kokku-
puute alal. geofüüsikaliselt iseloomus-
tab seda ala negatiivne raskusjõuväli. 
Maakoore paksus (sügavus Moho piiri-
ni) on seal seismilise süvasondeerimise 
andmetel 45 km, maavärina kolle asus 
aga arvatavasti umbes 10 km sügavusel. 
Isoseistide levik põhja- ja kirdeosas lan-
geb võrdlemisi hästi kokku geoloogiliste 
struktuuripiiridega ning kohati lausa jälgib 
maakoore plokke ja süvarikkeid. [Heldur 
Sildvee: Võrtsjärve maavärin, 1988]
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