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ilma loodusest ning avaldame reisikirju põnevate paikade kohta. Tõsisemate loodusartiklite kõrvale pakume rohkem lühisõnumeid ja lisandub
veel mõni uus rubriik. Küllap märkate sedagi, et Eesti Loodus on olnud
juba paar numbrit varasemast paksem, sedaviisi jätkame ka edaspidi.
Aasta esimese numbri avalugu on
ehk pisut tavapäratu, kuid arvatavasti pakub samavõrra kõneainet kui
ilm. Toimetaja Juhan Javoiš ja zooloog Lauri Palumets on võtnud ette
mees- ja naissoo erinevused. Kellele on antud parem ruumiline võimekus ja kellele oskus nähtut edukamalt
sõnadesse panna? Miks see on evolutsiooniliselt nii kujunenud? Kas see
on halb või pigem hea? Või pole üldse
vaja otsida paremaid ja halvemaid,
vaid lihtsalt nentida: nõnda on loodus sättinud.
Mõistagi leidub ajakirjas ka talvisele pimedale ajale paslikke teemasid. Meteoroloogiaobservatooriumi mullu sügisel peetud 150 aasta
juubeli puhul heidame valgust jõgede jäänähtustele ning nendega seotud muutustele. Artiklis Teravmägede liustikest kirjeldab Timo Palo
jäist maailma, pimeduses pildistamise kohta leiab juhiseid Martin Margi
fotoloost. Taliteedest võib
lugeda Valdo Prausti
kirjutisest, mis tutvustab ajaloolist
teevõrku.
Sisukat aasta
algust Eesti Looduse lugejatele!

Ke
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lmast on räägitud ilmast ilma.
Pealtnäha tunneme seda nagu
oma viit sõrme. Ometi ei ole see
nii: üllatume taas, kui ilm ei vasta
ootustele või on harjumuspärasest
hoopis teistsugune.
Nõnda kulus palju tähelepanu
ka aastavahetusele eelnenud „talveoludele“. Veel jõulude ajal paistis olukord lume ootajatele lootusetu: soe ja
vihmane nagu juunikuus! Metsast võis
korjata kukeseeni, õied olid taas puhkenud, linnud laulsid ja päike säras
soojalt. Katsu siis rõõmu tunda jõuludest, mis meile on seostunud lumivalge maa, jaheduse ja kargusega.
Sageli võis kuulda arvamust, et
sellest talvest küll asja ei saa. Ent oli
ka enesekindlaid, kes uskusid vanarahva tarkust: ega tali taeva jää. Ei
jäänudki: Eestimaa sai uusaastaööks
valgeks, veekogud jäätusid, maa
tahenes. Peaaegu et üleöö. Kadus
kartus, et meie neljas aastaaeg jääb
hoopis vahele.
Kuigi on külma üle virisejaid ja
talvepõlgureid, tuleb tõdeda: meie
pikka pimedasse aega sobib lumevalge maa suurepäraselt. See on suisa
hädavajalik: kottpime pole ka seal,
kuhu asulate tulesära ei ulatu, saab
kasutada otseteid üle jäätunud veekogude, metsas on lihtne teha raiet,
ilma et järele jääks porirööpad jne.
Pelgalt praktilisi vajadusi külmunud
maa järele on palju.
Sama kindlalt nagu Eestil on
neli aastaaega, ilmub ka Eesti
Loodus. Astume meiegi lootusrikkalt uude aastasse, soovides
pakkuda lugejatele mitmekesist artiklivalikut, sisukaid
kirjutisi, lummavaid fotosid,
põnevaid tähelepanekuid ja
innustavaid elamusi Eesti
loodusest. Alates jaanuarinumbrist
kajastame suuremal määral
lugusid maa-
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Pariisi kliimakonverents

Pariisis sõlmiti kliimakokkulepe
Foto: Andres Estna

M

ullu 30. novembrist 12.
detsembrini arutasid 195
riigi esindajad Pariisis
maakera kliimatulevikku: toimus
ÜRO kliimamuutuste konverents,
teiste nimetustega ÜRO 1992. aasta
kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osalisriikide 21. aastaistung (COP 21) ning 1997. aastal sõlmitud Kyoto protokolli osaliste 11. kohtumine (CMP 11). Pärast
pingelisi vaidlusi lepiti kokku ühistes
sihtides vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning piirata seeläbi kliima
soojenemist. Siht on hoida üleilmne keskmise temperatuuri tõus kindlasti alla 2 °C või isegi alla 1,5 °C.
Kokkuleppe järgi antakse alates
2020. aastast arengumaadele igal aastal 100 miljardit dollarit, et viia ellu
kliimamuutustega seotud keskkonnapoliitikat. Ülemaailmse kliimalepingu ingliskeelse eelnõu leiab võrgupaigast unfccc.int/resource/docs/2015/
cop21/eng/l09r01.pdf.
Kliima soojenemist alates 20.
sajandi keskpaigast on seostatud
inimtegevusega: selle käigus õhku
paisatud kasvuhoonegaaside sisaldus on üha suurenenud, mis on tinginud keskmise õhutemperatuuri

Kliimakonverentsiaegne meeleavaldus Champs-Élysées’l
tõusu. Viimase 150 aasta jooksul on
Maa keskmine temperatuur tõusnud
0,8 °C. Teadusandmete põhjal tõuseb temperatuur 2100. aastaks veel
2–6,3 °C, kui ei rakendata abinõusid
inimtegevusega seotud kliimamuutuste vastu. Eri kliimastsenaariumide
järgi suureneb ekstreemsete ilmastikunähtuste ja üksiti ränkade loodusõnnetuste sagedus. Maailma ähvardab ka keskmise meretaseme tõusu ja
rannikuerosiooni oht. Samuti muutuvad loodusprotsessid, polaarala-

de jää sulab, teatud piirkondades, sh
Euroopas, süveneb veepuudus ja hoogustub kõrbestumine.
Kliimakonverentsi ajal oli Pariisis
ka Eesti ametnikke ja keskkonnaaktiviste. Eesti Looduse toimetus palus
lühikommentaare neist kahelt, keskkonnaminister Marko Pomerantsilt
ning Eestimaa looduse fondi juhilt
Silvia Lotmanilt, kes käis Pariisis
Kliimabussi aktsiooni liikmena.
Eesti Loodus

Mida toovad Pariisi lepingud kaasa Eestile?

L

eppel on pikaajaline eesmärk
hoida kliima soojenemine alla
kahe kraadi ning liikuda 1,5
kraadi eesmärgi poole. Eesti kontekstis tähendaks see valge jõuluaja võimalikkust ja suvel kuumalainete sagenemise tõenäosuse vähendamist, kui
tuua kaks elulähedast näidet. Selle saavutamiseks
peame nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis
muutuma säästlikumaks, tootliKeskkonnaminister
Marko Pomerants

kumaks ja vähem CO2 emiteerivaks
ühiskonnaks.
Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti
panus Pariisi kliimalepingusse on
vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40%
võrreldes 1990. aasta heite tasemega. See pole ületamatu raskus, kuigi pingutusi tuleb teha.
Majanduse heitemahukust tuleb vähendada aga
veelgi jõulisemalt aastaks 2050, mil eesmärk
on vähendada kasvuhoonegaaside heidet
80% võrreldes 1990. aastaga. See eeldab juba
tõsisemat majanduse

ümberstruktureerimist.
Ideekonkursiga, kuidas tulevik
võiks välja näha, võiks peagi alustada. Miks mitte ka Eesti Looduse
veergudel. On selge, et 2050. aasta
perspektiivis tuleb Eesti energeetikasektor sisuliselt ja põhimõtteliselt ümber korraldada. Peale kliimamuutustega kaasnevate negatiivsete
mõjude vältimise ja nendega kohanemise peaksime nägema ja suutma
maksimaalselt ära kasutada ka positiivseid mõjusid. Kliimaeesmärgid
on Eestile kui innovatsioonialtile riigile kahtlemata võimalus.
Marko Pomerants
keskkonnaminister

Foto: Kaupo Kikas / keskkonnaministeerium
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Mis mõtetega tulid Pariisist
Eesti Kliimabussi aktivistid?
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Pariisi tänavaid blokeerisid meeleavaldajate vabatahtliku tööga valmistatud täispuhutavad kuubikud. Punane värv kuubikutel sümboliseerib punast joont, mida
ei tohi ületada, et Maa jääks elamiskõlblikuks

K

liimabuss oli Eestisse saabudes täis lootust ja energiat.
Kogesime Pariisi kliimakonverentsi ajal osalust suures kodanikuliikumises ja maailma riikide ajaloolise kokkuleppe saavutamist.
Inimtekkelised kliimamuutused
kui probleemi, mille inimkond peab
enda säilitamiseks lahendama, on
teadlased selgelt välja öelnud juba
1970. aastatel. Samas on fossiilkütustest saadav energia olnud liiga mugav
ja hea energiaallikas, et sellest kergelt
loobuda. ÜRO kliimakonventsiooni
raames on püütud riikide emissioone
vähendada 1990. algusest, kuid tegelikult on kasvuhoonegaase maailmas
õhku paisatud aina rohkem.
Samas on viimastel aastakümnetel ühelt poolt end tõestama hakanud alternatiivsed energiaallikad
ja teiselt pool on kliimamuutuste
kahjulik mõju saanud reaalsuseks.
Hiina ja USA, kes seni on kliimakonventsiooni osalistena olnud pigem
pidurid, on praegu juba tunda saanud, milliseid kulutusi toovad kaasa

4
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suure tormid, meretaseme tõus ja
kõrbestumine. Nende kahe suurriigi soov kliimamuutusi pidurdada on
kahtlemata üks oluline võti, miks
pärast Pariisi konverentsi on rohkem lootust maailma energiamajandust muuta.
Teisalt oli kliimakonverentsi ametliku läbirääkimiste kõrval selgelt näha,
et peale riigipeade on kliimamuutused südameasi veel suurele hulgale
kodanikuühiskonnale ning ettevõtjatele, kes soovivad ka tulevikumajanduses tegijad olla. Kliimabussiga
Pariisi sõites käisime Poolas ja
Saksamaal hiigelsuurtes pruunsöekaevandustes ning saime neid võrrelda Eesti põlevkivitööstusega.
Pariisis osalesime meeleavaldusel, kus 15 000 inimest seisid leinaseisakus kliimamuutuste ja terrorismiohvrite mälestuseks ning joonistasid valitsustele piltlikult ette
punased jooned, mida ei tohi ületada. See, et kliimaleppesse sai selgelt kirja, et maailma keskmist temperatuuri tõusu püütakse hoida 1,5
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Pruunsöe kaevandamine Poolas Konini
kaevanduses

kraadi piires, on näide selle kohta,
et neid punaseid jooni püütakse
mitte ületada.
Kliimamuutuste peatamine ei lõppenud Pariisis, vaid pigem algas:
2016. aasta toob kindlasti uudiseid
aina juurde. Kui formaalse poole
pealt peab leppe veel ratifitseerima
ja allkirjastama, siis sisu seisukohalt
hakkame alles lähiajal nägema, kuidas
suudetakse taastuvenergia innovatsiooni jõuliselt ellu rakendama hakata
ning kuidas hakkab liikuma investorite raha energiamajanduses.
Kahtlemata elame huvitaval ajal,
kus ootamatusi ei too kaasa mitte
ainult muutuv ilm, vaid ka see, et me
praegu ju ei tea, milline näeb välja
täiesti fossiilkütustevaba maailm,
milleni inimkond peab sajandi lõpuks
jõudma. Rahvusvaheline kliimamuutuste töörühm (IPCC) ja leppe osalised said kliimakonverentsilt ülesande
anda sellele küsimusele vastus.
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Ohustatud viigerhülge kaitse paraneb
Foto: Estormiz/Wikimedia

D

etsembri keskel allkirjastas
keskkonnaminister
Marko Pomerants viigerhülge (Phoca hispida) kaitse tegevuskava. Vajalik on viigerhüljeste arvukuse
kasv Läänemeres, eriti Eesti rannikuvetes, mis on liigi levila läänepiir.
Liigi arvukus on Läänemeres ajaloolises madalseisus, kokku umbes
5000 isendit, kellest viiendik asustab Eesti rannikut: Väinamerd, Liivi
lahte ja Soome lahe idaosa. Põhilised
elupaigad on säilinud piirkondades,
kus meri talviti jäätub, ning madalikel, kus saab jäävabal ajal segamatult
lesida.
Arktilise päritolu tõttu on viiger
väga kliimatundlik: soojad talved nurjavad sigimise. Eestis ilmneb ilmastiku negatiivne mõju eriti selgelt.
Soome lahe viigerhülged on väljasuremisohus, sest geograafiline asend
võimendab nii inimtekkelist kui ka
looduslikku stressi.
Viigerhülge peamine ohutegur on
sigimiseks kriitiliselt vajaliku elupaiga
kvaliteedi halvenemine. Tähtis kaitsemeede on abitusse olukorda sattunud viigripoegade rehabilitatsioon;
tuleb tagada, et kalapüügi tõttu saaks
hukka võimalikult vähe hülgepoegi.
Viiger on äärmiselt tundlik ka keemilise reostuse suhtes, sestap on vältimatu võtta keskkonnahoiu meetmeid

Noor viigerhüljes (Phoca hispida)
ning hoida ära keemia- ja naftareostust. Otseselt mõjutab Väinamere
elupaikade kvaliteeti põllumajandusreostus.
Kinnitatud kaitse tegevuskavas on
muu hulgas ette nähtud viigerhüljeste rehabilitatsioon; tuleb hinnata
hüljeste ja kalanduse kokkupuudete
ulatust ja mõju, koostada kogumik
Läänemere hüljestest ning luua vaatlusvõimalused mõnes hüljeste lesilas.
Plaanitakse koguda elupaikade kohta
uusi andmeid, mille alusel saab analüüsida nende kaitset ja lisameetmete vajadust.
Viigrid on väikesed ja suhteliselt
pelglikud nii inimtegevuse kui ka teis-

te häirijate suhtes, seetõttu on neid
väga harva näha ja raske loendada.
Kuna viiger ei ole enamasti kalanduse
konfliktliik – neid hukkub püünistes
vähe ning nende toidusedel ei kattu
kuigivõrd inimesega –, ei ole nendele
loomadele pööratud nii palju tähelepanu kui hallhülgele. Pigem on ta jäänud märkamatuks ja vähese arvukuse
tõttu haruldaseks loomaks.
Tegevuskava koostamist rahastati Euroopa regionaalarengu fondist;
kavaga saab tutvuda keskkonnaministeeriumi kodulehel.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

leidu kinnitavad, nii et see võib
võtta palju aega.
Nüüd on uue liigi leid kinnitatud
mullu 15. detsembril ilmunud teadusajakirjas Zootaxa ning Oospila
bulava võetud arvele loodusmuuseumi kogus. Muuseum hoolitseb
selle eest, et leid oleks üldsusele kättesaadav, eelkõige loodusteadusliku
andmebaasi PlutoF ja portaali eElurikkus kaudu. Loodusmuuseumi
kogusse jääb Oospila bulava holotüüp ning üks paratüüpidest.
Suur osa troopilisi vihmametsi on
hävimas ning seetõttu hävib lõplikult

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ka hulk sealseid taimeja loomaliike. Seepärast
tulebki käia
kogumis- ja
uur imi sre tkedel ning tuua
Uus liblikliik
sealseid
liike
Oospila bulava
kogudesse,
et
järeltulevad põlved saaksid ülevaate eksisteerinud ja veel leiduvatest
liikidest.
Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS

Allikas: E
esti lood

E

esti loodusmuuseumi entomoloog-kuraator Aare Lindt
on koostöös Eesti maaülikooli teadlase Jaan Viidalepaga kirjeldanud maailma teadusele uue liblikaliigi Oospila bulava.
Oospila bulava on rohevaksiklane Oospila perekonnast, kelle isendeid kogus Aare Lindt välitööde
käigus Lõuna-Ameerika vihmametsadest ajavahemikul 2003–2013.
Liik on ametlikult registreeritud,
kui selle kirjeldamine on tõestatud
mõnes teadusajakirjas. Enne seda
otsib ajakiri kaks spetsialisti, kes

usmuuse
um

Eestlased on kirjeldanud uue liblikaliigi
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Eesti teadlaste Peipsiuuringud
on pälvinud tähelepanu USA-s
Foto: Toomas Jüriado

U

SA veebiajakiri Yale Environment 360 uuris kliimamuutuse mõju põhjapoolkera
suurtele järvedele, kasutades artiklis ka Eesti maaülikooli (EMÜ) teadlaste andmeid. Keskkonnaajakirjanik
Cheryl Katz on artiklis valinud näideteks Baikali järve, Tahoe järve
Ameerika Ühendriikides California
ning Nevada piiril, Ameerika Suure
järvistu ja Peipsi järve.
Teadlaste sõnul huvitas ajakirjanikku, kui suur on olnud veetemperatuuri tõus, kuidas on muutunud jääolud
ning millist mõju on see avaldanud
järve ökosüsteemile ja kohalike elanike eluolule. EMÜ limnoloogiakeskuse professori Tiina Nõgese sõnul äratas ameeriklaste huvi EMÜ teadlaste
2014. aastal kirjutatud artikkel „Weak
trends in ice phenology of Estonian
large lakes despite significant warming trends“. „Oleme 2010. aastast
osalenud globaalse järvetemperatuuri koostööprojektis „Global Lake

Talvine Peipsi
Temperature Collaboration“, mille
käigus avaldatud andmebaas ja esimesed analüüsid näitavad, et paljudes
piirkondades tõuseb järvevee temperatuur kiiremini kui õhutemperatuur,“
ütles Nõges.
EMÜ juhtteadur Peeter Nõges
lisas: „Viimase 50 aasta jooksul on
Tartu talvine õhutemperatuur tõusnud ligi 3 °C võrra ja aprillikuine
veetemperatuur Peipsis on tõusnud

Sõnumeid loodus ja teadus
teemaliste markide kohta

E

6
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Allikas: pood.post.ee

von Oettingen portesti
Looduse
ree ning Oettingenide
lugejad küllap
perekonnale kuulunud
mäletavad,
et
maja, praegune Tiigi
mullu 2. detsembril täiseltsimaja, kus vaatlusi
tus 150 aastat pidevate
kaua aega tehti. Marki
organiseeritud meteoon kümnemargistes
roloogiliste mõõtmiste
algusest Eestis, sest oma Detsembri alguses ilmunud väikepoognates kokku
trükitud 50 000.
panuse selle sündmu- mark „Tartu Ülikooli Ilmade
Omniva valis 2015.
se tähistusse on mõne Observatoorium 150“
aasta õnnestunuimaks
artikliga andnud ka ajakirja detsembrinumber. Postitalitus margiks 12. märtsil käibele lastud
lasi 2. detsembril käibele sama täht- hallhülgega margiploki „Läänemere
päeva märkiva margi, mille nimiväär- looduskeskkonna kaitse“ (vt EL
tus on 65 senti. (See vastab 1. jaanua- 2015, nr 4, lk 4), mille on kujundarist kehtima hakanud kohaliku kirja nud Indrek Ilves. Ammuse tava kohaselt ehib see väljaanne ka Eesti posttariifile.)
Selle postimaksevahendi on markide aastakomplekti kaasi. Indrek
kujundanud Jaan Saar. Postmargil Ilves pälvis mullu omapärasel moel ka
on vaatluste alustaja Arthur Joachim Läti postiteenistuse tunnustuse: Eesti

2,4 °C. Võrreldes 1920. aastatega on
Peipsi kevadine jääminek nihkunud
enam kui kolm nädalat varasemaks“.
Cheryl Katzi artiklit „Õrnal jääl:
kiired muutused põhjapoolsetes
suurjärvedes“ saab lugeda aadressilt http://e360.yale.edu/feature/on_
thin_ice_big_northern_lakes_are_
being_rapidly_transformed/2933/.
Eesti maaülikool / Loodusajakiri

2014. aasta jõulumargid oli lõunanaabritele sedavõrd meeltmööda, et
nad tellisid nende kujundajalt Ilveselt
ka oma 2015. aasta jõulumargid.
Lõpetuseks mõned nopped 2016.
aasta Eesti markide väljalaskeplaanist. 2. veebruariks on kavandatud
plokk loodusliku rabaga ja 17. veebruariks mark aasta linnu rasvatihasega. Tavapäraselt Euroopa päeval 9. mail kogu maailmajaos ilmuvad Euroopa-margid on sedapuhku
teemal „Mõtle roheliselt“. 15. juunil
tähistatakse margiploki ilmumisega
põlevkivikaevandamise 100. aastapäeva Eestis. 25. augustil sarjas „Eesti
fauna“ ilmuval margil on seekord
kasetriibik, 8. septembril ilmuv seeria
„Eesti seened“ järje motiivi pole plaanis täpsustatud. 27. oktoobril täiendab pikka majakamarkide sarja postimaksevahend Virtsu tuletorniga.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

pood.post.ee/Loodusajakiri

Sõnumid

Hulk eurooplasi peab endiselt
hingama saastatud õhku
Foto: Toomas Jüriado

E

uroopa keskkonnaagentuuri
värske raport kinnitab, et saastatud õhk põhjustab Euroopas
kõigi võetud meetmete kiuste aastas
mitusada tuhat enneaegset surma.
Enamjagu linlasi peab leppima õhuga,
mille saasteainete sisaldus ületab
maailma tervishoiuorganisatsiooni
(WHO) lubatud piirmäärasid.
Kõige probleemsemad saasteained on kuni 2,5-mikromeetrise läbimõõduga kübemed (PM2.5), maapinnalähedane osoon ja lämmastikdioksiid. Hinnanguliselt suri pisiosakeste tõttu 2012. aastal 432 000
linnaelanikku, lämmastikdioksiidi ja
osooni ohvrite arvuks on hinnatud
vastavalt 75 000 ja 17 000 linlast.
Kõigel sellel on mõistagi kallis hind
ka majandusele: suurenevad tervishoiukulud ja väheneb tööjõudlus.
Muidugi on tähelepanuväärne taimedele ja ökosüsteemidele avaldatav
mõju: kogu Euroopas teevad kahju
nii ammooniumist ja lämmastikoksiididest tingitud eutrofeerumine kui ka
osooni tekitatud taimehädad.
Tasub rõhutada, et mõne saasteaine kohta on WHO normid palju
rangemad kui Euroopa Liidus kehtestatud (piir)määrad. Näiteks WHO
PM2.5 piirnormi ületavates oludes
elab lausa 87% eurooplasi, kuid EL
normide järgi ainult 9%. Kui suudetaks tagada, et see saaste jääks alla

Suure panuse tervisekahjulikku saastesse annavad autod. Foto on tehtud Sitsiilia
pealinnas Palermos
WHO piiri, kaotaksime 144 000 inimest vähem.
Osooni puhul on WHO normi
ületav suhtarv koguni 98%, EL normi
järgi 15%. 86% Euroopa põllumajanduspiirkondadest peab toime tulema
normi ületava õhu osoonisisaldusega. Kehtestatud NO2 piirmäärad on
WHO-l ja Euroopa Liidus ühesugused. Ent seda ületavates oludes elab
9% kõigist linlastest, teede läheduses on kõnealune sisaldus üle normi
koguni 93% juhtudel.
Kantserogeense bensopüreeni

ülemäärase saaste all kannatab EL
piirnormi järgi umbes veerand elanikest, WHO järgi aga 91%. Paremini
on lood vääveldioksiidiga, mille sisalduse vähendamiseks õhus on võetud
hulk rangeid meetmeid: EL lubatud
norme on ületatud veel vaid üksikjuhtudel. Süsinikmonooksiidi, benseeni ja raskmetallide tsingi, kaadmiumi, nikli ja tinagi sisaldus jääb
lubatu piiresse nii EL kui ka enamasti WHO ettekirjutuste järgi.
EEA/Loodusajakiri

Eesti linnuvaatlejate andmed
maailma elurikkuse portaalis

E

estis tehtud linnuvaatlused
ning nutirakendusega „Minu
loodusheli“ salvestatud helivaatlused jõuavad nüüd maailma
elurikkuse andmeportaali GBIF (The
Global Biodiversity Information
Facility). Vaatlusandmed kanti üle
TÜ loodusmuuseumi arendatavast
infosüsteemist PlutoF.

TÜ loodusmuuseumi harrastusteaduse peaeksperdi Veljo Runneli
sõnul on GBIFi portaalis IdaEuroopast ja Baltimaadest pärit teavet vähe, seega on Eestis kogutud
andmed väga olulised selle lünga
täitmiseks. Eesti elurikkuse andmeid GBIFis saab vaadata aadressil www.gbif.org/country/EE/sum-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Maailma elurikkuse andmeportaal
mary. GBIFi andmeportaali saavad
kasutada kõik huvilised.
TÜ loodusmuuseum /
Loodusajakiri
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Sõnumid

Soomes on taudi tõttu
hukkunud hobukastaneid

8
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Fotod: Toomas Jüriado

S

oome dendroloogide foorumis teatati mullu oktoobris,
et Helsingi linna nii mõndagi
hariliku hobukastani puiesteed on
tabanud uus, bakteri Pseudomonas
syringae pv. aesculi põhjustatud
taud, nii et hulk puid on tulnud
maha võtta. Seni eestikeelse nimetuseta taudi tõttu saavad hukka ainult
hobukastanid. Kõnealune taud on
neid hävitanud mujalgi Euroopas,
näiteks Inglismaal on nakatunud
umbes 50% puudest, Hollandis ligikaudu 40%. Haigusest saab jagu
ainult saega. Helsingi hobukastanitel on viimasel ajal olnud muidki
raskeid haigusi, seepärast ei soovita
linna ehitusamet edaspidi neid linna
enam istutada.
Vanameister Aarno Kasvi arvab
foorumis, et Soomes levinud hobukastanite populatsioon on tõenäoliselt saanud alguse ühest emapuust,
hobukastaneid on sajandeid paljundatud samade puude ja nende
otseste järglaste seemnetest („kastanimunadest“) ja see on muutnud
populatsiooni taudidele vastuvõtlikuks. Istutuskeeld peaks puudutama ainult harilikku hobukastanit.
Ameerika päritolu liike, nagu sile
hobukastan (Aesculus glabra), kollane hobukastan (A. flava) jt, võiks
ikkagi istutada.
Omalt poolt soovitan samuti toimida roosade kuni roosakas
punaste õitega punase hobukastaniga (A. x carnea) ja selle sordiga
’Briottii’, keda turistid ja möödasõitjad imetlevad õiteajal Tallinnas
Russalka juures. Internetis väidavad Kanada uurijad, et paraku võib
ka sile hobukastan siiski osutuda
haigusele vastuvõtlikuks. Loodan,
et linnaplaneerijad hoiavad alles
Russalka juures olevad haruldused,
et meie ja Soome puukoolid saaksid sealt paljunduseks kastanimune
koguda. Usutavasti panevad meie

Hobukastaneid leidub kohati hulgaliselt ka Eesti linnades

Meil haruldane kollane hobukastan
Tartus
fütopatoloogid uuele taudile ka eestikeelse nime.
Mullu novembri algul teatati
Soome dendrofoorumis, et Euroopa
komisjon on 2015. aasta saja oht-

likuma kahjurputuka hulka arvanud aasia siku (Anoplophora glabripennis), kes on alustanud rünnakut Põhjamaades: Soomes Vantaas
hävitasid nad 2015. aastal hulga
puid. Kuni 5 cm pikkuseks kasvavad tõugud söövad lehtpuude puitu
ja mähka, mardikad lehti ja koort.
Need pikkade tundlatega kuni 3 cm
pikkused mustad valgetäpilised
mardikalised siklaste sugukonnast
pärinevad Hiinast, kust nad arvatakse olevat sisse toodud puittaaraga. Nende toiduks kõlbavad peaaegu kõik lehtpuud: haab, paju, vaher,
hobukastan, kask, lepp, õunapuu,
pärn, jalakas ja saar. Eeskirjade järgi
tuleks kahjustatud puu ümbert 100
meetri raadiuses kõik lehtpuud
maha raiuda ja põletada, ükskõik,
kas seal on linnapark, eraaed vms.
Vantaas raiuti esialgu maha kuus
hektarit lehtpuumetsa. Loodetavasti
suudetakse sellele invasioonile piir
panna. Õnneks ei ründa aasia sikk
okaspuid.
Mati Laane

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sõnumid

Kalade kättemaks:

Alaska tursad söövad linde

T

eatavasti püüavad paljud
merelinnuliigid osavalt kalu. Nüüd on olemas kindel tõestus, et mõned
kalad omakorda tarbivad linnuliha. Sellest kirjutavad ajakirja
Marine Ornithology veebiväljaandes Alaska mereelu keskuse (Alaska SeaLife Center) ja
Alaska ülikooli teadlased.
Esimesena pööras sellele nähtusele mõni aasta tagasi
tähelepanu üks Dutch Harbori
toitlustustöötaja. Nüüd oli teadlastel uurimistööks käes lausa 74 linnu
jäänused, mis kõik olid leitud turskade magudest. Kalad olid püütud
Aleuudi saarte piirkonnast, põhiliselt
Unimaki väilast. Neist rookisid linnud välja Dutch Harbori UniSea kalatöötlusvabriku töölised.
Tegelikult on Alaskal kalade magudest varemgi linde leitud, näiteks on
riikliku ookeani- ja atmosfääriameti
(NOAA) uurijad saanud tursa maost

Alaskal Unimaki väilas
püütud turskade
magudest leitud
saak: osaliselt seeditud põhjatirk ja
tuttördi eri seeduvusastmes jäänused. Võrdluseks on
pildi paremasse
serva paigutatud
15 cm pikkune
valge mõõtepulk
Foto: Alaska SeaLife Center

kätte tirgu jala. Ent sellise hulga lindude leidmine ühe piirkonna kaladest on peaaegu enneolematu.
Siiski on andmeid liiga vähe, tegemaks järeldusi, millistes oludes tursad sellist toitu tarvitavad, kui tihti
seda juhtub ja milline on nähtuse bioloogiline tähtsus. Üsna ilmselt neelavad kalad alla terve linnu. Küll olid
nad eri määral seeditud: mõni lind oli
peaaegu tervenisti seedimata, teistest
leiti vaid sulgi ja luid.

Kokku suudeti ära määrata 59
linnu liik, teiste puhul sai selgeks
nende perekond. Kõige sagedamini
on kalatoiduks sattunud tuttördid:
lausa 55 mainitud 74-st. Väheldased
mustad tuttördid toituvad sukeldudes
krillist ja väikestest kaladest. Määrata
suudeti ka mõned põhja- ja lõunatirgud ning üks hallörd.
Siiski on enamasti raske öelda,
kas tursad on püüdnud neid linde
juhuslikult või neelanud alla korjuse.
Kolme tuttördi kopsudest leiti õhku,
järelikult olid nad alla neelatud elusalt. Enamasti õhku kopsukudedes ei
olnud, niisiis oli lind olnud uppunud,
kui tursk ta alla neelas.
Varasemast on teada veel mõned
juhud, kui kalad on linde söönud.
Näiteks Uus-Inglismaal leiti suure
merikuradi maost väikealgi ehk ürri
jäänuseid. Rootsis on kirjeldatud havisid, kes on järvedes rünnanud parte –
ehkki võib-olla selleks, et neilt saak ära
võtta. Ka tiigerhai menüüs on olnud
linde, näiteks Mehhiko lahes laululinde ja Vaikse ookeani troopilises
osas noori, veel kasina lennuoskusega
albatrosse.
Alaska Dispatch News /
Loodusajakiri

K

ampaania „Make Chocolate
Fair!“
esindajad
andsid 2. detsembril Brüsselis
Euroopa Liidu magusatöösturite liidule (CAOBISCO) kätte šokolaadi õiglase tootmise toetuseks kogutud 122 826 allkirja. Allkirjastanud
nõuavad, et ettevõtted tagaksid
kakaotalunikele äraelamiseks vajaliku sissetuleku ning kasutaksid ainult
serditud kakaod.
Eestis andis kampaaniale oma
hääle tervelt 12 000 inimest, allkirju kogus MTÜ Mondo. Kolm aastat väldanud kampaania jooksul on
magusatööstuses olnud ka edasiminekuid, näiteks on Eesti turuliider Kalev lubanud järgmise aasta
lõpuks oma šokolaadides kasutada

vaid UTZ sertifikaadiga kakaod.
„Euroopa
šokolaadiettevõtted peavad koos teiste osalejatega
välja arvutama, milline näeks välja
kakaotalunike äraelamiseks vajalik
sissetulek,“ ütles „Make Chocolate
Fair!“ kampaania koordinaator
Evelyn Bahn, kes töötab Saksamaal
tegutsevas INKOTA-s. „Ainult
nii saame saavutada kakao õiglase hinna ning seega võidelda tõhusalt lapstööjõu kasutamise vastu.“
Praegu jõuab 87% šokolaaditahvli hinnast kakaojahvatajate, šokolaadiettevõtete ja supermarketikettide taskusse. Kõigest 6,6% läheb
neile, kes kakaod tegelikult kasvatavad. Kuigi jätkusuutlikult toodetud kakao osakaal on viimase kolme

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Make Chocolate Fair! / INKOTA

122 826 eurooplase hääled
jõudsid magusatöösturiteni
Allkirjad võttis vastu CAOBISCO peasekretär Sabine Nafziger
aasta jooksul suurenenud, ei ole see
veel piisav, et parandada kakaotalunike olukorda.
Allkirjad
vastu
võtnud
CAOBISCO peasekretär Sabine
Nafziger rõhutas, et väga vajalik
on tarbijate ja aktivistide tegevus
ning magusatootjate liit on alustanud suurt tööd, mille siht on muuta
šokolaaditööstus kestlikumaks.
MTÜ Mondo / Loodusajakiri
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Maal: John William Waterhouse, „Odysseus ja sireenid“, 1891 / Wikimedia Commons

Inimese evolutsioon

Ithaka saare valitseja Odysseus põikas pärast Trooja sõda kümneks aastaks merereisile, tema naine Penelope tegeles sellal
kodus lõimetishooldega. Ristisõdijad, rändrüütlid, konkistadoorid, harjuskid, trubaduurid, vagabundid, skaudid – kõik need
ajaloost hästi tuntud tegelased seostuvad ruumis orienteerumise ja meessooga

Miks mehed näevad pilti

ja naised kuulevad sõnu?
Keskmine mees pigem eksleb võõras linnas teed otsides
mitu tundi, lappab oma kaarte ja pingutab mälu, kui küsib
vastutulijalt juhatust. Vähemalt levinud uskumuse järgi on
see nii. Kas selles võib olla tõetera? Ja mida me selle teadmisega peale võiksime hakata?
Juhan Javoiš, Lauri Palumets
Ta lihtsalt hulgub linnast linna, siht
on sinna, kuhu tuul.
Ta vaateväli on ta maailm, tema ulatus ja ruum.
Vennaskond

M

äletan üht juuliõhtut aastast 1994. Lapseohtu bioloogiatudengitena olime
koos sõbra Kristjaniga äsja eemaldatud putukate tundmaõppimise praktikumist. Süüdistus: „mittetöine suhtumine“. Putukad olid meil ilusti korjatud, kuid patt seisnes muus – liiga
tihti sattusime öösiti, töövabal ajal,
pisikese kummipaadiga ümbruskon10

|10|
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kogu: seitse jõge ja kaks järve, vahepeal kaks mõnekilomeetrist jalgsimatka läbi metsade, paat turjal. Muu
hulgas ületada kaks korda ilma dokumentideta riigipiiri, üks kord mööda
jõge otse läbi linnasüdame. Olime siiras vaimustuses!
na veekogudele „avastusretkedele“.
Veel selgemalt mäletan hetke,
Mis parata, looduse kutse tõmbas pii- kui kirjeldasime plaani suure õhinamahabemega linnapoisse nagu mag- ga oma kursuseõele. Ta kuulas meid
netiga – ja küllap siis tähelepanu kannatlikult ära ja küsis maailma
kõige ootamatuma küsimuse: „Aga
miks te seda teete?“
Ta kuulas meid kannatlikult ära ja
Jäime teda jõlliküsis maailma kõige ootamatuma
tama ilmselt haruküsimuse: „Aga miks te seda teete?“
kordselt rumalate nägudega. Kallis
kursuseõde tõlgenõppetöö tähtsatelt küsimustelt üle- das meie kimbatust muidugi omasoodu: „Ärge muretsege, poisid, ma saan
määra kõrvale.
Hetkega küpses iseenesestmõiste- teile bussiraha laenata.“ Tõttasime lahtav plaan – naaseme ülikoolilinna sel- ket pakkumist teineteise võidu tagalesama paadiga! Selleks tuli läbida ei si lükkama, otsisime sõnu, üritasirohkem ega vähem kui üheksa vee me abitult olukorda kuidagi selgitada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ega see polnudki ju rohkem kui
tosin aastat hiljem, kui prantsuse teadlane Christelle Jozet-Alves ja
tema kolleegid lasid Inglise kanalis
Luc-sur-Meri asula lähedal oma pisikeselt uurimislaevalt traali merre ja
tirisid välja – ei, mitte kalale ei tulnud nad seekord! – mõnikümmend
harilikku seepiat (Sepia officinalis).
Kui tublid molluskid olid nädalakese akvaariumides mõnusat krabi- ja
krevetitoitu nautinud ning kummalisest elupöördest toibunud, oli neil aeg
asuda teaduse teenistusse.
Ühekaupa tõsteti katsealused suuremasse anumasse ning filmiti nende
liikumist. Juhtus see, mida teadlased õigupoolest olidki eeldanud, aga
mida seepiariigi soovolinik – kui seesugune olnuks olemas – ilmselt küll
heaks poleks kiitnud. Sugude vahel
oli nimelt selge erinevus. Lastel ja
naistel, st veel mittesuguküpsetel ja
emastel isenditel näis olevat aega maa
ja ilm. Nemad käitusid tunnelis üsna
loiult. Isastel seevastu oli tuline rutt:
kiirelt tõttasid nad katseareenil ringi,
ilmse sihiga kuskile edasi rutata.
Teadlastele sellest tulemusest ei piisanud. Katseakvaariumisse vaheseinu kleepides valmistati nn T-labürint
(ingl T-maze): T-tähe kujuline tunnel, mille alguspunktiks oli tähe jalg,
ja kaks finišit paiknesid kummagi
haru otsas. Ühes finišis asus ukse
taga preemia: hämar hubane liivapõhjaga ruum, kuhu seepiale meeldib
varjuda. Teises lõpp-punktis viis uks
samasugusesse ruumi, ent oli lukus.
Kummagi haru kohale riputati erisuguse mustriga „liiklusmärgid“, mille
järgi katsealused võisid õige, avaneva
uksega varjupaiga suuna meelde jätta
– teatavasti on seepiad väga terased
olevused, nii nägemisvõime kui ka
üldise nutikuse poolest. Mitu korda
proovides õppisid alguspunktist lahti
lastud seepiad peagi keerama õigesse
T-tähe harusse, et jõuda meeldivasse

A

ntiikaja väepealik Xeno
phon käis ilma maakaardita läbi terve Väike-Aasia
ja jumal teab kus veel. Vanad gootid sooritasid oma sõjaretki samuti topograafiat tundmata. Marssida
aina edasi, rajada teed läbi tundmatute maade, olla ümber piiratud vaenlastest, kes ootavad parajat võimalust su kaela käänata, –
seda nimetataksegi anabasiseks.
Kellel on nuppu, nagu Xenophonil
või kõigil neil röövsuguharudel, kes
tulid Euroopasse jumal teab kust
Kaspia või Aasovi mere äärest, see
saadab oma retkel korda tõelisi imetegusid.
Kui Rooma leegionid, samuti
ilma maakaardita, jõudsid Caesari
juhtimisel põhjas asuva Gallia mere

äärde, võtsid nad nõuks marssida tagasi Rooma hoopis teist teed
mööda, et veel rohkemat korda
saata. Ja nad jõudsidki Rooma.
Sellest ajast peale arvatavasti räägitaksegi, et kõik teed viivad Rooma.
Samuti viivad kõik teed ka České
Budějovicesse. Vahva sõdur Švejk
oli selles kaljukindel ka siis, kui ta
Budějovice kandi asemel nägi enda
ees Milevsko küla.
Švejk astus peatumata edasi, sest
mingi Milevsko ei tohi ometi üht
vahvat sõdurit takistada ükskord
České Budějovicesse jõudmast.
Jaroslav Hašek, „Vahva
sõdur Švejki juhtumised
maailmasõja päevil“,
tõlkinud Lembit Remmelgas
Foto: Kevin McGee / www.flickr.com

Mõistmatus meie emaliku jutukaaslase
silmis aga ainult suurenes, olime ühtäkki nagu tulnukad eri planeetidelt. „Aa,
ma taipan“ venitas ta lõpuks püüdlikult,
ja tema näost oli näha, et see polnud
tõsi, „teil on seikluste janu!“

Harilik seepia kuulub küll limuste hulka, kuid on tegelikult väga terane ja nutikas
olevus. Isased seepiad on innukamad rändurid ja jälgivad rohkem liiklusmärke,
emased on vaoshoitumad ja järgivad pigem sisseharjunud teekonda
varjupaika. Isastel, emastel ja noortel
kulus selleks sama palju kordi, keskmiselt kaheksa.
Ent nüüd järgnes katse, kus uurijad vahetasid preemia asukoha
ära: lukustasid seni avanenud ukse
ja keerasid vastasukse lukust lahti.
Vastavalt vahetati ära ka liiklusmärgid. Nüüd käitusid emased ja isased
seepiad sootuks eri moodi: isased jälgisid liiklusmärke ja jõudsid varjupaika sama edukalt kui enne. Enamik
emaseid aga keeras liiklusmärkidest
hoolimata harjumuspärasesse suunda
ja jõudis valesse, lukustatud finišisse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Samamoodi suundusid valesse lõpppunkti ka noorukid, kui välja arvata
paar erandlikku seepiapoissi, kel retk
läks õnneks nagu nende täiskasvanud
sookaaslastel.
Kuidas taipasid teadlased niisuguseid tulemusi oodata? Kuidas üldse
taibati ruumilist käitumist sugude vahel võrrelda? Tõsi, kirjeldatud
uuring oli arvatavasti esimene, kus
sugude erinevus ruumilises käitumises tehti kindlaks selgrootul liigil. Ent
selgroogsetega, iseäranis imetajatega, oli samalaadseid katseid tehtud
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Inimese evolutsioon
tunud näiteks looma usinus, uudishimulikkus, julgus jpm. Ent üksnes
nendele, n-ö teisejärgulistele omadustele isaste ja emaste erinev suutlikkus kindlasti ei taandu.

„No nüüd mul tuli küll üks hea
mõte! Ronime kuuse otsa.“
„Roni,“ vastas Eerik.
„Aga sina?“
„Mina ei roni.“
„Oled ikka loll,“ arvas
Hannes. „Sa ei tea, kui lahe
vaade sealt ülevalt on! Sealt
näeb igasuguseid asju!“ /---/
Ahvikiirusel roniski ta kuuse
otsa, päris latva välja.
„Ohoo!“ karjus ta sealt.
„Võimas! Ma näen puid ja
maju!“
Andrus Kivirähk,
„Rahutu külaline“

12

|12|

EESTI LOODUS JAANUAR 2016

Foto: Leo Papandreou / foter.com

Meie liigil on ruumilisi võimeid
mõõdetud veidi teisiti kui muudel
liikidel. Palju on kasutatud orienteerumisülesandeid maastikul, ent tavaliselt ei rajata täpsemini kontrollitud
tulemuste saamiseks ehtsaid labürinte: see oleks parasjagu kulukas ja teisalt pole selleks vajadustki, sest nagu
väga paljud muud ülesanded, saab
kahejalgne loom ka ruumilise võimekuse katsed kenasti lahendatud paberi ja pliiatsi või arvuti abil.
Paljud katsed meenutavad arvutimänge: näiteks tuleb juhtkangi abil
seigelda virtuaalses labürindis, jättes
meelde seni tundmatuid liiklusmärke, nagu tegid meie
Ruumilisi võimeid saab mõõta mitut
tuttavad seepiad.
moodi, mis suuresti olenevad ka lii
Tihtipeale pole eesgist, kel seda mõõdetakse.
märk mitte lihtsalt
jõuda sihtpunkti,
vaid täita keeruliVäiksemate loomade ruumilist semaid ruumilisi ülesandeid.
Katsete tulemuste poolest pole inivõimekust mõõdetakse enamasti mitmesugustes labürintides, kus hinna- mene siiski mingi erand. Nagu enatakse, kui kiiresti ja tõhusalt suudab mikul uuritud liikidel, ilmneb meilkatsealune objektide asukohti meel- gi üldiselt meeste paremus ruumide jätta ja uuesti üles leida. Peale n-ö liste ülesannete lahendamisel. Kõige
puhtkognitiivsete võimete on ülesan- kaugemale ette rebivad mehed naisnete lahendamisel väga tähtsaks osu- test kolmemõõtmelistes mõttelistes

Kas on sama kujund või ei?
Kolmemõõtmeliste mõtteliste pöördkatsetega hinnatakse, kui hõlpsasti
suudab katsealune kujutleda pildil
kujutatud kolmemõõtmelisi objekte
teistest vaatenurkadest
Foto: William A. Troyer / US Fish and Wildlife Service / Wikimedia Commons

juba hulk aastaid. Valdava ülekaaluga on niisugused katsed näidanud
isaste paremaid ruumilisi võimeid.
Mõnelgi liigil on kindlaks tehtud ka
see, et ruumilist võimekust soodustab
nn isassuguhormoon testosteroon.
Muidugi, ruumiline võimekus ei
ole nii lihtne tunnus nagu kaugushüpe, mille ühikuteks on sentimeetrid
ja mille mõõtmise kohta – kui sa pole
just olümpiakohtunik – ei saa tekkida
kuigi palju küsimusi. Ruumilisi võimeid saab mõõta mitut moodi, mis
suuresti olenevad ka liigist, kel seda
mõõdetakse. Ja kahtlemata koosneb
see üldtunnus mitmesugustest võimetest – asendite, suuruste, suundade, vahemaade tajumine, meelespidamine, seostamine jne –, mille
täpsest neuroloogilisest olemusest ei
ole teadlastel veel kuigi head aimu.

Rõõmus karujahimees trofeega 1950.
aastatel Kodiaki saartel Alaska lõunarannikul. Emaste valiku hüpoteesi
järgi on meeste paremad ruumilised
võimed välja kujunenud tänu sellele,
et naised eelistavad oma laste isadena
osavamaid kütte
Uruhiir Microtus pennsylvanicus on
hästi uuritud näide polügaamse, st
tihti sigimispartnereid vahetava
liigi kohta: nagu võis eeldada,
osutusid selle liigi isased emastest ruumiliselt võimekamaks,
eriti suur on see erinevus
sigimishooajal. Ühes katses
hinnati ka emaste valikut: jälgiti,
millised isased emastes rohkem
huvi äratavad. Eelistatud peigmehed
osutusid osavamateks ruumis orienteerujateks. Huvitaval kombel olid
nad ka loomult rahumeelsemad
(vähem riiakad) isaste omavahelises suhtluses. Võimalik siiski, et
tihedama populatsiooni
korral on riiakusel suured eelised

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Miks? See küsimus tekib igal teadlasehingel kohe, kui ta märkab looduses mingit korrapära. Tõesti, kui
evolutsioon on meestel kujundanud
tõhusamad ruumilised võimed kui
naistel, siis on üpris tõenäoline, et
meestel läheb neid ka rohkem vaja, st
looduslik valik on ruumiliselt saamatuid mehi ajast aega rohkem nüpeldanud kui sama äpusid naisi. Aga miks?
Läbi aegade on pakutud mitmesuguseid toredaid hüpoteese.
Meeste sõjakäikude hüpoteesi järgi
kuluvad meestel head ruumilised võimed ära selleks, et korraldada sõjaretki teiste hõimude vastu, saamaks
oma valdusesse rohkem naisi ja vara.
Naistel seesugust vajadust pole: suurem hulk mehi tooks neile kasu asemel pigem häda kaela, sest enamikul meestel on paraku huvi sigida.
Erinevalt meestest, kes ei pruugi oma
järglaste vastu pärast viljastamist kuigivõrd huvi tunda, on iga lapse sünnitamine naisele äärmiselt kulukas lõbu
ja enamasti tuleb tal jääda vastutama
ka üleskasvatamise eest.
Emaste valiku hüpoteesi kohaselt

Foto: ERM/muis.ee

Hülgejahil merejääl orienteeruvad Kihnu mehed olid kodunt ära nädalate kaupa.
Oleks olnud mõeldamatu samal ajal laste eest hoolitseda – sellega pidid hakkama
saama naised. Niisugusel sugude tööjaotusel põhinevad lõimetishoolde hüpotees, küttide-korilaste hüpotees ja emaste valiku hüpotees, mis kõik selgitavad
naiste nõrgemat ruumitaju
Foto: Colegota / Wikimedia Commons

pöördkatsetes (ingl mental rotation
test). Nende katsetega hinnatakse,
kui hästi suudab katsealune kujutada
ette pildil kujutatud kolmemõõtmelisi objekte teistest vaatenurkadest.
On tehtud kindlaks, et sellised katsed
kajastavad küllaltki täpselt katsealuste edukust tõelises ruumis elulähedasi orienteerumisülesandeid täites.
Mõistagi on erandlikke uuringuid
ja katsetüüpe, kus on ilmnenud naiste paremus. Lähemal uurimisel on
aga tihti osutunud, et õrnema soo
edukuse taga on siiski nende suurem
verbaalne (sõnaline) võimekus: selle
ande poolest on naised meestest üle
vähemalt niisama veenvalt kui mehed
naistest ruumilistes ülesannetes.
Mõnes uuringus on leitud, et
meeste paremus ilmneb rohkem ülesannetes, mis eeldavad osavust liigelda
võõral maastikul, arvestades ilmakaari, rännakuaega ja vahemaid, naised
aga on osavamad jätma meelde objektide asukohti üksteise suhtes: nende
strateegia sobib hästi orienteerumiseks just tuttavas keskkonnas.

Bambuskaru (Ailuropoda melanoleuca) on liik, kelle puhul õnnestus selgitada, kas
isaste ja emaste ruumilise võimekuse erinevus tuleneb pigem isaste vajadusest
jooksuajal territooriumi laiendada või hoopis emaste vajadusest tiinuse ajal paiksemaks jääda. Nimelt asuvad isased territooriume laiendama juba novembris, emased
indlevad aga alles kevadel. Kuna uuring kestis novembrist veebruarini, võib määrava tegurina oletada pigem isaste territooriumikasutust. Pildil on Hiinas Chengdu
bambuskarude sigimise uurimise keskuses sündinud nädalavanune kutsikas
eelistab õrnem sugu oma laste isana
edukamaid jahimehi, ent edukamad
jahimehed on paremad orienteerujad.
Teatavasti kehtib eluslooduse valsipõrandal enamasti emaste valik, sest
nemad panustavad järglastesse rohkem ja seetõttu tuleb härradel nende
pärast pahatihti kibedasti konkureerida.
Küttide-korilaste hüpotees ja
vanemhoole hüpotees lisavad eelmis-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

tele tähelepaneku, et naiste roll on
olnud hoida lapsi ja seetõttu püsida rohkem tuttavas keskkonnas ning
tegelda pigem korilusega kui saakloomi jälitada. Tõenäoliselt on ka rasedus pärssinud liikuvust ja ajendanud
naisi paigal püsima.
Hajumise hüpoteesi järgi on ruumiline suutlikkus parem sellel sugupoolel, kelle noorisenditel on suguküpseks saades suurem sund rännata
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Võrdluseks bambuskarudega uuris sama töörühm aasia sõrmiksaarmast (Amblonyx cinerea). Bambuskarude isased kutsikate
hooldamises ei osale ja seetõttu püüavad viljastada võimalikult palju emaseid, ent need saarmad loovad paari kogu eluks ja
saarmaisa aitab nii pesa ehitada kui ka järglastele toitu koguda nagu ühele tõeliselt monogaamsele liigile kohane. Seetõttu
pole ehk üllatav, et saarmaste puhul ei täheldatud isaste suuremat ruumilist võimekust
laia maailma õnne otsima.
Tähelepanelik lugeja ilmselt märkab, et kõik need hüpoteesid seostuvad küllaltki piiratud loomarühmade
ja eluviisidega. Ent teadusuuringud
kinnitavad, et sooline erinevus ruumilises võimekuses – ja enamasti just
isaste edumaa – on liigiti märksa laiemalt levinud nähtus, kui eelloetletud
hüpoteeside põhjal võiks eeldada.
Näiteks võisid meestele ja mõnedele muudelegi primaatidele omased sõjaretked tõepoolest soodustada
nende evolutsiooni osavamaks orienteerujaks. Miks mitte! Ent see ei seleta ruumilise võimekuse soolisi erinevusi seepial või rändrotil, kes niisuguseid retki ei harrasta.
Nii oli tarvis ka üldisemat hüpoteesi, mis kataks võimalikult palju
loomarühmi. Kuna elusloodus on
elukorralduselt äärmiselt mitmekesine, siis ei jäänud muud üle kui
püstitada üpriski üldsõnaline koduterritooriumi hüpotees. Selle järgi
on ruumiliselt võimekam lihtsalt see
14
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hinnata ruumiinfot töötleva ajuosa –
hipokampi (ingl hippocampus) suuruse järgi. Kahel turpialiliigil, piisoniturpialil (Molothrus ater) ja liigil
M. bonariensis, avastati, et sigimishooajal ei ole hipokamp suurem mitte
isastel, vaid hoopis emastel.
Milles asi? Need linnud on nimelt
pesaparasiidid, poetavad oma munad
võõrastesse pesadesse, ja erinevalt
näiteks harilikust käost ei aita isaslind oma paarilist
selles raskes „maastikumängus”, vaid
Kõik inimesed on kordumatud isik
jätab kõik temasused, igaüks isemoodi ja kedagi ei
kese õlule. Igasse
tohiks sildistada ega suruda sugude
pesasse munetakse
raamidesse.
ainult üks muna ja
seda peab tegema
täpselt õigel ajal,
Erand kinnitab reeglit! Järgnevatel et parasiidi järglane kooruks enne
juhtudel võib seda küll väita lausa peremeeslinnu poegi. Nii et vaesel
turpialiemal on küllaga, mida meelotseses mõttes.
Lindudel on nende suure liikuvuse de jätta ja milles orienteeruda, ning
tõttu raske ruumilist võimekust otse- tema paremad ruumilised võimed
selt mõõta, kuid kaudselt saab seda igati õigustatud, hoolimata sellest,
sugupool, kes kasutab suuremat territooriumi.
Enamasti on niisuguseks sugupooleks see, kes hoolitseb vähem järglaste eest ja kellel on seetõttu vabam
voli mööda ilma ringi nipernaaditada ja otsida uusi sigimispartnereid. Ja
enamasti, ka inimliigil, on niisugused
vandersellid pigem isased. Ent nagu
allpool näeme, leidub mõlema reegli
kohta erandeid.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Seney Natural History Association / Wikimedia Commons

A

eg-ajalt leian siin ja sääl
ajalehis, ajakirjus ja biograafilistes käsiraamatuis oma elukirjeldusi, kus õrnalt
tähendatakse, et hakkasin hulkruks sotsioloogia uurimiseks. See
on väga kena ja viisakas biograafide poolt, kuid see pole tõsi.
Sain hulkruks – nojah, et juba
olin sellane, et soontes oli rändaja veri, mis ei annud mulle rahu.
Sotsioloogia tuli õieti juhtumisi: ta tuli pärast, täpselt nii, nagu
märg nahk järgneb, kui kukutakse vette. Ma tulin roobastele, et
teisiti ei võinud, et püksitaskus
puudus raha rongipileti ostmiseks, et polnud loodud töötama
eluaeg „samal roopal“, et – nojah,
et mul kergem oli nii teha kui
jätta.
Jack London,
„Raudteehulkrud“,
tõlkinud August Herms (1928)
et just tema hoolitseb järglaste eest rohkem kui linnuisa! Kolmandal uuritud
turpialiliigil (M. rufoaxillaris) paneb
aga isa pesade otsimisel õla alla ja –
tõepoolest – hipokampi suurus sooti ei
erine, ehkki mõlemal sugupoolel suureneb see ajuosa sigimishooajal.
Ja teine näide. Samamoodi nagu näiteks ogalikul ja paljudel teistel kaladel,
on ka limakalalaste (Blennidae) sugukonnas lõimetishoole (järglaste eest
hoolitsemine) jäetud isade hooleks.
Kudemisajal püsib isane paigal ja kaitseb oma pesitsusterritooriumi, mille
keskel asub pesa – tavaliselt lõhe või
auk kivises pinnases –, kuhu meelitab
emaseid kudema. Emane seevastu rändab ringi ja valib isaseid ja pesi, kudedes mitu hauet ühe sigimishooaja jooksul. Nii võib oletada, et ka limakalalistel
on ruumiliselt andekam hoopis õrnem
sugupool. Oletust kontrolliti kahel liigil (Lipophrys pholis, Parablennius parvicornis), võrreldes ruumis orienteerumisega tegeleva ajuosa suurust: emastel
osutus see tõepoolest suuremaks.
Nagu näha, saab koduterritooriumi hüpotees kummastki erandlikust
näitest tegelikult hoopis kinnitust.

Kuid tuleme tagasi seepiariigi soovoliniku juurde. Küllap leiab ta eeltoodud jutus nii mõndagi murettekitavat. „Olgu meie, muude
liikidega, kuidas on,“ rõhutab
see väärikas peajalgne ilmselt oma aruandes, „aga inimeste puhul pole sellise vulgaardarvinismiga küll midagi peale hakata! Kõik inimesed on kordumatud isiksused, igaüks isemoodi ja kedagi
ei tohiks sildistada ega suruda
sugude raamidesse. Nagu ütles
juba kuulus Mosambiigi kirjanik
Mia Couto“ – siinkohal peab volinik
tähendusrikka pausi ja kiikab kuulajaid tähtsalt üle prillide – „piltlikult
öeldes on iga inimene omaette rass!“
Tõsi ta on, sõjaväeohvitserist naine
ja lasteaiakasvatajast mees pole tänapäeva õhtumaa kultuuriruumis enam
suur haruldus. Raamidesse surumist
harrastatakse üha vähem. Arnold
Schwarzenegger tõi koguni ilmale
priske poisslapse (või oli see siiski tema kehastatud filmitegelane?).
Inimene on erakordselt paindlik ja
varieeruv liik. Ent statistiliselt, suure

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Arthur Chapman / www.flickr.com

Bambuskaru ja sõrmiksaarmas kuuluvad eri sugukondadesse, ent samalaadsed tulemused on ilmnenud ka väga lähedalt suguluses olevaid liike kõrvutades nii uruhiire (Microtus) kui ka helehamstriku (Peromyscus) perekonnas:
polügaamsete liikide korral ilmneb isaste suurem ruumiline osavus, monogaamsetel liikidel on isased ja emased umbes sama
osavad. Pildil on polügaamne helehamstriku liik
Peromyscus maniculatus

Maaorav Urocitellus richardsonii on
eelmistel piltidel kirjeldatud korrapära
mõttes erand. Liik on küll polügaamne
ja isased kaklevad pruutide pärast, nii
et karvu lendab, ent kogu see draama leiab aset emaste koloonias väga
väikesel territooriumil ja seetõttu jooksuajal isaste ruumiline võimekus (mõõdetult hipokampi suurusena) hoopis
kahaneb emastega samale tasemele
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Foto: Charles Roffey / www.flickr.com

Viktor Vasnetsov, „Rüütel teeristil“, 1878 / Wikimedia Commons

Inimese evolutsioon

Foto: Anne ja Tim / www.flickr.com

„Kui pöörad paremale, kaotad hobu, kui pöörad vasakule, kaotad elu.“ Muinasjutu
vägimeeste orienteerumisülesanded polnud lihtsate killast

Omnia ex ovo – kõik algab munast. Väiksemat ja liikuvamat sugurakku nimetatakse isassugurakuks ehk seemnerakuks, suuremat ja paiksemat aga emassugurakuks
ehk munarakuks. Ajalooline põhjus, miks mehed rohkem rändavad, on sisuliselt
seesama, miks niiviisi toimivad nende sugurakud: nad saavad seda endale lubada,
sest on järeltulija toitmisega vähem seotud kui nende partner. Pildil on nn liikuv
spermapank: kõrgtehnoloogilise jahutussüsteemiga jalgratas, millega linnades
veetakse annetatud spermat viljakuskliinikutesse
hulga meeste ja naiste keskmisi võrreldes, leiame siiski, et mehed orienteeruvad ruumis üldiselt paremini,
et neil on ruumiga rohkem asja kui
naistel. See ei välista kuidagi suurt
hulka ruumiliselt käpardlikke kodukana-mehi ega ruumiliselt geniaalseid vandersell-naisi.
„Kuulge, kodanik!“ muutub tubli
mollusk nüüd kärsituks, „Ärge püüdke oma statistilise hookuspookusega
mulle kärbseid pähe ajada! Tunnistage
üles, keskmiselt või mitte, kas te tõesti tahate väita, et üks sugupool on teisest parem?“
Ka siin on kogenud ametnikul ilmselt õigus. Kumb on parem, kas muna
või kana, taevas või maa, vesi või
õhk? Rumal küsimus. Muna on mui16

|16|

EESTI LOODUS JAANUAR 2016

dugi ümaram, veereb kiiremini, kanal
seevastu on rohkem sulgi ja teravam
nokk. Mõnda tüüpi ülesandeid suudavad paremini lahendada mehed,
paljusid muid aga kahtlemata hoopis
naised. Lugupeetud audiitor, juhin
teie tähelepanu kas või siinse jutukese
pealkirjale, mille eesmärk ongi rõhutada, et omad head ja vead on igaühel! Ehkki, jah, nüüd on ilmselt viimane aeg üles tunnistada, et õrnema
soo voorustest meil seekord kuigivõrd juttu ei tulegi. See on hoopis üks
teine lugu, millele oleks kahtlemata
vaja palju rohkem lehekülgi.
„Ei püsi pudeliski paigal!“ Sellise,
pahatihti mitte sugugi soosiva iseloomustusega õnnistavad mitmesuguste

haridusasutuste töötajad sageli just
poisse. Muidugi tulevad nüüd meelde labürintides tõtlevad seepiad, uruhiired, bambuskarud ja loendamatud muud loomad, kes kõik kinnitavad ühel häälel: vaene isane inimloomahakatis pole ise vähimalgi määral
oma kohatuks peetavas rahutus käitumismaneeris süüdi – vähe sellest,
see on talle ilmselt hädavajalik, et
temast kasvaks terve mees.
Kujutame nüüd ette keskmist koolipäeva. Noore inimese silme eest
libiseb läbi pool maailma, mitu sajandit ajalugu, lugematute geeniuste
loodud füüsikateooriad, üksteisest
tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvate rahvaste keeled ja säravaimad
kultuuripärlid – ainult et tema ise
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Kestvusjaht
(ingl persistence hunting) tähendab saaklooma jälitamist
seni, kuni tal
võhm väljas,
ja nõuab
väga head
ruumitaju.
Tänapäeval
tegelevad
sellega vaid
bušmanid
LõunaAafrikas
(pildil), aga
ajalooliselt
on see arvatavasti olnud
inimliigile
kõige omasem jahiviis,
mis on tugevasti mõjutanud meie
evolutsiooni

kügeleb kogu selle aja ikka sealsamas,
vasaku rea tagumises pingis, ilma et
saaks noomituseta korralikult külgegi
keerata. Päevast päeva, kuust kuusse,
aastast aastasse. Oma arengu kõige
olulisemad aastad. Kaks oaasi on selles kõrbes: kehalise kasvatuse tund ja
vahetund. Paraku pole neis tundides
jälle mõistusega suurt midagi peale
hakata.
Kujutame nüüd ette keskmist koolipoisi tunnistust. Juba vana hea definitsiooni kohaselt tähendab see kolmepuru. Aga tunnistus on tühiasi, mõtleme parem tänapäeva noorte meeste vaimse ja füüsilise tervise peale.
Asjatundjad peavad ilmselt nõustuma,
et nendega on asjalood tegelikult nii,
et … võta üks ja viska teist!

„Ahvid olid varastanud aidast
ATV, aga neil ei halastanud aukudega tee …,“ luges mõni nädal tagasi
vähemalt paar tuhat nihelevat eesti
noormeest jõuluvanale ja nende ridade vahelt peaks iga mõistlik haridusminister lugema välja selge sõnumi: tagumikud valusad, poisid armu
paluvad!
Viited:
Teadusuuringute viiteid, täpsemaid kirjeldusi
ja lisalugemist vaata:
• Palumets, Lauri 2013. Ruumilise võimekuse
suguline dimorfism: evolutsioonilised seletused. Bakalaureusetöö. Tartu ülikool. Töö
leiab veebist: dspace.ut.ee.
Teised viited:
• Contra; Nemvalts, Urmas 2010. Poiste
aabits. Grenader Grupp, Tallinn.
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•
•

Couto, Mia 2015. Iga inimene on omaette
rass. Loomingu Raamatukogu.
Schwarzenegger, Arnold 1994. Dr Alex
Hesse. – Reitman, Ivan (dir). Junior.
Northern Lights Entertainment.

NB! Harvardi ülikooli teadlase Maria Kozhev
nikovi uurimistööde põhjal võib siinse artikli
pealkiri olla veidi eksitav. Kui seni arvati, et inimeste mõtlemisel on laias laastus kaks komponenti, nimelt pildiline ja sõnaline, siis tema uuringute järgi tasuks eraldi käsitleda ka kolmandat,
ruumilist põhikomponenti. Vaata täpsemalt:
• Grandin, Temple; Panek, Richard 2015.
Autism. Diagnoosimise alused ja suhtumine
autistidesse. Pilgrim, Tallinn: lk 162–201.

Juhan Javoiš (1975) on zooloog, Eesti
Looduse toimetaja.
Lauri Palumets (1982) on zooloog, kaitsnud ruumiliste võimete soolise dimorfismi teemal bakalaureusetöö Tartu ülikooli
zooloogiaosakonnas (vt viiteid).
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Jäänähtuste kestus jõgedel

on üha lühenenud
Foto: Mark Pahk

Alates 1920. aastatest on
meie hüdromeetriavõrgus tehtud jõgede jäänähtuste järjepidevaid vaatlusi.
Heidame valgust, millist teavet see mahukas arhiiv peidab ja milliseid suundumusi
meile näitab.
Tiia Pedusaar, Tiina Nõges,
Peeter Nõges, Liidia Klaus

E

◊ 1. Täielikuks jääkatteks peetakse olukorda, kus tekib üldine või liikumatu, sileda
või rüsipinnaga jäätekk. Pildil täielik jääkate Vihterpalu jõel

Miks teha jäävaatlusi ja mõõta jää
paksust? Jääkate on vee voolamise
lisatakistus. Ühtlasi võib see põhjustada veetaseme muutusi ja talvel
tekitada isegi üleujutusi, kuigi veehulk ei suurene.
Üleujutuse tingib jääkatte alla

kogunenud lobjakas: see ummistab
voolu ja veetase tõuseb järsult. Nõnda
võib veesisese jää ehk põhjajää teke
ja kogunemine hüdroelektrijaamade
sissevoolukanalite restidele oluliselt
häirida jõujaamade tööd.
Iseäranis suuri ummistusi (jääsulge) võib jää tekitada kevadise jää
mineku ajal. Võime meenutada juhtumeid, kus jää on kahjustanud hüdrotehnilisi rajatisi: lõhkunud sildu,
viinud neid algsest asukohast kaugele, purustanud kaldakindlustusi jms.
Jäänähtused mõjutavad otseselt
veetaset, mistõttu on jää vaatlusandmed väga vajalikud ka äravoolu arvutamisel. Muide, nii mõnigi kord ei saa
jääandmeteta hakkama ajaloofilmide tegijadki: kuidas teisiti teada, kas
1941. aasta veebruari lõpus oli võimalik jõge ületada paadiga või suuskadel.
Ent ka jääteid rajades on olulised
andmed jää kohta. Teades jää paksust, saab jõgedele, järvedele ja väinadele rajada turvalisi ülepääse. Üksiti
aitab jääteave teha arvutusi hüdrotehniliste ehitiste kohta: need peavad
olema talve- ja jääkindlad.

esti asub mõõdukas kliimavöötmes ja hoolimata kliimamuutustest on meil ikka neli
aastaaega. Tavaliselt kattuvad jõed
igal talvel püsiva jääkattega. Siiski on
jõgesid, kus see on harv nähtus, näiteks merelisema kliimaga Lääne-Eesti
saartel. Ent ka karstialadel ja põhjavee- ning järveveetoitega jõgedel
tekib püsiv jääkate vähestel aastatel.
Narva jõel Vasknarva hüdro
meetriajaamas hakati jäänähtusi kirja
panema 1902. aastal, kuid need vaatlused katkesid 1918. aastal. Järjepidev
jäänähtuste seire algas Eestis 1920. aastatel, kui hakati tegema ka muid hüdroloogilisi vaatlusi ja mõõtmisi.
Nõnda on meil mitme jõe kohta
olemas suisa 80 aasta pikkune või
isegi pikem vaatlusrida. Enamiku
jõgede aegread hõlmavad siiski umbes
50-aastast ajavahemikku. Paraku leidub paljude jõgede andmeridades ka
lünki. Enamasti on need tekkinud
sõja tõttu või on hüdromeetriajaam
mõneks ajaks kinni pandud.

18
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Jää paksus on üks parim näitaja ka
kliimauuringutes, sest näiteks jäänähtuste kestuse põhjal saab teha järeldusi kliima soojenemise kohta.
Varem olid tulemused vaatleja
nägu, nüüd tulevad appi automaatseadmed. Jäävaatlusi on tänini tehtud ühel ja samal jõelõigul iga päev.
Seejuures eristatakse kolme perioodi:
jää teke, jääkatte aeg ja jää lagunemine.
Sügisel jäätekke ajal on jäänähtusteks näiteks kallasjää, rasvjää, lobjakaummistus jms; jääkatte ajal on tegu
kas täieliku jääkattega või ka näiteks
rippuva jää või jääpragudega. Kevadel
jää sulamise ajal pannakse kirja veevool jääl, jää tumenemine, jää kerkimine jne. Seega, jäänähtusi on palju ja
need on kirjeldatud vaatleja juhendis
(vt ka ◊ 1, 4, 5).
Jää paksust mõõdetakse iga viie
päeva tagant. Siinjuures on mõõtekoht
valitud selliselt, et see annaks ülevaate
jää keskmise paksuse kohta jõe kiirema vooluga alal. Väiksematel jõgedel
mõõdetakse jää paksus jäälatiga ühest
jääaugust. Üle 25 meetri laiustel jõge-
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◊ 2. Riigi hüdromeetriavõrgu jaamad (punased ja lillad kolmnurgad), kus tehakse hüdroloogilisi vaatlusi ja mõõtmisi, sh
jäävaatlusi. Lilla kolmnurgaga on tähistatud need jaamad, mille pikaajalisi jääandmeid on artiklis analüüsitud. Kirjutises on
näitena toodud Halliste jõe Riisa jaama jäänähtuste muutused
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◊ 3. Jäänähtuste aegread Halliste jõel Riisa hüdromeetriajaamas ajavahemikul 1930–2010. Jäänähtuste algus ja kestus on kirjeldatud teise astme polünoomiga (sinine joon) ja lineaarse regressiooniga (punased jooned) enne ja pärast käänupunkti (lilla püstjoon). Esimene jäänähtustega päev hakkas hilisemaks nihkuma alates 1960. aastatest ja jäänähtuste kestus kahanema 1950. aastate
lõpust. Viimane jäänähtustega päev on nihkunud järk-järgult varasemaks ja muutus on kirjeldatav lineaarjoonega (punane joon)
del tehakse mõõtmisi kolmes jääaugus.
Aja jooksul on muutunud nii jäänähtuste vaatluste sagedus kui ka jõeosa pikkus, kus vaatlusi tehakse. Enne
automaatsete hüdromeetriajaamade ajastut tehti jäävaatlusi üldjuhul
kaks korda päevas: hommikul ja õhtul
kell 8. Alates 2006. aastast on jää

andmed kirja pandud üks kord päevas.
Enamasti tehakse vaatlusi mõõtelatist ehk peelist 100 meetrit üles- ja allavoolu ehk umbes 200 meetri pikkusel
jõelõigul. Pärast automaatseadmetele
üleminekut on paljudes jaamades jäänähtuste vaatlused paraku katkenud.
Pika aja jooksul samalt jõelõigult

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kogutud jääandmetel on aga hindamatu väärtus. Ehkki vaatleja kirja
pandud andmed on mõnevõrra subjektiivsed ‒ tulemused on vaatleja
nägu ‒, ei kahanda see pikaajaliste
andmeridade tähtsust.
Alates tänavusest aastast hakkavad mõnes hüdromeetriajaamas jääJAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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◊ 4. Rippuv kallasjää tekib siis, kui jõgi jäätub kõrge veeseisu korral ning jää kinnitub kalda külge. Hiljem veetaseme alanedes
jääb jää vee kohale sillana rippuma. Pildil Keila jõgi
nähtusi registreerima kaamerad, mis
edastavad pilti reaalajas. Niisiis, edaspidi salvestatakse jäänähtusi sagedamini kui eales varem. Muu hulgas
võimaldavad kaamerad täiendada
andmestikku fotodega.
Jõgede jääilmingud. Enne püsiva
jääkatte teket võib Eesti jõgedel näha
väga mitmesuguseid jäänähtusi, samuti võib ette tulla vahepealseid jäävabu
päevi. Ent harvad pole ka sellised aastad, kus püsiv jääkate keset talve sootuks laguneb ja mitme järgneva nädala
jooksul ei tekigi uut jääkaant.
Paljuaastaste andmete põhjal võib
esimesi jääilminguid meie jõgedel
märgata enamasti novembri lõpus ja
viimaseid aprilli algul. Tavaliselt on
meil püsiva jääkatte kujunemise aeg
20
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mist peetakse jäänähtuste alguspäevaks vaid siis, kui vahetult selle järel
tekkis teist liiki jääd või kui järgnev
jäävaba aeg kestis alla kolme päeva.
Kui jõel näeb jäämoodustisi kakskolm päeva, kuid sellele järgneb üle
kümne päeva pikkune jäävaba aeg,
on
kokkuvõttes
Keskmine jäänähtuste kestus on aja
tegu siiski jäävaba
jooksul märkimisväärselt lühenenud.
perioodiga: need
mõned päevad ei
lähe arvesse.
Kevadel märgitakse viimased jääesimeste ja viimaste jäänähtuste kuupäeva, maksimaalset jää paksust ja nähtused üles siis, kui jõelõigul leidub
veel mistahes jääd.
jäänähtuste kestust päevades.
Esimeste jäänähtuste päev pannakse kirja siis, kui jõel tekib esimest Jäänähtuste aeg on palju lühem.
korda kas kallasjää, lobjakas või hak- Keskmine jäänähtuste kestus on aja
kab kujunema jääkate. Rasvjää ilmu- jooksul märkimisväärselt lühenenud:
pikem kui jääst vabanemise periood.
Jäänähtusi pole sugugi alati lihtne
kirja panna, samamoodi on keerukas
vaatlustega kogutud jääandmeid analüüsida ja üldistada. Harilikult kasutatakse kõige lihtsamaid andmeid:
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Foto: Liisi Labo

◊ 5. Taldrikulaadseks vormitud jäätükid ehk taldrikjää Velise jõel
tad: alates sellest ajast on see näitaja
Halliste jõel selgelt kahanenud.
Praegu ilmuvad Halliste jõel Riisa
jaama lävendis esimesed jääilmingud
suisa kuu jagu hiljem ning jõgi vabaneb jääst peaaegu kaks nädalat varem
kui 1950. aastate lõpus. Jäänähtuste
päevade arv on keskmiselt vähenenud
koguni 40 päeva võrra.

seda kinnitavad üheksa jõe jääandmed
aastatest 1930‒2010 (vt ◊ 2). Aluseks
on võetud kõige tavalisemad näitajad:
esimene ja viimane jäänähtuste päev
ning jääilmingute kestus. On selgunud, et vaadeldud 80 aasta pikkusel
ajavahemikul on esimene jäänähtuste
päev nihkunud hilisemale ja viimane
jäänähtuste päev varasemale ajale.
Samas on kõnealuste nähtuste teke,
lõpp ja kestus selles aegreas erisuguse mustriga (◊ 3). Halliste jõe Riisa
jaama andmete põhjal hakkas esimeste jäänähtuste päev lükkuma hilisemale ajale 1960. aastatel. See suundumus
on olnud pidev viimase poolesaja aasta
jooksul.
Seevastu jäänähtuste lõpp on sujuvalt, ilma silmatorkavate hüpeteta nihkunud varasemale kuupäevale.
Jäänähtuste kestuse muutuses saame
esile tuua 1950. aastate lõpuaas-

Kui kauaks jääd jätkub? Halliste jõe
näitel saame järeldada, et mõned jäänähtuste ja -kattega seotud muutused
võivad olla ajas ühtlased, osa puhul võib
täheldada üsna järske nihkeid. Teooria
kohaselt peaks kliimasoojenemisel veekogude jääkatte kestus lühenema arkuskoosinuse funktsiooni järgi. Et sellest
paremat ettekujutust saada, kujutleme,
et mõõdame heinakuhja läbimõõtu
eri kõrgustel. Kõrgusskaalaks on talve
keskmine õhutemperatuur.
Kuhja läbimõõt maapinnal ja põlvekõrgusel on üsna sarnane, märgata võib
vaid väikest ühtlast kahanemist. Tipule
lähenedes hakkab kuhja läbimõõt kiiresti vähenema. Jääga juhtub sama: kui
talvine keskmine temperatuur ei küüni
miinuskraadideni, siis jääd ei teki.
Muutuste kõver oleneb sellest, kui kaugel me tipust oleme. Ent peale selle veel
teistest teguritest, nagu sademete hulk,
tuul, õhuniiskus ja pilvisus.
Mõistagi pole aastad vennad ja
soojade talvede järel võivad tulla
külmad talved. Nõnda ei kao jää
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meie jõgedelt korraga ega lõplikult.
Sellegipoolest tuleb arvestada kliimasoojenemisega, mistõttu on üsna
tõenäoline, et tulevikus sagenevad
jäävabad talved.
Viimase saja aasta jooksul on globaalne temperatuur tõusnud umbes
0,8 °C võrra, mis muidugi kaob suurde muutlikkuse mürasse: piirkonniti
ja hooajati võivad muutused olla sellest üsna erinevad. Näiteks on talvine (detsember kuni veebruar) õhutemperatuur Tartus viimase poolesaja
aasta jooksul (1961‒2011) suurenenud peaaegu 3 °C võrra.
Kui võtta arvesse, et viimase 30
aasta keskmine õhutemperatuur on
Tartus ‒4,4 °C ja et soojenemine jätkub, jõuab keskmine õhutemperatuur
viiekümne aasta pärast null kraadi
lähedale. See aga viitab asjaolule, et
jääkattega seotud muutused on järsud ning paljudel aastatel ei tekigi
meie jõgedel enam jääd.
Tiia Pedusaar (1968) on hüdrobioloog,
keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja.
Tiina Nõges (1957) on mikrobioloog,
töötab Eesti maaülikooli Võrtsjärve limnoloogiakeskuses.
Peeter Nõges (1957) on bioloog, töötab
Eesti maaülikooli Võrtsjärve limnoloogiakeskuses.
Liidia Klaus (1952) on hüdroloog, töötab keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonnas.
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Käsitsi mõõtmisest

operatiivhüdroloogiani
Hüdroloogiliste mõõtmiste arengut on palju mõjutanud
infotehnoloogia. Võtame vaatluse alla, milliste seadmetega
on aegade vältel hüdromeetriajaamades jõgesid uuritud.

Uus suund: operatiivhüdroloogia.
Infotehnoloogia arengu tõttu viimase
25‒30 aasta jooksul on hüdroloogiliste andmete kogumine suuresti muutunud. Tekkinud on suisa uus distsipliin: operatiivhüdroloogia.
Sedamööda on uuenenud ka Eesti
hüdromeetriavõrk, iseäranis viimase 15 aasta jooksul. Üha vähem tuleb
mõõtmisi teha inimestel ja aina rohkem kasutatakse automaatseadmeid.
Seega on tööjõu- ja ajakulu tunduvalt väiksem ning andmed on kõigile
reaalajas kättesaadavad.
Praegu kuulub riigi hüdromeetriavõrku 57 automaatseadmetega mõõtejaama, kus mõõdetakse veetaset
ning voolukiirust. Need andmed võimaldavad arvutada jõgede igapäevase vooluhulga ning hinnata piirkonna veevaru.
Pikka aega tehti hüdroloogilisi mõõtmisi käsitsi. Veetaset hakati Eesti siseveekogudel mõõtma
Emajõel 1867. aastal. See on teada22
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◊ 1. Veemõõduvai, mis on hetkel veest
väljas ning millele on asetatud käsimõõdulatt
Foto: Aadi Ainla

H

üdroloogiliste vaatluste ja
mõõtmiste käigus kogutakse andmeid veetaseme,
vooluhulga (äravoolu) ja jäänähtuste kohta. Need on muu hulgas vajalikud veemajanduse korraldamiseks,
aidates otsustada, mil määral võib
muuta äravoolu, et lõhelised kudeda saaks, teha maaparandust ja võtta
vett. Samuti tuleb hüdroloogilistest
oludest lähtuda maanteid ja sildu ehitades ning remontides ja vesiehitisi
kavandades.
Seega on pikal järjepideval vaatlusreal suur väärtus, sest see aitab meil
teha mõistlikke otsuseid.

olevalt kõige pikem veetaseme vaatluste rida Eestis (loe lähemalt Eesti
Looduse mullusest detsembrinumbrist). Veetaseme mõõtmiseks oli
Emajõele Kivisilla samba külge kinnitatud latt, millelt võeti kolm korda
päevas lugem.
Enamikul Eesti jõgedel on siiski
tänini kasutatud vaiasid, millelt veetaseme lugem võetakse sentimeeterjaotusega käsilatiga (◊ 1). Lattide ja
vaiade kõrgusarvud pärinevad lähimalt riikliku kõrgusvõrgu reeperilt. Veetaset mõõdeti tavaliselt kaks
korda päevas vaialt või latilt.
Pärast Teist maailmasõda hakati
veetaset kirja panema ka mehaaniliste isekirjutajate ehk limnigraafidega
(◊ 2). Limnigraaf koosneb trumlist ja
sellel olevast paberist, kuhu tindisulg
veetaseme kõikumised peale joonistab. Ühtlasi kuulub limnigraafi juurde kellamehhanism, mis paneb trumli liikuma. Nõnda tekib paberile veetaseme muutumise graafik ehk limnigramm. Selle põhjal on võimalik
leida tunni keskmine veetase.
Limnigraafid olid paljudes
jaamades kasutusel kuni
2006. aastani, mil need
vahetati nüüdisaegsete
automaatseadmete vastu.
Veelgi moodsam seade
koosneb aga veetaseme
andurist, mis pannakse jõe
põhja lähedale: sellisele sügavusele, et see madalveega kuivale ei jääks ega talvel jäässe ei
külmuks. Andur mõõdab veekogu
põhja kohal oleva veesamba rõhku,
mille arvuti teisendab veesamba kõrguseks sentimeetrites.
Hüdromeetriavõrgus mõõdetavad veetasemed on seotud keskmise
meretaseme ehk Kroonlinna nulli-

◊ 2. Isekirjutaja ehk limnigraaf joonistab paberile veetaseme muutumise
graafiku, mille põhjal on võimalik
leida tunni keskmised veetasemed.
Limnigraafid olid paljudes jaamades
kasutusel kuni 2006. aastani
Foto: Liisi Labo

Tiia Pedusaar, Aadi Ainla

◊ 3. Nõukogude ajal tarvitusel olnud hüdromeetriline tiivik. See on üsna töökindel mõõteseade, millesarnaseid kasutatakse mõnes jaamas ka praegusajal
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ga (absoluutne kõrgus merepinnalt).
Seetõttu tuleb automaatjaamas saadud näidule liita anduri kõrgus merepinnast. Vaialt või latilt võetud veetaset võrreldakse automaatjaama näiduga ning need peavad ühtima.
Jaamade andmeid näeb ilmateenistuse veebilehel peaaegu reaalajas:
andmestik uueneb igal täistunnil.
Jõgede veehulka hakati mõõtma
hiljem kui veetaset. Eespool viitasime, et veetaset hakati Eestis järjepidevalt mõõtma 1867. aastal Emajõel.
Teadaolevalt pärinevad esimesed
järjepidevad vooluhulga mõõtmis
andmed aga Narva jõelt Vasknarva
hüdromeetriajaamast, kus mõõdeti vooluhulka aastatel 1902‒1917.
Paraku mõõtmised seal katkesid.
Üheksa jõe vooluhulga mõõtmise profiilid leiame aga 1924. aastal
ilmunud esimesest hüdroloogia aastaraamatust. See annab alust pidada
1920. aastaid korrapäraste vooluhulga mõõtmiste alguseks Eestis.
Jõe voolukiiruse (vooluhulga)
mõõtmine on töö- ja ajamahukas.
Looduslikus jõesängis saadakse vooluhulk, kui veega täidetud jõesängi
ristlõike pindala korrutada voolukiirusega. Ent jõesängi eri kohtades võib
voolukiirus palju erineda, seetõttu on

Foto: Liisi Labo

Foto: Tiia Pedusaar

◊ 4. Kaugmõõtur on üle jõe tõmmatud
trossisüsteem, mis aitab hüdromeetrilise tiiviku viia jõekaldalt vajalikule
kaugusele ja sügavusele

lalt sillalt vardaga, laiemates ja sügavamates jõgedes võetakse appi kaugmõõtur (◊ 4).
Kaugmõõtur on üle jõe tõmmatud
trossisüsteem, millega saab kaldalt
vändates viia tiiviku vajalikule kaugusele ja sügavusele. Tross võimaldab tiivikut vette lasta ka kõrgematelt
sildadelt. Vähemal määral on hüdromeetriajaamades rakendatud ujukeid
ja mõõteülevoole, kuid mõnes jaamas
mõõdetakse nõnda voolukiirust veel
praegugi.
Uuemad vee voolukiiruse mõõteseadmed on akustilised; selliseid on
meil kasutatud alates 2006. aastast.
Seade põhineb Doppleri efektil: registreeritakse vees leiduvatelt osakestelt
◊ 5. Kandepaadil veetav akustiline voo- peegeldunud ultraheliimpulsse ja selle
luhulgamõõtur
põhjal arvutatakse vooluhulk.
Akustilisi mõõteriistu on erisuguseid. Ühed mõõdavad kiirust kindlas
punktis. Teist tüüpi aparaate veetakvaja mõõtmisi teha kogu jõe ristlõike se üle jõe ning selle käigus mõõdab
seade jõe laiuse, sügavuse ja vooluulatuses.
kiiruse kogu jõe ristprofiili ulatuses
Tiivikute kõrvale on tulnud akus- ning seejärel arvutab vooluhulga (vt
tilised mõõtjad. Üks voolukiiru- ka ◊ 5).
Kui kõrvutada vooluhulga mõõtse mõõtmise vanimaid mõõteriistu
on hüdromeetriline tiivik (◊ 3). See mise tõhusust tiiviku ja akustilise
on küllaltki universaalne ja töökindel mõõteriistaga, siis näiteks Narva jõe
mehaaniline mõõteriist. Eesti hüdro- voolukiiruste mõõtmiseks kulus tiimeetriavõrgus on tiivik olnud kasutu- vikuga kuni kaheksa tundi, aga akustilise voolhulgamõõturiga kümme
sel pikka aega, ka praegu.
minutit.
Võrreldes tavaInfotehnoloogia arengu tõttu viima
lise tiivikuga on
se 25–30 aasta jooksul on hüdroloo
akustilised õõteriistad
mõistagiliste andmete kogumine suuresti
gi tundlikumad:
muutunud.
mõõtmine ei pruugi alati õnnestuda,
Enamjagu Nõukogude Liidus too- iseäranis siis, kui jõevool on keerisedetud tiivikuid nõudis üsna palju lisa- line, vees on palju taimestikku või on
tööd: kiiruse mõõtmiseks tuli kokku parajasti lobjakas.
lugeda pöörded vähemalt saja sekunHüdromeetriliste mõõteriistade
di jooksul, saadud tulemuste järgi tormiline areng jätkub, ka Eesti riigi
arvutada pöörete arv ühes sekundis hüdromeetriavõrgus püütakse sellega
ning siis leida tiiviku kalibreerimis- kaasas käia.
andmeid sisaldavast tabelist vastav
kiirus. Nüüdisaegsetel tiivikutel on Tiia Pedusaar (1968) on hüdrobioloog,
kaasas digiloendur, mis loeb kokku keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakontiiviku pöörded ning arvutab kohe na juhataja.
voolukiiruse (m/s).
Aadi Ainla (1954) on hüdroloog, töötab
Tiivikuid on võimalik vette lasta keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonmitmesuguste abivahenditega: mada- na Viljandi regiooni peaspetsialistina.
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Saaremaa robirohi. Geneetilised uuringud on kinnitanud, et teda ei saa kuidagi arvata
samaks liigiks ei rumeelia robirohuga ega ka Rootsi allikasoodest leitud robirohuga

Geneetilised uuringud

haruldaste taimeliikide kaitsel
Nüüdisajal ei ole kahtlust, et meie kõigi kohus on kaitsta
looduslikku mitmekesisust. Haruldaste ja ohustatud liikide
säilimise eest Maal vastutab riik, kus need liigid elavad. Ka
Eestis on seadusega kinnitatud kaitsealuste liikide nimestikud, mille järgi kaitset korraldatakse.
Tatjana Oja, Ülle Reier,
Silvia Pihu, Ene Kook

K

õik tundub esmapilgul arusaadav ja lihtne, kuid sageli see ei ole nii. Üllataval
kombel ei olegi alati selge, keda me
kaitseme ja kui suur on meie vastutus. Alljärgnevalt esitame paar näidet, millised probleemid on ilmnenud meile justkui ammu teada-tuntud taimharulduste kaitses ja kui-
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das neid geneetiliste uuringutega
lahendati.
Kas Eesti hoida on ainulaadne liik
maailmas või lihtsalt ühe Balkani
liigi alamliik? Saaremaa robirohi on
üks Eesti tuntumaid taimharuldusi.
Erilisest liigist, mis kasvab kogu maailmas ainult Saaremaa lääne- ja loodeosa allikasoodes, on kirjutatud selle
avastamisest peale juba kaheksakümne aasta vältel. Ja ometi pole seda liiki

kuni viimase ajani õieti uuritud.
Kui arsti haridusega harrastus
botaanik Bernhard Saarson (Saarsoo)
selle teistest Eestis kasvavatest robirohtudest erineva taime avastas, saatis ta leiu kontrollimiseks Viini tolleaegsele parimale robirohtude asjatundjale Karl Ronnigerile. Kuna
leid meenutas välistunnustelt kõige
enam rumeelia robirohtu, kirjeldas
Ronniger leitud isendite alusel rumeelia robirohu uue Saaremaa alamliigi
Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis Ronniger & Saarsoo.
Võttes peale välistunnuste arvesse levilate kaugust (rumeelia robirohi kasvab Balkani maades ja VäikeAasias) ning saaremaa robirohu erilisi kasvukohanõudlusi (lubjarikkad
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allikasood), käsitleti saaremaa robirohtu 1955. aastal ilmunud teoses
„Nõukogude Liidu floora“ esimest
korda iseseisva liigina: Rhinanthus
osiliensis (Ronniger & Saarsoo)
Vassilcz [11]. Tänini on saaremaa
robirohtu käsitletud kord liigina, kord
rumeelia robirohu alamliigina.
2005. aastal asusid Tartu ülikooli botaanikud uurima, kas saaremaa
robirohi on maailmas ainulaadne.
Kõigepealt võrreldi saaremaa robirohtu ja tema lähimat sugulasliiki rumeelia robirohtu isoensüümide, s.o ensüümi geneetiliselt määratud eri vormide alusel. Ilmnes, et
need taimed on geneetiliselt suhteliselt lähedased, kuid siiski eraldi liigid
[5,6]. Seejärel uuriti perekonna robirohi liike laiemalt ja täpsemate DNAmarkerite abil.
Tulemused kinnitasid, et saaremaa
robirohi on tõepoolest maailmas ainulaadne liik, tema genoom erineb tunduvalt rumeelia robirohu omast [7] (eraldi liigiks nimetatakse populatsioon(id)
üldiselt siis, kui seal leidub isoensüümide või geenide variante (alleele), mida
kuskil teistes populatsioonides ei leidu,
või kui isoensüümide ja alleelide sagedused erinevad teistest populatsioonidest tublisti).
Samal ajal saadeti meile Rootsist
Gotlandi allikasoodes kasvavaid robirohutaimi, mis olevat väga sarnased
saaremaa robirohuga. Kahtlustati
tõsiselt, et need taimed kuuluvad
samasse liiki: Saaremaa ja Gotlandi
vahel on ju kõigest 200 km merepinda ja vanasti ka talviti püsiv jääkate.
Geneetilised analüüsid aga näitasid,
et Gotlandi ja Saaremaa taimed erinevad suuresti ning neid ei saa kuidagi pidada samaks liigiks [8].
Mullu kaitses Tiina Talve doktoritöö robirohu perekonna geneetilisest mitmekesisusest ja taksonoomiast [9]. Seegi töö kinnitas, et saaremaa robirohi on kindlalt unikaalne liik, mis kasvab ainult Saaremaal
ja mille hoidmise eest vastutab Eesti.
Eesti ettepanekul on saaremaa robirohi kantud Euroopa Liidu loodus
direktiivi teise lisasse kui üleeuroopaline haruldus ja väärib õigusega seda
staatust.

Seni on kindlalt vastamata küsimus, kas Eestis leidub haruldast nõmmnelgi
alamliiki Dianthus arenarius subsp. arenarius või kasvab see kogu Euroopas ainult
Rootsis. Vastuse saab anda üksnes geneetiline uuring
Euroopas haruldane nõmmnelk:
kas kasvabki ainult Rootsis? Eesti
ühinemine Euroopa Liidu ja selle loodusdirektiiviga suurendas nõmmnelgi
tähtsust siinmail, sest selle liigi alamliik Dianthus arenarius subsp. arenarius kuulub kogu Euroopas harulduste hulka. Varem ei olnud see ilus
kodumaine valge nelgiliik Eestis isegi
mitte kaitse all ega ka haruldusena
punases nimestikus. Seetõttu ei olnud
ka leiukohti pidevalt kontrollitud.

kul loodusdirektiivi teise lisasse kui
Euroopa haruldus, mis kasvab ainult
Lõuna-Rootsis.
Tartu ülikooli botaanikud lootsid
saada kiiresti selgust, kas ja kus nimetatud haruldasemat alamliiki Eestis
leidub. Kõigepealt prooviti leida
kindlaid väliseid eristustunnuseid,
mille järgi alamliikidel üleüldse vahet
teha. Selgus, et määrajates ja taimenimestikes märgitud eristustunnuste järgi ei saa alamliike siiski kindlalt
eristada, sest need
varieeruvad keskEesti ettepanekul on saaremaa robi
konna tõttu liiga
rohi kantud Euroopa Liidu loodus
palju [10]. Seejärel
võrreldi alamliikide
direktiivi teise lisasse kui üleeuroo
plastilisust: ehk on
paline haruldus ja väärib õigusega
üks alamliik tunseda staatust.
duvalt paindlikum
kui teine, st tema
Arvati, et peamiselt kasvab Eestis välistunnused on keskkonna suhtes
nõmmnelgi teine, Euroopas tavali- tundlikumad ja varieeruvad rohkem?
sem alamliik Dianthus arenarius Seegi moodus ei andnud võtit alamsubsp. borussicus. Alamliikidele ei liikide eristamiseks [4].
Nõmmnelgi alamliike ei suuda
olnud meil kuigivõrd tähelepanu
pööratud, kuid herbaarkogudes lei- kuigi hästi eristada isegi paljunäidus ka Eestis kogutud ja haruldase- nud spetsialistid. Taas tuli pöörduda
maks alamliigiks määratud eksempla- geneetiliste meetodite poole. Peale
re. Ent teated nende kohta olid aval- kahe nimetatud alamliigi on nõmmdatud vene keeles ega olnud ilmsel- nelgil veel kaks alamliiki, mis kasgelt Euroopa Liidus teada. Nii kanti vavad peamiselt Ukrainas. Sestap
haruldasem alamliik Rootsi ettepane- kogusime Eestist, Lätist, Leedust ja
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Eestis ja Lätis kasvavad sinised kopsurohud on osutunud hübriidseks: suur osa nende genoomist pärineb harilikult kopsu
rohult. Võimalik, et tulevikus sulanduvad nad meil hariliku kopsurohuga sootuks ühte või siis tekib siia kopsurohu uus alamliik või koguni liik
Ukrainast kõigi nelja alamliigi võrdlusmaterjali. Head kolleegid Rootsist
saatsid meile võrdluseks ka sealse
haruldase alamliigi arenarius proovid. Kahjuks on see uuring jäänud
raha puudusel pooleli.
Riiklikul tasemel lahendati asi
aga hoopis nii, et 2004. aastal kanti
nõmmnelk koos kõigi oma võimalike alamliikidega kolmanda kaitsekategooria taimede hulka. 2014. aastal
staatust muudeti: nõmmnelk hinnati
teise kategooria liigiks. Nii tehti kõigi
Eestis kasvavate EL loodusdirektiivi
lisa liikidega, mis seni olid kuulunud
kolmandasse kategooriasse, et neid
paremini kaitsta. Selle muudatuse
26
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järgi tuleb meil hoida alles vähemalt
50% kasvukohtadest senise 10% asemel. Kahjuks ei taga see samm üle
euroopalise harulduse paremat kaitset, pigem kaitseme nii just tavalisemat alamliiki.
Loodusdirektiivi lisasse kuuluvate (alam)liikide kohta peab riik korrapäraselt aruandeid koostama, kuid
tegelikult ei ole haruldasema alamliigi leidumine Eestis siiani teaduslike
uurimustega kinnitatud, vaid endiselt
küsimärgi all. Samuti puudub ülevaade, et kui seda haruldust meil leidub,
siis kus täpselt need taimed kasvavad.
Kahjuks põhineb praegune alamliigi kaitse Eestis ebakindlatel oletustel,

mis on tehtud juba enne Eesti liitumist loodusdirektiiviga. Vaid geneetilised uuringud võimaldaksid olukorda selgitada.
Kas Eestis üliharuldane sinine kopsurohi on liiga kauaks üksi jäänud
ja hukule määratud? Mõned aastad
tagasi tutvustas Eesti Loodus kaunist
ja Eestis haruldast sinist kopsurohtu (Pulmonaria angustifolia L.), mis
kuulub taimeliikide esimesse kaitsekategooriasse ja vajab hõreda puistu
ja liigestatud reljeefiga metsa [1]. Siin
kandis alles jäänud populatsioonid
on aga niivõrd väikesed, et tõenäoliselt on need geneetiliselt vaesunud.
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harulduse kasvukoht ei olnud ehituse planeerijatele teada ja ehitus juba
käis, palus tollane Tartu keskkonnaamet Tartu ülikooli botaanikutel hinnata võimalusi taimed ümber asustada.
Samal ja järgmisel aastal istutatigi aasnelgid ümber Anne looduskaitsealale. Ümber asustatud populatsiooni täiendati taimedega, mis olid
kasvatatud samadelt taimedelt kogutud seemnetest. Kuna algsest kasvukohast ümber istutatud taimi oli
ainult 16 ja neid kõigilt ei õnnestunud
seemneid korjata, tekkis küsimus, kas
nii väike populatsioon ei ole geneetiliselt vaesunud ja kas ehk tasub tuua
sellele täiendust teistest populatsioonidest.
Seetõttu võrreldi ümber asustatud
taimede geenijärjestusi ühe Tartulähedase loodusliku populatsiooni
taimede ja Põhja-Eestist kogutud taimede järjestustega. Tartu ümbruse
pisikestele populatsioonidele lähimad
asuvad 190 kilomeetri kaugusel.
Nagu võis oodata, oli ümber asusArvatavasti on sinine kopsurohi lii
tatud populatsioonis
inbriidingu
gikaaslaste vähesuse või puudumise
koefitsient
märksa
tõttu andnud aeg-ajalt järglasi harili
suurem kui Põhjaku kopsurohuga ja niimoodi suutnud
Eesti populatsiooväljasuremist vältida.
nides, st populatsiooni ajaloos oli
ette tulnud tundule ja inimtegevusest ajendatud prot- valt rohkem sugulusristumist. Põhjus
sessidele, teinekord üsna ootamatul on vähene hulk emataimi ja eralmoel. Looduskaitse ülesanne on need datus teistest populatsioonidest.
protsessid kindlaks teha, mõista ning Sugulusristumine vähendab enamasvajaduse korral toetada.
ti geneetilist elurikkust – eri geenivariantide ehk alleelide hulka popuMis neist Tartu ümbruse aasnel- latsioonis –, ent seda uuring ei kinkidest hoida, kui Põhja-Eestis on nitanud. Niisiis kulub siiski veidi
neid veel küllalt? Aasnelk (Dianthus aega, enne kui kahanenud ja eraldasuperbus) kuulub Eestis teise kaitse- tud populatsioonis hakkab geneetikategooriasse. Kaitse all on liik olnud line mitmekesisus kahanema. Vähe
juba pikka aega. Varem oli põhioht sellest, Tartu uuest populatsioonist
kaunite õite noppimine, nüüd pea- avastati koguni selliseid alleele, mida
miselt see, et niite enam ei niideta Põhja-Eesti ulatuslikus populatsiooega karjatata – vähe sellest, ehitatak- nis ei leidunud [3].
se täis. Aasnelgi kasvukohad sobivad
Looduskaitseseaduse järgi peab
pahatihti nii majade kui ka teede ehi- kaitsma vähemalt pooli teise katetuseks.
gooria liikide kasvukohti. Aasnelk
Tartu ümbruses jäi aasnelk „aren- kasvab kahekümne viies Eesti taimedusele“ jalgu 2005. aasta suvel. Kuna de levikuatlase ruudus, millest enaArvatavasti on sinine kopsurohi liigikaaslaste vähesuse või puudumise
tõttu andnud aeg-ajalt järglasi hariliku kopsurohuga ja niimoodi suutnud
väljasuremist vältida.
Võimalik, et edaspidi sulandub
sinine kopsurohi Eestis ja Lätis hariliku kopsurohuga, kaotades geneetilise
identiteedi. Sel juhul me kaotame ühe
haruldase liigi ning sinise kopsurohu
levila põhjapiir nihkub lõuna poole.
Teise võimalusena võivad meie
hübriidsed populatsioonid saada
hoopis uue (alam)liigi tekke aluseks
levila äärealadel ning me oleme just
nüüd ja praegu selle tunnistajaiks!
Sellisel juhul ei ole Eesti ja Läti sinised kopsurohud küll enam geneetiliselt samasugused levila keskosas olevate populatsioonidega, kuid väärivad erilistena kaitset ka edaspidi.
Kopsurohu juhtumist tasub meelde jätta, et liigid ja populatsioonid
võivad küll pealtnäha püsida üpris
muutumatuna, kuid reageerivad
ometi mitmesugustele looduslike-

Seetõttu pole võimatu, et see suguliselt paljunev liik hääbub, hoolimata
pingutustest tema kasvukohti päästa.
Abi ei paku ka lähimad populatsioonid Lätis, mis on samuti väikesed ja
Eesti populatsioonidest liiga kaugel,
et geene vahetada.
Tartu ülikooli botaanikud võrdlesid Eesti ja Läti sinise kopsurohu
geneetilist mitmekesisust levila keskosast pärit Poola materjaliga ja said
ootamatu tulemuse: selle taimeliigi
Eestis ja Lätis leiduvad populatsioonid on hübriidsed [2]! Kõigi uuritud
taimede rakutuumades sisaldus nii
sinise kopsurohu kui ka tema lähedase sugulase hariliku kopsurohu DNAjärjestusi. Seevastu hariliku kopsurohu rakutuumad sisaldasid vaid sellele
liigile iseloomulikke DNA-järjestusi.
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Kuusteist Tartu ümbruse aasnelgitaime tuli ümber asustada, kuna nad jäid ehitusele jalgu. Ehkki uus populatsioon on imetilluke, leidub selles ometi geenivariante, mida palju suuremates Põhja-Eesti populatsioonides ei leidu
mik asub Põhja- ja Lääne-Eestis. Vaid
üks neist ruutudest paikneb Tartu
lähedal. Ainulaadsete alleelide tõttu
tuleb Tartu ümbruse killustunud kasvukohta kindlasti kaitsta. Lõuna- ja
Põhja-Eesti aasnelkidel on ka silmaga
nähtavaid erinevusi. Tartus katseaias
eri päritolu seemikuid samades oludes koos kasvatades hakkasid „lõunaeestlased“ igal aastal vähemalt kaks
nädalat varem õitsema.
Nii vähe kui võimalik, nii palju kui
tarvilik. Raha ja ruumi pole kunagi
ülearu ja sageli peame ka liigikaitses
langetama otsuseid, keda jätta, keda
võtta. Kuna midagi tuleb aeg-ajalt
ka inimeste heaolu nimel ohverdada,
on tarvis leida parim kompromiss.
Kummale poole kaalukauss vajub,
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peaks arenenud ühiskond otsustama
teaduslikult põhjendatult.
Praegu korraldatakse liikide kaitset enamasti aegunud moel, lähtudes
ainult välistunnustest ja arvukusest.
Seda olukorda tuleb kiiresti muuta.
Nagu eespool kirjeldatu näitab, aitavad just geneetilised uuringud meil
mõista, keda, kui palju ning mismoodi tasub kaitsta.
Populatsioonide
geneetilised
uuringud annavad olulist teavet liigi
geneetilise tervise ja seega ka edasise käekäigu kohta ning peaksid olema
looduskaitse lahutamatu osa. Nii
kaua, kui geneetilisi uuringuid eiratakse, on juhuse osa liigikaitses liiga
suur. Selline tegevus ei anna tihti soovitud tulemust ja raiskab looduskaitse
niigi nappe ressursse.
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Rahvusvahelise kesktalvise

linnuloenduse 50. juubeliaasta

Leho Luigujõe

V

õib julgelt väita, et see on
praegu maailmas kõige suurem ja ulatuslikum seireprogramm, milles osaleb üle 100 riigi,
sh 2/3 riikidest, mis jäävad meile tähtsa Aafrika-Euraasia rändetee
äärde. Selle ainulaadse seire
tulemusel on ligi viis miljonit
ruutkilomeetrit märgalasid
võetud kaitse alla ning neist
üle miljoni ruutkilomeetri nimetatud Ramsari aladeks. Peale selle on loodud tuhandeid nn tähtsaid
linnualasid (Important Bird
Areas, IBA).
IWC raames kogutud andmed on
aidanud selgitada välja paljude veeja rannikulindude asurkondade seisundi. See aitab astuda konkreetsemaid samme ohustatud linnuliikide
kaitseks. Tõhus abivahend on liikide
kaitse tegevuskavad. Viimasena kinnitati Bonnis näiteks ka meile olulise
liigi auli tegevuskava. Meeliülendav
on mõelda, et kõik need saavutused
on saanud alguse käputäiest Euroopa
riikidest, kelle hulgas oleme ka meie.
Talvitavate veelindude loenduse
ajajugu on pikk: peame ajas tagasi
minema aastasse 1939, kui korraldati
esimene talvitavate veelindude loendus Suurbritannias Londoni, Bristoli
ja Birminghami ümbruses. 1947. aastal võeti ette esimene koordineeritud veelinnuloendus, koordineerija oli
rahvusvaheline veelindude uurimise büroo (International Waterfowl
Research Bureau) Georg Atkinson-

Willes’i eestvõttel [1]. Juba järgmisel aastal, 1948, ühines loendusega mitu Lääne-Euroopa maad, nagu
Lääne-Saksamaa, Holland, Taani,
Prantsusmaa, Šveits, Tšehhoslovakkia,
Belgia, Hispaania ja Rootsi [9, 11].
Programmi järgi korraldati loendused kord kuus, septembrist kuni
aprillini.
Nõukogude Liidus korraldati esimene talvitavate veelindude loendus
1957. aastal looduskaitsekomisjoni ettepanekul.
Eeskuju võeti Euroopa
loendusest, järgiti selle
metoodikat, kuid loendussammuks sai kord nädalas ja loendati
novembrist aprillini.
Baltimaades peeti esimene kesktalvine veelinnuloendus 1960/1961.
aasta talvel, Balti rändeuurimise komisjoni eestvõttel, eestvedaja

Kesktalvise veelinnuloenduse projekti koordinaatorid läbi aegade
Fotod: EMÜ PKI kogu

Jaanuari keskel tähistame suurt juubelit: korraldame
poolesajandat talvitavate veelindude loendust. Eesti keeles on selle projekti nimetuseks kinnistunud kesktalvine
veelinnuloendus, inglise keeles tunneme seda aga IWC
(International Waterbird Census) nime all.

Eerik Kumari

Andres Kuresoo

Olav Renno

Ahto Jõgi

oli professor Eerik Kumari. Projekti
koordinaatoriks määrati Eesti loodusuurijate seltsi juures asuv ornitoloogiasektsioon koos ENSV teaduste
akadeemia looduskaitse komisjoniga.
Loendajateks kaasati peale zooloogia
ja botaanika instituudi ornitoloogide ka linnuhuvilised looduseuurijate seltsi ornitoloogiasektsioonist ning
Tartu ülikoolist.
Esimestel aastatel loendati pühapäeviti, kokkulepitud aladel nii ran-

Leho Luigujõe, Meelis Sepp ja Katrin Kaldma loendamas linde Saaremaal
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◊ 1. Esimene rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus aastal 1967 (Wetlands
Internationali järgi)

◊ 2. Kesktalvise veelinnuloenduse mullused vaatluspunktid Eestis
nikul kui ka sisemaal. Erinevalt praegusajast korraldati talve jooksul 12
loendust, oktoobri lõpust aprilli alguseni [9].
1960. aastate keskel hakati aru
saama, et loendusmeetodid ja ajad
tuleks riigiti ühtlustada. Eri viisidel
kogutud andmeid oli raske kokku
panna ja tõlgendada. Esimene rahvusvaheline kesktalvine veelindude
loendus (International Waterbird
Census, IWC) sai teoks 1967. aastal ning algatajariikide hulgas oli
ka Eesti (◊ 1).
Projekti koordinaatoriks sai rah30
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vusvaheline veelindude ja märg
alade uurimise büroo (International
Waterfowl and Wetland Research
Bureau, IWRB). Loendusajaks valiti jaanuar, sest sel ajal on veelinnud kõige paiksemad. Et samu linde
ei loendataks mitu korda eri kohtades, oli soovitatav korraldada loendus
jaanuari keskmisel nädalavahetusel.
Projekt hakkas hästi edenema ning
üsna kiiresti liitus sellega 38 riiki.
Projekti põhieesmärk oli välja selgitada veelindude talvine levik ja
arvukus. Loendusandmete põhjal
püüti hinnata arvukust, et saada aimu
eri liikide populatsioonide seisundist

[2, 3, 5]. Projekti jätkudes sai arvutada
ka arvukuse suundumusi, mis kajastasid hästi veelinnupopulatsioonide
käekäiku.
Üks oluline projekti väljund oli
teha kindlaks veelindude tähtsamad
talvitusalad. Juba esimestest aastatest
alates oli loendusandmetest looduskaitses tõepoolest abi: tänu neile sai
tähtsamad talvitusalad võtta kaitse
alla [4, 15, 16]. 1971. aastal kirjutati
alla Ramsari konventsioonile, mille
järgi hakati esimest korda kasutama
nn ühe-protsendi-kriteeriumit, mida
on nimetatud ka Ramsari kriteeriumiks. Ala vastab Ramsari kriteeriumile ja võetakse nn Ramsari alana
arvele, kui seal peatub üle ühe protsendi mõne liigi või alamliigi biogeograafilisest populatsioonist [10].
IWC projekt muutus aja jooksul
üha populaarsemaks ning praegu on
see üks kõige kauem kestnud rahvusvahelisi eluslooduse seire projekte. Seda koordineerib rahvusvaheline märgalade kaitse organisatsioon
Wetlands International, mille peakorter on Hollandis. Nüüdseks on
projektiga liitunud üle 100 riigi ning
andmeid kogutakse üle 10 000 talvituskoha kohta [3].
Eestis korraldas IWC projekti loendusi algul teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituut, seejärel Eesti
loodusuurijate seltsi ornitoloogiasektsioon ning nüüd juba pikka aega Eesti
ornitoloogiaühing. Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaatorid on olnud
Eerik Kumari (1960), Ahto Jõgi (1960–
1974), Olav Renno (1974–1978),
Andres Kuresoo (1978–1994) ning
Leho Luigujõe (alates 1994).
Kesktalvine veelinnuloendus on
populaarseimaid Eesti ornitoloogiaühingu talviseid projekte. Loendajate
arv küünib mõnel aastal peaaegu kahesajani [6, 7, 8, 12, 13, 14].
Kui varem oli loendajatel Eestis üsna
vabad käed loendusalasid valida, siis
alates 1991. aastast on hakatud vaatlejaid rohkem suunama kindlatele
aladele ning võetud kasutusele ühtsem metoodika.
Kuni 2000. aastani saatsid vaatlejad oma aruanded koordinaatorile
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Juubeliloendus
peetakse
2016. aasta jaanuaris, keskseteks
kuupäevadeks on määratud 16. ja
17. jaanuar. Loomulikult on oodatud ka teistel jaanuaripäevadel tehtud vaatlused. Need tuleks saata
aadressil: „Talvitavad veelinnud“,
Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4,
51005 Tartu. Vaatlusandmed võib
sisestada ka otse e-Elurikkuse andmebaasi. Lisateavet leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt.
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◊ 5. Väikekoskla arvukus siirdub Eestis ülesmäge
vabas vormis, alates 2001. aastast on
kasutatud vaatlusankeeti ning aastast
2013 saab vaatlused sisestada e-Elurikkuse andmebaasi. Alates 1996. aastast on projekt kaasatud riikliku seire
programmi. Aastatega on loendusalade katvus tunduvalt paranenud
ning praeguseks on kaetud kõik olulisemad lõigud nii rannikul kui ka
sisemaal (◊ 2). Pikka aega kogutud
andmed võimaldavad selgitada arvukuse suundumusi: näiteks kirjuhaha
arvukus kahaneb (◊ 3), sinikael-pardil püsib stabiilne (◊ 4) ja väikekosklal
suureneb (◊ 5).
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Kustkaudu kulgesid

vanad teed?

I

Eesti alade muinas- ja keskaegsetest maismaateedest teatakse väga vähe. Keskajast tänini säilinud napid ürikud ei kajasta üldjuhul teede kulgemist. Siiski on muinas- ja keskaegseid
kaugteid võimalik rekonstrueerida kaudsete märkide põhjal
ning eri valdkondade andmeid analüüsides. Artiklisarja esimeses osas vaatame üle kasutatavad allikmaterjalid ja uurimismetoodika.
Valdo Praust

I

ga piirkonna asustuse ja majandustegevuse tugiluustik on läbi aegade olnud ühendusteed. Korraliku
ühendusteega paigad on ajaloo vältel
olnud inimtegevuse mõttes üksteisele lähemal kui paigad, kus sellist teed
ei ole. Vaid viimasel paarilsajal aastal,
kui oleme kasutanud kaarte, on tee
põhine kauguste ja naabruste hindamine minetanud oma tähtsuse, ent
kunagi oli see ainuvalitsev.
Veeteedele lisandusid maismaateed. Arheoloogid on leidude põhjal teinud kindlaks, et mõni aastatuhat tagasi olid Eesti tähtsaimad teed
veeteed. Sisemaal asuvaid jõgesid
mööda sai ülemjooksudel ja kärestikulistel aladel siiski liikuda vaid väikeste paatidega, sest neid jõuti paiguti maad mööda vedada, et vältida
kärestikke.
Hiljemalt rauaajal (I aastatuhandel pärast Kristust) tekkis veeteede
kõrvale maismaateede võrk. Igatahes
13. sajandiks – meie muistse vabadusvõitluse ehk põhjala ristisõdade ajaks
– kattis see arvatavasti kogu Eestit.
Seda võib oletada kaudsete märkide
põhjal. Näiteks 13. sajandi sündmusi põhjalikult kajastanud Läti Henriku
kroonikas on teede puudumist mainitud vaid ühel korral, 1211. aasta sügisel. Siis mindi sõjaretkel Pärnu jõe
suudmest itta Sakala südamesse, kuhu
tänini ei vii korralikku maanteed.
32
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Eesti alade vanimad detailkaardid
on pärit alles 17. sajandi teisest poolest, kui maailmas oli juba laialt levinud triangulatsioon, mis võimaldas
koostada täpseid kaarte. Enamik Eesti
alade varaseimaid detailkaarte on
koostatud 1680.–1690. aastatel väga
praktilistel põhjustel. Nimelt oli Rootsi
kuningas Karl XI välja kuulutanud
mõisate riigistamise ehk reduktsiooni,
mis nõudis mõisamaade täpset arvelevõtmist ja kaardistamist, sest sellel
põhinesid tasuarvutused.

Foto: Valdo Praust

Ajalooline teevõrk

Amme jõe alamjooksul paiknev Vasula
koolmekoht. See on olnud Piibe maanteele eelnenud kunagise muinasaegse
suvise (aastaringse) tee osa ning suure
tõenäosusega ka Tartust Alutagusele
viinud põlistee, Tartu–Jõhvi maantee
muinasaegse vaste osa. Keskajal rajati
sinna vesiveski ja selle juurde mõis
oma 1988. aasta raamatus „Korilasrajalt
kiirteeni“ [2] pakkunud sootuks teistsuguse muinas- ja keskaegse teevõrgu,
mis tunduvalt erineb hilisemast. Kuna
kummaski raamatus ei ole oletusi täpsemalt põhjendatud, polnud kuni viimase ajani selge, kumba arvamust Eesti
muinas- ja keskaegse teevõrgu kohta
tõsisemalt võtta.

UURIMISALLIKAD
Muinas- ja keskaegseid kaugteid saab
rekonstrueerida kaudsete märkide
järgi. Need kaudmärgid
hõlmavad nii looduslikKorraliku ühendusteega paigad on
ke maastikuolusid,
ajaloo vältel olnud inimtegevuse
asustusajaloolist
mõttes üksteisele lähemal kui pai
teavet, praeguseni
toimivaid teelõike
gad, kus sellist teed ei ole.
kui ka nappi varajast allikmaterjali.
Neilt kaartidelt on selgelt näha, Erinevalt teedest on meil keskaegsest
et 20. sajandi algul enne autostu- asustuspildist (külad, linnused, kirimist Eestis toiminud kaugteede võrk kud, veskid, kõrtsid, mõisad) üsna koroli enamjaolt välja kujunenud juba ralik ettekujutus. Seda tuleks analüüsi17. sajandi lõpuks, v.a üksikud lõi- da koos teiste teguritega, aga senini ei
gud. Üsna põhjalikult on see sarnasus ole seda sügavuti tehtud. Paljudel juhesile toodud Tõnu Raidi monograafias tudel saab eri faktidest kui mosaiigi„Eesti teedevõrgu kujunemine“ [7].
killukestest panna kokku üsna usutava
Ent selle kohta, milline võis siinne tervikpildi.
kaugteede võrk välja näha muinasaja
lõpul ja keskajal, on tehtud vaid ole- Looduslikud piirangud ja takistutusi, mis pealegi ei haaku üksteisega. sed. Aastaringsete (suviste) teede suuTõnu Raid oletab, et 17. sajandi teede- rimad looduslikud takistused olid soivõrk oli välja kujunenud juba keskajal sed alad ja jõed. Kuna enamas jaos
või varemgi. Samas on suurte praktilis- Eestist laiusid väiksemad ja suuremad
te kogemustega teemeister Väino Einer sood, mida enamasti ei saanud välti-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vesiveskite paiknemine ja teesihid.
Jõgede koolmekohti on veidi keerulisem kindlaks teha. Üsna kerge on
kindlaks määrata (tihti taas verstakaardi põhjal), kus kõvad kaldad ulatusid jõeni ja kus mitte. Jõelõikude algse
sügavuse ja laiuse määramist takistavad 19.–20. sajandi arvukad süvendustööd, varasematele kaartidele pole aga
jõesängi andmeid enamasti kantud.
Siin tuleb appi lisateave vesiveskite ja
teesihtide kohta.
Usutavasti tõid vesiveskite valmistamise oskuse Eestisse 13. sajandi ristisõdijatega kaasas olnud meistrid.

Allikas: Eesti ajalooarhiiv, EAA.1.2.C-I-15

da, tuli paratamatult ehitada soosildu. Harilikult tehti need haokubudest,
lattidest ja palkidest; iga mõnekümne
aasta järel tuli neid uuendada.
Et soosildade ehitamine oli suur
töö, tehti need tavaliselt võimalikult
lühikesed. Soo ületati kitsaima riba
kohalt või soosaarte ketti mööda,
nõnda tuli ehitada vaid mitu lühikest
soosilda. Nii oli suvel looduses sageli
vaid paar lihtsat tee-ehitamise moodust, mida saab koosmõjus teiste teguritega hinnata.
Liikumist takistasid ka jõed. Kuna
sildu hakati siinmail suuremas mahus
rajama alles keskajal ja pärast seda
(mõistena tähistas „sild“ siin kandis esialgu justnimelt soosilda), valiti jõgede ületamiseks koolmekohad.
Seal oli veetase madal, vool aeglane ja
jõe põhi kõva ning mõlemal jõekaldal
tihke pinnas.
20. sajandi ülimahukad maaparandustööd on maastikku ja jõgesid sajanditevanuse seisuga võrreldes
sageli lausa tundmatuseni muutnud,
kuid varasema seisu saab siiski kindlaks määrata. 19. sajandi lõpul koostatud üheverstaline (1 : 42 000) topo
kaart kajastab Eesti alasid enamjaolt
veel looduslikul kujul, nagu nad olid
olnud püsinud aastasadu. Kuigi tollal oli nii mõnegi mõisa maadel tehtud
maaparandustöid, on kraavitus verstakaardil selgelt näha. Üldjuhul saab aimu
ka kraavituse-eelsetest märgalade piiridest, seega ka nendest lõikudest, kus
teedele olid rajatud soosillad. Tihti saab
neis paikades abiks võtta 19. sajandi
keskpaiga mõisamaade plaanid.

Tallinna–Kareda sirge talimaantee kulges Jüri lähedal üle Seli järvejää. Kuna
17. sajandil lõpul oli Kareda oma kunagise tähtsuse minetanud, on seda teed
kaardil nimetatud Tallinna–Tartu talimaanteeks. Tegu on harva juhusega, kus tollasele kaardile on kantud talitee ning ühtlasi kirja pandud selle sihtpunktid – enamikule kaartidele ei ole taliteid märgitud. Fragment Kautjala mõisamaade 1697. a
reduktsioonikaardist
Pole tõenäoline, et muinasajal oleks
Eestis osatud rajada vesiveskeid, sest
tollal ja keskajal levinud vesiratta ning
-rattavõlliga veski tarbeks tuli valmistada täisnurkne hammasratasülekanne. Selline töö eeldas aga tohutuid
kogemusi ja teadmisi.
Hulk Eesti keskaegseid vesiveskikohti paiknes jõgede kaheharulistes
lõikudes: seal sai veskiratta koos horisontaalvõlliga paigaldada kitsamale
harule, misjärel laiem haru tõkestati paisuga. Ent veskit oli otstarbekas
rajada sellisesse paika, kuhu viis korralik tee, sest seda oli vaja nii vilja kui
ka jahu veoks.
Seetõttu saab varajased (keskaegsed) veskikohad jaotada laias laastus
kaheks. Esiteks need veskid, mis olid
rajatud muinasteede jõeületuskohtadesse ehk koolmekohtadesse. Seal
kaevati veskikanal käsitsi või puudus
see hoopis (altvooluga vesiratta korral
pole see vajalik). Säärased paigad on
näiteks Kivilool, Jänedal, Vahakulmus
jm. Teiseks veskid, mis olid ehitatud
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kaheharulistele jõelõikudele, näiteks
Nehatul, Lagedil, Soodlas, Anikülas jm.
Sinna tuli vilja ja jahu veoks rajada uued
ligipääsuteed, millest hiljem kujunesid sageli maanteelõigud, mis muutsid
märgatavalt siinset kaugteevõrku.
Analüüsides teesihte, saab neid
kahte vesiveski rajamise kohta maastikul hästi eristada: tavaliselt on selgelt
näha, kas veskile eelnenud muinastee
suundub juba eemalt veskikoha poole
või mingis muus sihis. Samamoodi on
võimalik hinnata ka jõeületuspaiku,
kuhu vesiveskeid ei tekkinudki: enamasti õnnestub teha kindlaks, kas tegu
on põlise, s.o muinasaegse jõeületuskohaga, või hilisema rajatisega.
Külad, linnused, mõisad ja kirikud.
Paljuski aitab muinas- ja keskaegseid
teid rekonstrueerida teave asustus
keskuste kohta. Teame, et põliskülad
asetsesid veekogude lähedal (jõe, oja
või allika ääres), kus leidus harimiskõlblikku maad. Muinas- ja keskaegsete linnuste, mõisate ning kirikute
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Ajalooline teevõrk
Allikas: maa-amet

aegsesse pühapaika. Selleks võis olla
püha allikas, näiteks Kuusalus, või
püha hiis ehk nn nõiduse mägi, nagu
Türil, vms.

Allikas: Eesti ajalooarhiiv, EAA.1.2.940: 307

Tartu–Viljandi sirge talvise muinasmaantee 2,2 km pikkune jälg Verevi ja Saare
vahel Sangla soos. Kuna talitee seda lõiku kasutati viimati aktiivselt 19. sajandil,
on jälg väga selgelt näha. Sajand või paar varem hüljatud talimaanteede jäljed on
soodes palju nõrgemad, kuid üldjuhul saab neid aerofotode järgi siiski kindlaks
teha, kui inimtegevus pole maastikku tundmatuseni muutnud

Kiviloo mõisa 1687. a inkvisitsioonikirjelduse järgi paiknes Lükati kõrts (Krogh Luckat
Kortze) suure Tartu [suvise] maantee (Dorptska Stora Landzwägen) ääres. Kuna
17. sajandi lõpu Eesti ülevaatekaartidelt on teada, et Tallinnast Tartusse viisid magistraalteed vaid Aegviidu ja Mäo kaudu, oli Kiviloo kandi rahval arvatavasti meeles
sealtkaudu kulgenud varasem kaugtee, mis ka kirja pandi. Fragment Harjumaa adramaarevisjonist
tekkepaik on olnud suuresti seotud
toonaste teedega. Muinaslinnuste korral tuleb muidugi pidada silmas, et teid
kaitsnud nn teetõkkelinnuste kõrval
(nt Jäneda, Vahastu/Raasiku, Voose,
Vilismäe, Ripuka, Leedi Hallimägi jt)
leidus ka soisesse-võsasesse maastikku peidetud pelgupaigalinnuseid (nt
Öötla ja Ohtu).
Seevastu keskaegsed linnused paiknesid üldjuhul tähtsate teede ääres
või sageli lausa teeristil (Koluvere,
Helme) või olulistes jõeületuskohtades (Kiviloo, Põltsamaa, Kursi, KiviVigala, Ruhja). Loomulikult rajati need
võimaluse korral looduslikult kaitstud
paikadesse. Kui sääraseid paiku leidus
ümbruskonnas mitu, määras linnuse
lõpliku asukoha tihti kaugteede lähedus (nt Paides ja Laiusel).
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Umbkaudu samad lood on keskaegsete mõisate asukohtadega. Ent
siin tuleb võtta arvesse veel kahte
tegurit. Esmalt tekkis hulk mõisaid varasema vesiveskikoha juurde,
nagu Lagedil, Kiviloos, Kaunissaares,
Jänedal ja Vana-Antslas. Nii mõnigi keskaegne mõis, näiteks Kõue ja
Raasiku, asus aga Muinas-Eesti ülikutele kuulunud oletatavate mõisate
asupaigas, mida ei saa kuigivõrd selgitada maastiku eripära ega teevõrgu
olemasoluga.
Ka keskaegsed kihelkonnakirikud
ning arvukad abikirikud ja kabelid
püstitati kas tähtsate teede äärde või
lausa teeristile, et rahval oleks kergem
jumalateenistustel käia. Aga ka siin
olid mõned erandid, kus kirik ehitati peateedest veidi eemale muinas-

Suvised ja talvised kaugteed. Peale
selle tuleb muinas- ja keskaegset teevõrku rekonstrueerides arvestada, et
tollal veeti raskemaid kaupu talviti regedega. Siis olid suviti läbimatud sood
kinni külmunud ja neist sai kergelt üle
sõita. Nii oli Eestis kuni 17.–18. sajandini kaks teevõrku: suvine ja talvine.
Peale kohalike taliteede olid olemas
ka kaug-talimaanteed.
Kummalisel kombel ei ole talviste
kaugteede tähtsusele Eesti asustuspildis seni pühendatud kuigi palju tähelepanu. Võib-olla seepärast, et Eestimaa
ühes olulisemas varajases detailkirjelduses, August Wilhelm Hupeli 1774.–
1782. a koostatud kolmeköitelises ülevaates, ei ole neid üldse mainitud,
ehkki siinseid teeolusid on kirjeldatud
mitmekümnel leheküljel.
Ka arvukatele 17.–19. sajandi
kaartidele pole talimaanteid peaaegu
üldse peale märgitud. Oletatavasti
kahel põhjusel: toona hakkas talviste
kaugmaanteede tähtsus hääbuma, ent
kartograafid tegid oma tööd arvatavasti suvel, kui taliteed jäid maastikul
tihti märkamatuks.
Samas viitab üks oluline ürik talikaugmaanteede kunagisele suurele
tähtsusele. Tegu on 1680. aastatel riigistatud (redutseeritud) mõisate kirjeldustega, nn inkvisitsioonikirjeldustega. Neist on Eesti ajalooarhiivis tallel Harjumaa, Läänemaa ja Järvamaa
köited. Kõige muu hulgas on seal
loetletud mõisale kuulunud maanteekõrtsid ning üksiti mainitud, millise
maantee ääres kõrts asus. Peale tee
nime või suuna on seal alati märgitud, kas kõrts paiknes suvise või talvise kaugtee ääres.
Kuna kirjapandud teave pärines
kohalikelt inimestelt, on tihti kasutatud teede vanu rahvapäraseid nimetusi. Nõnda on seal suvisteks kaugmaanteedeks nimetatud ka selliseid teid,
kust põhiliiklus oli juba suundunud
mujale: seda teame tänu 17. sajandi
lõpu kaartidele. Nende allikate põhjal
on meil keskaegsete kaugteede kohta
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olemas tõestus, mida täiendab teave
maastiku kohta.
Näiteks Kiviloo ja Voose kaudu
kulgevat teed on neis ürikutes nimetatud Tallinnast Virumaale ja ka
Tartusse viinud peamaanteeks,
samal ajal kui põhiliiklus Tallinnast
Virumaale käis toona juba Loobu
kaudu ning Tallinnast Tartusse kas
Soodla–Aegviidu või Mäo kaudu.
Sama allika vahendusel on üht-teist
teada ka talviste kaugteede kohta,
näiteks seda, et Tallinnast Tartusse
pääses talviti kolme teed pidi ning
Tallinnast Viljandisse liiguti talviti
Väätsa ja Türi kaudu.
Maanteekõrtsid. Nii eelkäsitletud
kui ka muudest 17.–18. sajandi ürikutest selgub, et tollal oli nii suviste
kui ka talviste kaugteede ääres välja
kujunenud korralik teeäärsete kõrtside võrk. Üldjuhul paiknes kõrtsihoone
küljega vastu teed, üsna samamoodi
nagu need peamiselt 19. sajandist pärit
kõrtsihooned, mis on tänini säilinud.
Kõrtsihoonete paiknemine teede
suhtes võimaldab kõrtsikohti kaartidelt ja ka praegusajal maastikult üsna
hõlpsalt kindlaks teha. Nõnda saab
välja selgitada nüüdseks hääbunud
ja unustatud talimaanteid, mida pole
üksikasjalikult kajastatud ei ajalooürikutes ega kaartidel.
Hulganisti kõrtsihooneid või vähemalt nende vundamentidele ehitatud
taluhooneid on ümber ehitatuna säilinud tänini. Veelgi rohkem oli neid
alles 1920.–1930. aastatel, kui kogu
Eesti kohta koostati hoonete täpsusega katastrikaarte.
Paljude maanteekõrtside kohta on
1680. aastate inkvisitsiooniprotokollides mainitud, et need on vanad ja
lagunenud või pelgalt endised kõrtsikohad. Tõenäoliselt olid maanteekõrtsid meie kaugteede ääri palistanud juba pikka aega. Seetõttu näib, et
senises ajalookirjanduses tihti esitatud
hüpotees, et teeäärsete kõrtside võrk
arenes välja alles 17. sajandil, ei ole
täiesti tõene.
Enamik varasemaid ürikuid on tõenäoliselt hävinud 16.–18. sajandi sõdades, mistõttu varasemat teavet kõrtside kohta ei olegi. See ei tähenda,

Tallinna–Mäo–Põltsamaa–Tartu maanteel Kolus (Kose lähedal) tuli kuni 20. sajandini teha täisnurkne pööre vasakule. See on kindel märk, et kunagi on suvine
kaugmaantee kulgenud teisiti. Fragment 1930. aastate topokaardist

et toona ei olnudki kõrtse. Siiski leidub üksikuid kirjalikke viiteid, näiteks
1443. aastast on teada Elistvere mõisale kuulunud maanteekõrts – tõenäoliselt hilisem Liiva kõrtsikoht Ilmjärve
idapoolses otsas Piibe maantee ääres.
Tee- ja teelõikude sihid. Rohkesti
väärtuslikku teavet nüüdseks hääbunud sajanditevanuste teede kohta
annavad säilinud teelõikude sihid. Kui
(peamaan)tee teeb maastikul ilma
põhjuseta järsu kurvi, on algne tee
sageli kulgenud otse edasi, kuid mingil
ajastul ja põhjusel on otselõik kadunud. Kui kõrvutada seda teavet loodusoludega, asustuskeskuste ja kõrtsikohtade paiknemise andmetega ning
1680. aastate inkvisitsiooniprotokollides kirjapanduga, selgub samuti palju
huvitavat.
Sageli ei ole hääbunud peamaanteelõigud maastikult täielikult kadunud: neist on alles jäänud külavaheteed, talu- ja heinamaateed, metsarajad ning muud väiksed rajad. Paljud
neist kadusid alles 20. sajandil, kui
loobuti hobusõidukitest ja kraavitati lausaliselt maad. Ent kõnealused
rajatised on fikseeritud 19.–20. sajandi detailkaartidel. Mõned lõigud on
maastikul märgatavad tänini.
Ka lagedaid soid ületanud taliteelõigud on maastikule jätnud sajan-
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deid püsivad jäljed. Neis paikades, kus
20. sajandi tohutud maastikumuutused pole soode looduslikku välimust
hävitanud, saab neid jälgi kindlaks
teha ka aerofotode alusel.
Artikli järgmine osa kajastab tähtsamaid tulemusi, mis on õnnestunud välja selgitada eespool mainitud allikate ja metoodika põhjal.
1. 1680. aastate Harju-, Lääne- ja Järvamaa
adramaarevisjoni materjalid koos mõisate inkvisitsioonikirjeldustega. – Eesti ajalooarhiiv: EAA.1.2.940, EAA.1.2.941,
EAA.1.2.942.
2. Einer, Väino 1988. Korilasrajast kiirteeni.
Valgus, Tallinn.
3. Praust, Valdo 2014. Piibe maantee tekke- ja
arengulugu. Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat 2012. Tartu: 99–185.
4. Praust, Valdo 2014. Sajanditevanune
Tallinna–Paide–Tartu talimaantee koos
Viljandisse suunduva kõrvalharuga. Eesti
Maanteemuuseumi aastaraamat 2014. Tartu:
17–113.
5. Praust, Valdo 2014. Lääne-Eesti oletatavad
ühendusteed ja teedevõrk 10.–17. sajandil.
– Märjamaa 650. Märjamaa Tunatoimkonna
Toimetised II. Märjamaa: 56–82.
6. Praust, Valdo 2011. Eesti teedevõrk muinasja keskajal ja selle rekonstrueerimise põhimõtted. Eesti maanteemuuseumi aastaraamat 2011. Tartu: 55–111.
7. Raid, Tõnu 2005. Eesti teedevõrgu kujunemine. Punnpaap, Tallinn.

Valdo Praust (1970) on küberneetik ja
andmeturbespetsialist. Viimased paarkümmend aastat on ta süvitsi huvitunud
mõisate ja teedevõrgu ajaloost; mõisaportaali www.mois.ee autor.
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Veestik

Kus on Piusa jõe algus?
Nii nagu veerohke aastaaeg pakub looduses huvitavaid vaatemänge, on ka veevaene periood omamoodi nauditav. Näiteks
Tartus põhjustab alati elevust, kui Kivisilla varemed veest välja
kerkivad. Möödunud sügise madalveeperiood ajendas aga
ette võtma välitööpäeva, et selgitada, kust saab alguse 109
kilomeetri pikkune Piusa, meie suurima languga jõgi.
Taavi Pae

S

ee pole esimene kord, kui Eesti
Looduses on otsitud Piusa jõe
lähet. 1967. aastal on Ilmar
Kask [2] teinud sama, ilmselt olid
teda ajendanud 1963. ja 1965. aasta
36
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kuivad suved.
Mind innustas Piusa jõe lähet otsima umbes sajandivahetusest pärit
tähelepanek: toona oli samuti kuiv
periood, sattusin kusagil Mäe-Suhka
küla kandis Piusa jõe äärde ja märkasin, et seal puudus veevool.

Seetõttu suundusimegi mullu
5. novembril sihipärasele uurimisretkele. Oli tõenäoline, et leiame
Piusa alguse sootuks teisest kohast,
kui seda annavad teatmeteosed, sest
oktoober oli olnud äärmisel kuiv.
Milliseid kohti on peetud Piusa
alguseks? Enim levinud teabe järgi
peetakse Piusa jõe lähtekohaks Plaani
Külajärve ehk Plaani järve. See teadmine toetub ilmselt Eesti NSV jõgede,
ojade ja kraavide ametlikule nimestikule, mis on välja antud 1986. aastal [1].
1922. aastal ilmunud Eesti hüdro
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Piusa väljavool Plaani Külajärvest Haanja–Ruusmäe maantee ääres. Kuna sellele
on lihtne ligi pääseda, võiks seda sümboolselt pidada Piusa jõe alguseks
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Eesti suurima languga Piusa jõe lähe võib asuda eri kohtades: suuresti oleneb see
parasjagu valitsevast veeseisust. Kaardil on tähistatud väljavool Plaani Peräjärvest
(1), Plaani Külajärvest (2), Alasjärvest (3) ja Mäe-Suhka veskikoha juurest (4)

graafia ülevaate põhjal [5] on Piusa
jõgi hoopis lühike. Alguspunktina
on kirjas Vastseliina lähedal asunud
Raupa (Rauba) karjamõis ja jõe pikkus
on vaid 58 km. Vaadates tollast ainukest topograafilist kaarti (Vene verstane kaart), võib tõdeda, et Raupast
ülesvoolu on kaardilt jõge lugeda tõepoolest keeruline. Ilmselt seetõttu
ongi seda kanti otsustatud pidada jõe
lähtekohaks. Siiski on tolles piirkonnas selget algust raske määrata, näiteks ei leia kahe jõe ühinemise kohta.
Aga 1926. aastal ilmunud Võrumaa
koguteosest [6] loeme, et jõgi algab
Juhka küla alt Peräjärvest (Plaani
Peräjärv, ka Perätjärv) ja läbib nii
Plaani Külajärve kui ka Alasjärve (ka
Piipse).
Alasjärve on samuti peetud Piusa
jõe alguseks. Nii on 1994. aasta „Eesti

entsüklopeedias“ (7. kd) märgitud:
„Piusa jõgi algab Haanja kõrgustikult
Plaani Külajärvest (uuemail andmeil
Alasjärve lähedalt allikaist)“.
Samas märksõna „Plaani“ alt leiame veel, et küla lähedal paiknevad
Külajärv ja Alasjärv, millest esimest
peeti varem Piusa jõe lähte- ja teist
läbivoolujärveks, 1980. aastaist on
need aga umbjärved. Nendest teadetest võib välja lugeda, et jõgi saab
alguse justkui Alasjärvest jõesängi
pidi allavoolu paiknevatest allikatest.

tal jõe alguseks olevat väljavoolu just
Alasjärvest, täiendades, et 1960. aastate alguse kuivadel suvedel on Piusa
hakanud voolama alles Pressi küla
juures.
Olukorra teeb veel keerulisemaks
seik, et 1966. aastal muudeti Plaani
Külajärve veetaset: see tõusis umbes
poole meetri võrra. Seetõttu katkes
toona väljavool Plaani Külajärvest [4].

Välitööd mullusel veevaesel sügisel. Et selgitada välja Piusa jõe
alguskoht madalveeajal, võeti mullu
5. novembril ette
Enim levinud teabe järgi peetak
välitööpäev. See
se Piusa jõe lähtekohaks Plaani
juures lähtuti asjaKülajärve.
olust, et ilmselt ei
alga jõgi sel veevaesel ajal ühestki eel1960. aastate algul tegeles Piusa mainitud kohast. Jõe lähtena jäeti
jõe orustikuga põhjalikult Tiiu Liblik kõrvale ka Rauba karjamõis.
[3]. Tema väitel algab jõgi Plaani
Piusa jõel olevas veemõõdupostis,
Peräjärvest, kuid sademetevaestel mis asub küll jõe alamjooksul Korelas,
suvedel väljavool Plaani järvedest oli veetase välitööpäeval graafiku nullakkab ja jõe säng jääb ülemjook- list 61 cm kõrgemal. See oli novembsul mitme kilomeetri ulatuses kui- rikuu absoluutsest miinimumist siiski
vaks. Ilmar Kask [2] leidis 1966. aas- 22 cm kõrgemal, st Piusa jõe puhul
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ja jõel on suur lang.
Umbes 1,5 km pärast Alasjärve
asub Piusa jõe esimene veskikoht
Mäe-Suhka. Selleni on jõgi langenud
20 meetrit, aga vaatluspäeval oli kogu
lõik kuiv. Mõningates hauakohtades võis siiski näha veelompe, samuti kobraste tegevusjälgi ja koprapaise.
Endise Mäe-Suhka veski paik
annab looduses endast selgesti
märku: alles on veskihoone varemed,
samuti leiab heinamaalt väljavoolu
kanali. Vahetult veskikoha alt leidsime aga esimese vooluvee.
Seega võib öelda, et 5. novembri
seisuga algas Piusa jões veevool MäeSuhka veskikoha alt. Ala-Suhka küla
juures teetruubis oli vool juba ilmne.
Piusa väljavoolukoha Alasjärvest tunneb kergesti ära, kuid kuival perioodil veevool sealt lakkab

Alates Alasjärvest on Piusa jõel selgepiiriline org ja suur lang. Alasjärvest
Mäe-Suhka veskini (1,5 km) on jõe langus 20 meetrit

Piusa jõe ülemjooksu esimese veski
Mäe-Suhka koha leiab looduses veel
hästi üles

(ega ka Eestis laiemalt) ei saanud veel
rääkida ekstreemselt madalast veeseisust.
Siiski oli veetase nii madal, et ajakirjanduses tehti mõnigi kord juttu
kaevude kuivaksjäämisest. Oktoobris
tuli väga vähe sademeid, mõnes vaatlusjaamas oli see kuu lausa rekordiliselt kuiv. Eesti keskmine sajuhulk küündis mullu oktoobris vaid
11 millimeetrini, viimati oli sama
kuiv 1961. aasta oktoober. Seevastu
näiteks Võrus oli mullu tegu viimase sajandi kõige kuivema oktoobriga:
sademeid tuli vaid 8 mm jagu.

tema lähtena: Plaani Külajärve ääres.
Sealset kohta on kerge leida, sest
väljavool järvest paikneb maanteetruubi all. Kuid parasjagu seal vett
järvest välja ei voolanud. Äravoolu
jaoks oleks Plaani järve veetase pidanud olema umbes 10–15 cm võrra
kõrgem.
Plaani Külajärvest lähtuv oja läbib
mitut tiiki ja jõuab 800 meetri kaugusele Alasjärve. 5. novembri seisuga nende vahel veeühendust ei olnud.
Kindlasti puudus veeühendus
ka Plaani Külajärvest ülesvoolu
Peräjärve poole. Ka Alasjärvest ei
voolanud vett välja, ehkki looduses on äravoolukoht selgesti näha.
Üsna kohe pärast Alasjärve väljavoolu muutub jõesäng hästi jälgitavaks

Piusa veevool algas Mäe-Suhkal.
Esmalt kontrolliti Piusa jõe algust
kohas, mida on enamasti märgitud
38
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Kus siis on Piusa jõe lähe? Kokku
võttes võib sedastada, et Piusa jõel
ongi veerežiimi tõttu mitu algust.
Lumesulamis- ja suurveeajal võib
Piusa jõe alguseks tõepoolest pidada Plaani Peräjärve väljavoolukohta,
mistõttu nii Külajärv kui ka Alasjärv
muutuvad läbivoolujärveks.
Madalvee korral algab jõevool allpool Suhka külade veskeid. Seevastu
väga veevaestel aastatel on Piusa lähe
ilmselt hoopis Pressi küla lähedal ehk
Plaani Peräjärvest ligi 10 km allavoolu. Seega, kuiv on suisa umbes kümnendik Piusa jõe kogupikkusest.
Kõige sümboolsem ja kergesti ligipääsetav Piusa jõe alguskoht jääb siiski Plaani Külajärve idapoolseimasse
soppi. Kindlasti ei ole vale öelda, et
Piusa jõgi saab alguse Plaani järvedest.
1. Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik 1986. Valgus, Tallinn.
2. Kask, Ilmar 1967. Matk Piusa äärde. ‒ Eesti
Loodus 18 (1): 26–33.
3. Liblik, Tiiu 1966. Jooni Piusa oru geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1964/65. Valgus, Tallinn: 34–55.
4. Mäemets, Aare 1977. Eesti NSV järved ja
nende kaitse. Valgus, Tallinn.
5. Vellner, August 1922. Eesti hüdrograafia ülevaade. Sisevete uurimise andmed I.
Kaubandus-tööstusministeerium, Tallinn.
6. Võrumaa – Maateaduslik, tulunduslik ja
ajalooline kirjeldus. 1926. Eesti II (peatoim Rumma, Jaan). Eesti Kirjanduse Selts,
Tartu.

Taavi Pae (1976) on geograaf, töötab
Tartu ülikooli geograafiaosakonnas.
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EL küsib

Foto: erakogu

Mida kujutab endast harrastusteadus
ja selle eksperdi ametikoht?
Veljo Runnel, TÜ loodusmuusemi harrastusteaduse
peaekspert

V

iimastel aastatel on järjest
rohkem räägitud ja kirjutatud fenomenist, mida märgib ingliskeelne termin citizen science ehk harrastusteadus, kodanikuteadus. Laias
laastus tähistatakse sellega kodanikuühiskonna panust teaduse arengusse. Kui silmas pidada elurikkuse
andmete kogumist, on enim tuntud
definitsioon selline: „Harrastusteadus
on vabatahtlik elurikkuse ja keskkonnaandmete kogumine, mis aitab
täiendada teadmisi looduskeskkonna kohta“. On tähtis, et teaduslikult
väärtuslik osa neist andmeist jõuaks
ka teadlasteni.
Kindlasti kõige ilmekam näide harrastusteaduse kohta on linnuvaatleja-

te tegevus. Kogu maailmas kasutatav
eBird’i platvorm on teadusmaailmale
andnud praeguseks üle 210 miljoni
vaatluse, mis on kättesaadavad ka
elurikkuse andmeportaalis gbif.org.
Tasub mainida, et eBird’i eestvedaja
on Cornelli ülikooli teadlaspere.
Ka Eestis on linnuhuvilised leidnud endale ühise vaatluskeskkonna
digiandmebaasi PlutoF töölaual ning
nende panust saab näha veebilehel
elurikkus.ut.ee. Alates 2015. aasta
sügisest jõuavad kõik PlutoFi keskkonnas sisestatud Eesti linnuvaatlused GBIFi andmeportaali ning on
avatud globaalsele teadusele.
Minu ülesanne harrastusteaduse
eksperdina ongi aidata leida lahendusi, mis tagaksid info jõudmise loodushuvilistelt teadlasteni ning leida
teadlaste ja asjaarmastajate vahel ühiseid puutepunkte. Asjaarmastajatest
loodusesõbrad suudavad arenenud

infotehnoloogia abil talletada ja edasi
anda tohutus koguses väärtuslikku
teavet eluslooduse kohta. Huviliste
kaasamine veebi kaudu looduskaitsetegevustesse on efektiivsem kui kunagi varem. Kahtlemata põhjustab infoküllus ka infomüra ning selle probleemiga tuleb samuti tegeleda.
Töötan üleeuroopalise projekti
EU BON meeskonnas. Meie eesmärk
ongi suurendada Euroopa Liidus
keskkonnainfo kättesaadavust teadlastele. Kui me tahame vastuseid globaalsetele küsimustele, näiteks kuidas
muutub elurikkus Euroopas, siis vajame infot nii Eestist, Bulgaariast kui ka
Hispaaniast.
Loodus ei tunne riigipiire. Just
loodusesõbrad on need, kelle huvi
looduse vastu ületab riigipiire.
Kodanikuühiskond on valmis selleks,
et luua otseühendus teadlase ja loodusesõbra vahel, kasutades moodsaid infosüsteeme ja andmetöötlust.
Teadlaste ja riigi tunnustus aitab
omakorda rahval oma maa loodust
väärtustada.

Ester Valdvee
Eesti orhideekaitse
klubi president

E

Foto: Marika Rajamäe

Mida tehakse tumepunase neiuvaiba aastal?

esti orhideekaitse klubi on aasta
orhideed valides lähtunud
sellest, et haruldase või vähe tuntud käpalise aasta oleks vaheldumisi enam levinud või tuntuma käpalise aastaga. Seekord siis tumepunane
neiuvaip (Epipactis atrorubens). Ei
saa öelda, et see kaunite purpursete
sametiste vanillilõhnaliste õitega liik
on meie orhideede hulgas või neiuvaiba perekonnas tuntumaid ja arvukamaid, kuid Lääne- ja Põhja-Eestis
on ta üsna levinud.
Aasta orhidee valimise eesmärk
on nimetatud liiki laiemalt tutvustada, tema elu lähemalt uurida,
saada täpsem ülevaade liigi levikust Eestis ja pöörata tähelepanu leiukohtade kaitsele. Kavatseme

aasta orhideest kirjutada ajakirjades Eesti Loodus ja Sinu Mets
ning mitmes maakondlikus ajalehes ning võimaluse korral rääkida
ka raadio- ja telesaadetes.
Käpalisi tutvustatakse ka orhideeüritustel, neist suurim on
Saaremaa orhideefestival, mis peetakse 27. maist 5. juunini ja 25. juunist 3. juulini. Käpaliste tutvustamiseks saab tellida klubi fotonäitust
„Orhideed Eestimaa looduses“.
Klubi kodulehel www.orhidee.
ee on peale tumepunase neiuvaiba kirjelduse ja fotode kaks levikukaarti: ühe aluseks on Eesti floora atlas ja teisel keskkonnaregistri andmebaas. Loodame väga, et ka
tumepunase neiuvaiba leviku kohta
tuleb uusi andmeid. Levikuandmeid
saab igaüks sisestada loodusvaatluste andmebaasi (LVA) veebilehe loodus.keskkonnainfo.ee/lva/ või vastava nutirakenduse kaudu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Iga klubi liige annab oma panuse levikuandmete kogumisse, ühtlasi
korraldame suvel vähemalt ühe ekspeditsiooni tumepunase neiuvaiba
kasvukohtadesse. Tähtsamaid orhideeaasta tegemisi kajastame kodulehel ja klubi ajakirjas Ööviiul.
Ka tänavu kutsume igas vanuses
fotograafe märkama Eesti looduses
kasvavaid orhideesid ja valmistuma
osalema võistlusel „Looduse aasta
foto“ , kus klubi annab välja eriauhinna parima orhideepildi eest.
Meil on kavas ärgitada bioloogia õppesuunaga gümnaasiumide
ja loodusainetes aktiivsete põhikoolide õpilasi tegema käpaliste
kohta uurimistöid. Klubi liikmed
annavad määramisabi ning aitavad
liiki puudutavates küsimustes. Et
lihtsustada välitöid, töötame välja
tööjuhendi ja töölehe, mille leiab
hiljemalt mai alguses klubi kodulehelt.
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Huvitav Eesti

Elen Rekand

P

ärnumaal Tori alevikus palistab Pärnu jõe äärt ligikaudu
400 meetri ulatuses kaldajärsak. Koht on kogunud tuntust Tori
põrguna, kuigi tegelikult on see ühe
kaldajärsakus asuva allikakoopa nimi.
Praegusajal on koopast üpris vähe
alles jäänud, kuid selle sisse langenud
eesosast on moodustunud põnev 25
meetri pikkune järskude servadega
kanjon, mis asetseb risti jõega.
Kanjonisse pääseb kahte teed pidi.
Kui laskuda kiriku poolt trepist alla
ja minna jõesilla alt läbi, saab piki
jõeäärt jalutada kanjonini, imetledes
vaadet üle kaheksa meetri kõrgusele liivakivist kaldajärsakule. Ent võib
laskuda ka kalmistu värava juurest
mööda kollast metalltreppi otse kanjonisse ja nautida jalutuskäiku jõe
ääres alles pärast seda, kui on koopasse pilk heidetud.
Laest varisenud liiv on matnud
enda alla koopa põhjas voolanud allikaoja. Koobas ise on küllalt väike:
pikkus 7 m, kõrgus 3 m ja koopasuu
laius 3 m. See pole alati nii olnud.
Praeguste andmete järgi julgetakse
kindlalt väita, et enne sisselangemist
oli koobas üks suuremaid Eestis: 32 m
pikk, üle 5 m lai ja kuni 5 m kõrge.

Koobas ei langenud sisse korraga,
vaid järk-järgult, põhiliselt 20. sajandi
esimestel aastakümnetel.
Kogu Tori liivakivijärsak kuulub looduskaitse alla 1959. aastast.
Kaitseala siht on hoida Kesk-Devoni
liivakivipaljandeid ja seal asuvaid
koopaid. Paljandis leidub kolm koobast.

Fotod: Elen Rekand

Tori põrgu
Tori kanjonisse pääseb treppi mööda

di- ja saviveeriseid. Pärnu lademesse
on settinud algeliste taimede jäänuValkjaskollane ja hallikasvalge lii- seid ja väljasurnud kalade luutükikesi
vakivi on tüüpiline Pärnu lademe- Devoni mere aegadest.
Tähelepanu väärib ka Tori paljandi
le. Tori paljand on üks Pärnu lademe
ilmekamaid. Paljandi profiil jaguneb asukoht Devoni avamusala põhjapiikaheks kihistikuks: Tamme ja Tori. ril, Pärnu ja Mustvee vahelise mõtteÜlemine ja õhem on Tamme kihis- lise joone lähedal.
Alates 20. sajandist on Tori põrgu
tõmmanud
ligi
Alates 20. sajandist on Tori põrgu
turiste, aga põnetõmmanud ligi turiste, aga põneva
va uurimisobjekuurimisobjektina ka teadlasi.
tina ka teadlasi.
Kergesti ligipääsetav asukoht asula
tik: peenekihiline ja väga peenete- sees laia jõe kaldal on tulnud tunraline valkjashall vilgurikas liivakivi, tusele kasuks. Vanim kirjalik teade
mis on keskmiselt kuni tugevalt tse- selle paiga kohta pärineb 18. sajandist
menteerunud. Alumine ja tüsedam August Wilhelm Hupeli sulest.
on Tori kihistik, kus valdab hallikasvalge ja kollakashall põimjaskihiline Koopad on ikka tundunud salapäliivakivi, mis üleval pool on peenete- rased, nii on ka Tori põrgu kohta
ralisem ning allpool keskmiseteraline; olnud liikvel palju muissisaldab väikesi roostepruune aleurii-

Kui palju paiku maa
ilmas saab uhkeldada
omaenda põrguga?
40
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Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu
kutsehariduskeskuse loodusturismikorralduse eriala.
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tendeid ja rahvajutte.
Vanasti on Tori põrgut kutsutud ka
Kuradimäe ja Kurjama auguks, sest
usuti, et sealtkaudu võiks kulgeda tee
põrgusse.
Ühe muistendi järgi olnud maaalune käik nõnda pikk, et viinud välja
Viljandisse. Hanele seotud kell kaela
ja saadetud koopasuust sisse: hani
ilmunud maa peale Viljandis.
Tori põrgutulest pajatava pärimuse põhjal levinud ühel vana-aastaõhtul kirikurahva hulgas uudis, et
Vanakurat olevat põrgust välja kolinud ja küpsetavat selle aasta patuseid hingi otse koopasuu ees lahtisel tulel.
Ööpimeduses tõusnud Põrgu
august tõesti paksu tossu ja sädemeid
taeva poole. Julgemad kirikulised läinud lähemale piiluma ja näinud tõepoolest, kuidas must Vanakurat ise
lõket kohendanud. Kui julgemad selle
jutuga augu äärest tagasi tulnud, läinud järgmised uudistajad vaatama.
Nõnda levinud kuuldus Vanakuradi
patuste hingede küpsetamisest naaberkülani. Aga naaberküla mehed
tundnud selles mustas kuradis ära
hoopis oma küla vembumehe.
Mitmes rahvajutus on koobas kõne
all sõjaaegse pelgupaiga või varanduse peidukohana.

300 m

Enamjagu Tori põrgu koopast varises sisse ilmselt möödunud sajandi algupoolel,
umbes samast ajast saadik on see paik tõmmanud ligi turiste ja teadlasi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Poster
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Eesti Looduse 2015. aasta fotovõistluse
eriauhind käituva looma foto eest

Priske häälepõis
ja pisike kõre

P

Foto: Margit Mõttus

aari aasta eest, 2013, lubasin tuttavale konnauurijale, et teen tema raamatu
tarvis fotosid kahepaiksetest. Seetõttu
püsisin ka Läänemaal peetud Vereta Jahi ajal
eelkõige kahepaiksete lainel.
Jahiliste ööbimispaigas Saunja lahe ääres
oli üles seatud kaks kümblustünni, mis olid
otsekui loodud toetama paljutõotavat konnadega samastumise plaani. Seda imelist võimalust kasutades ligunesin tünnis kuni koidikuni.
Tuttava kudemistiigi juurde jõudes polnud
konnade kohalolu esialgu märgatav. Sättisin
end mõneks tunniks unele, sest magamata öö
andis tublisti tunda.
Ärgates oli maailm justkui uus: veepeeglile oli ilmunud kolm kõret ja mis veelgi olulisem – üks neist oli võtnud koha sisse vaid
meetri kaugusel tiigikaldast. Sättisingi end
tema lähedale passima.
Konnadega õnnestub paremini suhelda, kui püsida võimalikult maa või vee ligi.
Seepärast laskusin veepiirile külili, nihutasin
statiivi ettevaatlikult vette ja seadsin kaamera veepinnast paari sentimeetri kõrgusele.
Pildistamiseks tuli end nihutada ühte külge
pidi vette, nii et peagi tekkis tuttav kümblustünnis ligunemise tunne.
Vahepeal veetaimede vahele varjunud kõre
upitas end peidukohast välja paarikümne
minuti pärast. Korraga läks tiigielu nõnda
põnevaks, et järgnev pooltund möödus viivuna. Esmalt oli huvitav seegi, et sain haruldast
konna lähemalt silmitseda. Siis ilmus tasahilju nähtavale tema häälepõis, mis paisus usalduse kasvades konna keha mõõtu õhupalliks.
Ja lõpuks minu modell ka laulis mulle,
aga see ei jäänud pildile.
Canon EOS 5D Mark III, EF
70–200 mm f2.8L IS USM
+ telekonverter EF2X II,
1/1000s, f/11, ISO 2500,
statiiv koos distantspäästikuga. Pildistamiskaugus 1,5 m.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Arne Ader

Intervjuu

Putukate süstemaatikuks

saadakse aastakümnetega
Entomoloog Olavi Kurinat
küsitlenud Toomas Kukk

lik joonis parem kui foto, kuid tänapäeval ilma fotota ei saa.

Talv on eluslooduse uurijale tubaste tööde aeg. Ent putukauurija
amet seostub paljudele eelkõige
välitöödega. Ilmselt on putukate
kogumine siiski kõige tühisem osa
teadustööst: käid nädala välitöödel
ning järgmised kolm aastat töötad
kogutud materjali läbi.
Tõepoolest, võiksin väita, et mul pole
vaja elus rohkem välitöödel käia, läbitöötamata materjali jätkub aastakümneteks. Näiteks 2006. aastal Jaapanis
kahetiivaliste uurijate kongressi järel
käisin ühe Norra sõbraga umbes
nädal aega Hokkaidōl välitöödel. Seal
püütud ligi 5000 seenesääske on mul
külmkapis ootel, korralikult perekondade kaupa jaotatud, aga seni pole
olnud aega neid liigini määrata.

Kui palju tehakse putukate geeniuuringuid?
Tehakse järjest rohkem ja on teatud
rühmad, kus uute liikide kirjeldusi
ilma geenijärjestusteta enam ei aktsepteerita. Näiteks heal kolleegil saadeti just artikkel tagasi: ta oli kirjeldanud Lõuna-Ameerikast viis-kuus
uut liiki, aga geenijärjestusteta need
ei sobinud.
Meil on tehnilised võimalused,
laborid täiesti olemas, aga putukate
geenijärjestusi siin rutiinselt ei määrata. Selleks on vaja omaette inimest
ja raha. Paljudes Euroopa riikides on
algatatud n-ö rahvuslikud triipkoodistamise projektid, mille eesmärk

Kui kaua ühe seenesääse määramine tavaliselt aega võtab?
Keskmist aega on raske öelda.
Määramine käib lihtsalt: võtan putuka topsikust piiritusest ja panen binokulaarluubi alla. Edasi sõltub kiirus
paljudest asjadest: millisesse asendisse on sääsk kogumisel fikseerunud, millisesse perekonda ta kuulub jms. Aega võib kuluda üks minut
kuni tund. Euroopa või Eesti materjali
puhul kulub suurem osa aega tehnilisele tööle, et isend oleks pärast leitav
ja vajaduse korral kontrollitav. Lisada
tuleb leiuandmete ja määrangu etikett, mille kirjutamine, printimine
ja lõikamine võtab rohkem aega kui
määramine ise.
Uute liikide puhul on see muidugi teisiti. Seninägematu isendi korral peab kõigepealt läbi töötama tubli
paki vanemat kirjandust ja kontrollima, kas tegemist on teadusele uue
liigiga. Rohkesti aega võtab tehniline
kirjeldamine: illustreerimine nii fotode kui ka joonistega. Kohati on korra44
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teaduslikus ühingus käsitles kodukandi liblikaid, tööd juhendas Valdur
Paakspuu. Nõnda see huvi tasapisi
tärkas.
Teiste putukate juurde jõudsin
pärast seda, kui olin tulnud sõjaväest.
Siis jõudsin kõigepealt esimese kursuse putukate välipraktikale. Ilmselt
sealt leidis mind üles Kaupo Elberg.
Alates sellest ajast olen kogunud peamiselt sääski, neid määranud ja neist
ka üht-teist kirjutanud.

Keda sa pead oma õpetajateks ja
suunajateks?
Eelkõige pean oma eeskujuks Jaan
Viidaleppa. Kindlasti on mind mõjutanud Kaupo Elberg, kes tegeles sarnaste putukarühmadega. Eeskuju on
ka Hans Remm, olen temaga kohtunud ja ühe kursuse tema loenguid kuulanud, aga
Mäletan, et alates viiendast klassist
tihedamat
konoli mul kindel eesmärk minna Tartu
takti meil ei jõudülikooli bioloogiat õppima.
nud olla. Võib-olla
ka Juhan Vilbaste,
kuigi temaga ei ole
on sekveneerida kõikide omamais- ma kunagi kohtunud. Kindlasti oleks
te liikide kindel liigispetsiifiline gee- siit nimekirjast ebaõiglane välja jätta
nilõik. Eestis on seni süstemaatiliselt Erast Parmasto, kes on ilmselt olnud
sekveneeritud seentel ITS-piirkonda paljude minu põlvkonna bioloogide
ning teiste elustikurühmade kohta eeskuju.
tehtud nii palju, kui muude tööde
või projektide käigus tarvis. Ometi Kui palju üldse on maailmas seenevõiks nõnda tekkiv andmebaas, mis sääskede uurijaid?
võimaldab määrata omamaiseid liike Kas loen nad ükshaaval üles? Mõned
DNA-põhiselt, olla üks Eesti priori- tunnevad oma piirkonna sääski, mõni
teete. Sellel oleks ka hulk praktilisi uurib globaalsemalt. Põhja-Ameerikas
väljundeid.
on neid kolm, Lõuna-Ameerikas kolm,
Aafrikas ja Austraalias pole ühtki,
Kuidas sa üldse putukate uurimise- Jaapanis on kaks-kolm, Venemaal
ni jõudsid?
kaks, Skandinaavias viis-kuus ja KeskMäletan, et alates viiendast klassist Euroopas kaks-kolm. Nii et kokku alla
oli mul kindel eesmärk minna Tartu kahekümne.
ülikooli bioloogiat õppima. Põhi- ja
keskkooli ajal kogusin liblikaid. Olen Kas sa tunned neid kõiki isiklikult?
pärit Läänemaalt Matsalu kandist; Jah, olen kõigiga kohtunud, kuigi
minu esimene uurimistöö õpilaste mõned neist ei käi konverentsi-
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Foto: Toomas Kukk

Olavi Kurina on sündinud
10. septembril 1966 Haapsalus.
Lõpetas 1991 Tartu ülikooli bioloogi-zooloogina. 1998 kaitses TÜ-s
filosoofiadoktori väitekirja Eesti
seenesääskede süstemaatikast.
Alates 1991. aastast zooloogia
ja botaanika instituudi laborant,
2002–2008 samas teadur ja alates
2009. aastast EMÜ põllumajandusja keskkonnainstituudi vanemteadur. 1998–2001 TÜ zooloogia
instituudi teadur. 2009. aastast
HTM humanitaar- ja loodusteaduste rahvuslike kollektsioonide
ekspertnõukogu liige (2012–2015
aseesimees) ning 2006. aastast
riikliku programmi „Humanitaar- ja
loodusteaduslikud kogud“ raames
loodud zooloogilise rahvuskollektsiooni juht. Avaldanud rohkesti
artikleid peamiselt seenesääskede
süstemaatikast.
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del. Süstemaatikute seas on ilmselt suhteliselt rohkem mittesuhtlejaid. Kladistika rajaja, saksa bioloog Willi Hennig olevat vältinud
rohkem kui neljast inimesest koosnevaid kogunemisi, kasvõi töötubasid. Rivaliteeti või nägelemist tuleb
vahel ikka ette, aga pigem on meil
läbisaamine hea.
Mida kujutab endast seenesääskede rühm taksonoomiliselt?
Oleneb, kas vaadelda seenesääski kitsamas või laiemas mõttes.
Fülogeneetiliselt on seenesääsed
suhteliselt lai rühm, mis koosneb
mitmest sugukonnast. Maailmas
kokku on neid kirjeldatud umbkaudu 4500–5000 liiki. Seenesääskede
nn servaaladel on perekondi, kelle
staatus pole üheselt selge, aga see on
ka teiste loomarühmadega nii.
Kas nad on levinud kõikjal, kus
kasvab seeni?
Üldiselt küll, kuigi leidub ka seenesääskede perekondi, kes pole seentega üldse seotud. Osa liike on vastsestaadiumis röövtoidulised.
Kas uusi seenesääskede liike on
lihtne avastada?
Põhimõtteliselt küll, sest troopilised
liigid on kehvemini teada. Troopikas
on piirkondi, kus kogutud materjalist pool on teadusele seni tundmatud
seenesääskede liigid. Arvan, et mul
siin kabinetis on kahe- kuni kolmesaja uue liigi materjal, kui mitte rohkem. Ole ainult mees ja kirjelda.
Uue liigi kirjeldamine ei ole kuigi
lihtne. Viimasel ajal olen leidnud, et
uusi liike kirjeldavaid artikleid on
mõistlikum kirjutada mitmekesi. See
võimaldab jagada koormust ja muudab avaldamise märksa kiiremaks.
Mitu uut liiki sa teadusele oled kirjeldanud?
Lõin just aasta lõpu poole numbrid huvi pärast kokku – 98 uut liiki.
Enamasti pärinevad need afrotroopikast, teisel kohal on Lõuna-Ameerika
ja kolmandal Okeaania. Mõned liigid
on kirjeldatud ka Euroopast, sealhulgas Eestist.
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Kui palju seenesääskede liike elab
Eestis?
Neid on praegu teada 500 ümber, ent
umbes 100–150 liiki võiks veel lisanduda. Aga teadusele uusi liike on siit
väike võimalus leida, sest meie fauna
on kujunenud pärast jääaega, kuid
10 000 aastat on liigitekkeks natuke
lühike aeg. Kurb tõdeda, aga Eesti liikidega olen ma vähem tegelenud kui
troopilistega.
Skandinaaviast on seenesääski
teada ligikaudu tuhat liiki. See on
üsna omapärane liigirühm selles mõttes, et parasvöötmes on liigirikkus
suurem kui troopikas. Vaid mõned
perekonnad on levinud eelkõige troopikas. Näiteks perekond Manota, millega olen viimasel ajal tegelenud, ongi
levinud põhiliselt troopikas ja vaid
üksikud liigid elavad parasvöötmes.

ja lihtsam püüda võrguga, kui tead,
kust kohast on mõtet proovida.
Kas seenesääski on võimalik ka
vastsetest üles kasvatada?
Jah, oleme sellega viimastel aastatel jälle aktiivselt tegelenud.
Kübarseentes elavate liikide puhul
pannakse ussitanud seente viljakehad kasvatuskonteinerisse. See kujutab endast läbipaistvat anumat, mille
põhjas on turvast ja pealt on anum
kaetud peene võrguga. Seen laguneb,
ussid söövad kõhu täis, lähevad turbasse nukkuma ja teatud aja pärast
lendavad sealt sääskedena välja.

Kuivõrd sa seenesääseliike väljas
üksteisest eristad?
Terava silmanägemise korral suudab
väljas ära öelda perekonna ja kümmekonnal juhul ka
liigi. See kehtib nii
Eesti kui ka troopiÜhe sääse püüdmiseks kulub troopi
ka kohta. Perekondi
kas väga palju higi ja vaeva.
aitab eristada tiibade soonestus,
ent liikidel tehakse
Kus sa troopikas välitöid oled tei- vahet põhiliselt genitaalide järgi.
nud?
Kogumas olen käinud Aafrikas Kuidas sellist uute liikide tõendusUgandas, Etioopias, Ameerikas materjali talletatakse? Genitaale
Nicaraguas, Costa Ricas ning nor- saab ühest putukast prepareerida
maalsema kliimaga aladel näiteks ilmselt vaid ühel korral?
Gruusias ja Usbekistanis.
Oleneb sellest, kuidas materjali on
kogutud ja säilitatud. Võimalusi on
Kuidas seenesääski kogutakse? Kas üsna mitu. Kõige lihtsam on putuneid aetakse liblikavõrguga taga?
kat hoida piirituses. Enamasti on sel
Troopikas on keerulisem: ühe sääse juhul genitaalid näha suure suurenpüüdmiseks kulub väga palju higi ja dusega ka eraldi prepareerimata. Kui
vaeva. Seal saab ka võrguga püüda, on siiski vaja teha preparaat, siis kõikuid pigem kasutatakse püüniseid. gepealt keedetakse genitaale kaaRootsi entomoloog Rene Malaise liumhüdroksiidi lahuses, pärast panmõtles juba peaaegu sajandi eest nakse sünteetilise vaigu Euparal sisse
välja spetsiifilise püünisetüübi, mida ning säilitatakse alusklaasil, kaetuna
on hakatudki tema nime järgi kut- katteklaasiga. Preparaat märgistataksuma. See pealtnäha tavalist telki se samade numbritega, nagu on tähismeenutav püünis ei meelita putu- tatud putukas.
kaid ligi, aga kui see õhulisest kanKui sääsk on nõelastatud, siis
gast telk on lennu teel ees, siis putu- tehakse genitaalidest preparaat, mida
kas lendab selle sisse ja hakkab otsi- hoitakse glütseroolis väikeses viaalis,
ma pääseteed. Üks Malaise püünise mis on kinnitatud putuka alla nõela
ots on tõusev ja lõpeb kogumispur- külge.
Väga väikeste loomade puhul
giga, kuhu putukad väljapääsu otsitehakse alusklaasile preparaadid kogu
des satuvad.
Parasvöötmes on kõige efektiivsem putukast: eri kehaosad eraldi katte-
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klaaside all või vahel.
Pikemas perspektiivis on kõige
parem säilitada kuivalt. Piirituses
kaovad värvid ja loom muutub ühtlaselt pleekinudkollaseks. Kui preparaati hoida ühtaegu nii piirituses
kui ka sügavkülmas, siis on tulemus
parem. Aga näiteks 1970. aastatest
piirituses hoitud materjaliga ei viitsi
küll töötada, kui just ei ole erilist vajadust, näiteks, kui tegemist on väga
haruldase liigiga.
Kui palju sa oled uurinud muid
putukakogusid?
Olen lühemat või pikemat aega töötanud enamikus Euroopa suuremates muuseumides. Kõige pikemalt
Pariisis, kokku vast poolteist kuud.
Nüüd sõidan kaheks nädalaks uuesti
Brüsselisse.
Millised tunduvad meie putuka
kogud teiste maade omadega võrreldes?
Eelkõige muidugi väikesed. Kogude
kureerimise tase on meil kohati parem. Müstiline koht on Pariisi
loodusmuuseum: nende putukakogudes on 47–50 miljonit looma alates
18. sajandi keskpaigast. Neil pole vaja
midagi tõestada, kogu maailma uurijad tulevad sinna kokku. Kui ma seal
esimest korda käisin, tegin veel suitsu
ja käisin suitsetamas sisehoovis, kus
keegi polnud rohinud ega istutanud
ilmselt mitukümmend aastat. Sellest
hoolimata kõik toimis.
Pariisi luukollektsioon on klassikaline vana muuseum eraldi majas kolmel korrusel. Seal oli näiteks kolmenelja aasta eest mõnesse vitriini vett
sisse sadanud, tekstid olid lahti koorunud ja kõik see jättis natuke lohaka
mulje. Aga nädalavahetusel lookles
muuseumi ees inimestest sajameetrine saba.
Eks see ole mõistetav, et viiekümne
miljoni säilikuga putukakogu personal pole sada korda suurem kui
poolemiljonilise kogu omal.
Muidugi. Pariisi muuseumile on paljud entomoloogid ette heitnud, et
kogud pole kuigi hästi korras. Aga
vähemasti on tagatud nende säilimine.

Olavi Kurina 2010. aastal välitöödel Ugandas Kibale looduskaitsealal. Pildil on veel
Swaibu Katusabe – kohalik, kes aitas putukaid koguda

Cordyla monticola isase isendi prepareeritud genitaalid; skaala 0,1 mm. Selle
Lõuna-Ameerikas Colombias levinud liigi on kirjeldanud Olavi Kurina ja Sarah
Siqueira Oliveira 2015. aastal ajakirjas ZooKeys
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Kuivalt talletatud nõelastatud seenesääsed peavad ajahambale kõige paremini vastu

Välitöödel Usbekistanis 2009. aastal oli igasugune töölaud luksus

Üks lemmikhobisid läbi aastate on olnud fotograafia. Põlvamaal pildistatud safransirmiku foto leiab ka e-Elurikkuse andmebaasist (http://elurikkus.ut.ee)
Ent London on näide selle kohta,
kuidas putukakogu on talletatud uuel
tasemel. Kogude hoone asub keset
vana muuseumit, uus viiekordne korpus ehk Cocoon, kus on kõik kogud
koos. Seal on aasta ringi tagatud
ühtlane õhuniiskus ja -temperatuur,
mida näiteks Pariisis kindlasti pole.
Mainisid, et Pariisi muuseum ei
pea oma olemasolu õigustama. Kas
meie, näiteks EMÜ põllumajandusja keskkonnainstituudi putukakogu, peame end tõestama?
Eesti piires me justkui ei peaks end
tõestama: oleme suurim putukakogu
48
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(0,85 miljonit isendit), kus leidub ka
kõige enam teadusele kirjeldatud uute
liikide tüüpmaterjali. Euroopa mõistes
on meie kogu muidugi väga väike.
Kuid mõnede putukarühmade poolest pakume laiemat huvi.
Kusagil mujal pole nii põhjalikku tirtide (Cicadomorpha) kollektsiooni,
mis kataks kogu Palearktise. Juhan
Vilbaste kogus neid mitukümmend
aastat Eestist Kamtšatkani. Teist sellist kollektsiooni, mis oleks eurooplastele või ameeriklastele lihtsasti
kättesaadav, pole võtta. Igal aastal,
korra või paar, on meil käidud neid
uurimas.

Samas peame igal aastal tõestama kogude väärtuslikkust, et raha
saada.
Kogudevahelisel konkurentsil on
omad head ja vead: ühelt poolt tekitab
see stressi ja väsitab, samas on iga-aastane aruandlus vajalik ja aitab jälgida,
et kollektsioon oleks õige raja peal. Kas
aruandlus peaks nii põhjalik olema,
on iseküsimus. Kollektsioone peetakse teadust toetavaks struktuuriks. Neil
peaks alati olema püsirahastus.
Võib arvata, et EMÜ PKI kogud on
Eestis talletatud kõige paremates tingimustes. Ruumid valmisid kolm aastat tagasi. Aga alati võiks parem olla,
näiteks me jälgime temperatuuri ja
õhuniiskust, aga ei saa neid täielikult
kontrollida. Temperatuur võiks olla
madalam: ruumid on küll kütmata,
aga temperatuur on ikkagi 21 °C, sest
koguhoidla paikneb maja sees, teiste ruumide vahel. Temperatuur võiks
olla umbes viis kraadi madalam. Ka
õhuniiskus kõigub aasta piires 20–60
protsenti, ent ideaalne võiks olla püsivalt umbes 40 protsenti.
Algul oli entomoloogiliste kogude ruumi kohale teisele korrusele
kavandatud veemajanduse eksperimentaalbassein. Õnneks sai see ehitatud mujale, kabinettide kohale –
möödunud aastal saimegi korrus allpool kabinetis väiksema veekahjustuse.
Metsas seenel käijad puutuvad
ussitanud seentega küll kokku,
aga erilist majanduslikku tähtsust
seenesääskedel tõenäoliselt ei ole
ning nende süstemaatika uurimine
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pole seetõttu ilmselt entomoloogia põhieesmärk. Kas seenesääskede uurimisest on võimalik elatuda?
See on keeruline, aga senini olen enda
ja pere toitmisega hakkama saanud.
Kuivõrd senine olukord on jätkusuutlik, on raske öelda.
Uute liikide kirjeldused ilmuvad
enamasti eelretsenseeritud ajakirjades ja satuvad teadustööde loendis
jaotisse 1.1., aga artiklitele viitajate
ring on väikene. Võib lohutada, et viitamiste hulk ajas ei vähene: praegusi
süstemaatikaartikleid kasutatakse ka
sajandite pärast, kui inimkond kestab. Neile viidatakse kindlasti pikemat aega kui näiteks ökoloogiauurimustele.
Kas suurem putukakogumine
populatsioonide elujõulisust ei
kahjusta?
Üldjuhul mitte: putukakogumine ei
kahjusta populatsioone rohkem kui
muu inimtegevus. Näiteks putukate
valguspüük öösel ühe lambiga hävitab kindlasti vähem putukaid kui ühe
auto sõit Tartust Tallinna.
Teine asi on see, kui kõik koolilapsed hakkaksid korraga liblikaid koguma ja satuksid mustlaik-apollo populatsiooni välja püüdma. Laias laastus
putukate kogumine liikide arvukust
ei mõjuta. Isendikaitsest olulisem on
kindlasti biotoobi kaitse. Aga troopikas leidub kauneid liike, keda võib
loodusest väljapüügi tõttu tõepoolest
ohustada hävimine.
Paljud entomoloogid on alustanud
koolipõlves liblikaid kogudes. Kas
seda tegevust võiks heaks kiita ja
soodustada?
Kindlasti, looduse tundmaõppimiseks on see väga oluline. Harjumus
koguda on üldiselt vähenenud.
Vanasti kogus iga teine koolipoiss
marke, praegu see enam nii ei ole. Ma
ise olen kogunud üldse vist igasuguseid asju, mida koguda annab: marke,
münte, postkaarte jms. Ju eeldab sellega tegelemine erilist kogujahinge.
Võib-olla väärtustatakse tänapäeval teistsuguseid asju. Taime- või
putukakogu on keerulisem koostada
kui näiteks marke koguda.

Milline seis on noorte putukatundjate juurdekasvuga?
Mõned huvilised aeg-ajalt ikka lisanduvad. Uusi entomolooge on kindlasti vaja. Võimekus suuta omamaise eksperdihinnangu abil vähemasti
mingi osa liike ära määrata võiks olla
riigi huvi või auasi. Putukate puhul ei
saa see kunagi olla täielik ja pole ühtki
Euroopa riiki, mille spetsialistid suudaksid tunda kõiki oma riigi putukarühmi.
Meenub vestlus Pariisi putukakogu
kuraatoriga, kes väitis, et putukarühma eksperdiks saadakse kümne kuni
viieteistkümne aastaga. Kiiremini
pole see võimalik. Oleneb ka putukarühma suurusest: kümne liigi tundjaks saab muidugi kiiremini. Aga kui
putukarühm koosneb näiteks tuhandest liigist, siis selle tundjaks saab
ikkagi aastatega.

gidelt abi. Mu esimesed välitööd olid
seotud seenesääskede väljakasvatamisega seentest 1988. aastal Audakul.
Käisin siis igal õhtul oma seentega
Vello Liivi juures, kellelt olen oma
seeneteadmised omandanud.

Miks mahe porgandriisikas on
sageli ussitanud, aga teravamaitseline sooriisikas mitte?
Tegelikult ussitab ka sooriisikas.
Putukatel pole vahet. Kahetiivaliste
seltsis on umbes kolmkümmend
sugukonda, kelle vastsed võivad
seentes areneda. Seenesääsed väldivad tõesti mingeid seeneliike.
Nende seas on nii monofaage kui ka
polüfaage. Meie tavalisema seenesääseliigi vastsed võivad elada inimesele nii mürgistes kui ka söödavates seentes.
Kukeseen on teistest kübarseentest süstemaatiliselt kaugemal, tema
Troopikas leidub kauneid liike, keda
keemiline koostis
ja konsistents on
võib loodusest väljapüügi tõttu tõe
teistsugune, aga ka
poolest ohustada hävimine.
kukeseen ussitab.
Soomes on seda
Kui keegi noor tahaks putukate- põhjalikumalt uuritud, meil võib üsna
ga põhjalikumalt tegeleda ja vajab tihti leida mardikate vastseid.
juhendamist, siis võiks ta kontakteeruda kutseliste entomoloogide- Kui palju sa ise seenel käid?
Üsna palju. Mu naine on hingelt koriga?
Kindlasti. Näiteks on võimalik tulla lane, nii et metsas käime palju.
kaasa putukapraktikale või välitööMillega sa peale seenesääskede
dele.
tegeled?
Kui hästi on teada seenesääskede Hobisid on olnud igasuguseid, mõnega olen ühel eluperioodil rohkem
ökoloogia?
Natukene. Need liigid, kelle vast- tegelenud kui teistega. Enne mainised elavad seentes, on üsna hästi sin, et olen kogunud igasuguseid asju.
teada. Neid on Eestis sadakond, Olen reisidelt kaasa toonud näiteks
Euroopas mõnesaja piires. Neid on eri rahvaste nugasid. Reisimine on
välja kasvatatud ja toitumine ning eelkõige seotud tööga, aga oleme ka
mitmesugused suhted on teada. perega püüdnud reisida nii palju, kui
Loomaökoloogidel on mudelorga- rahakott võimaldab. Sügisel käisime
nismid üldiselt suuremad liigid, kelle Istanbulis kultuurireisil.
Hulga aega ja energiat võtab
määramisele ei kulu kuigi palju aega.
Seenesääskede korral kulub põhi- kahe teismelise tütre kasvatamivaev liigi määramisele. Nii et uuri- ne. Rõõm on tõdeda, et mitte kõigi
Y-põlvkonna laste jaoks ei ole mets
mist on siin maa ja ilm.
hirmutav. Loen nii palju kui võimalik, sealhulgas ilukirjandust.
Kui hästi sa seeni tunned?
Aastate eest tundsin paremini. Aga Viimastel aastatel olen käinud Tartus
kui ise jään hätta, siis küsin mükoloo- igal nädalal mälumängul.
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Teravmäed:

saarestik, kus kestab jääaeg
Hambulised kaljunukid ja püramiidjad mäetipud. Nende vahel valendavad liustikuväljad, mis tihti süngelt sinise müürina merre langevad. Midagi samalaadset võis silmata
Hollandi meresõitja ja kartograaf Willem Barents oma meeskonnaga, kui nad teadaolevalt esimeste inimestena Teravmägede saarestikku nägid. Pole kindlaid tõendeid, et
põhjala rahvad viikingid või pomoorid oleksid siia varem sattunud.
Timo Palo

Mere poole ruttav jääsulavesi uuristab
oma teel tunneleid ja koopaid. Talvel
jäävad need kuivaks ja võimaldavad
liustikke seestpoolt uurida
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T

oona, 1569. aastal, oli Willem
Barents oma kolmandal
merereisil põhjapoolsetesse
vetesse, retke siht oli leida kirdeväil ‒
põhja meretee.
Paraku kalduti senisest enam läände ja juhuse tahtel avastati Teravmäed:
17. juunil märgati Spitzbergeni saare
looderannikut. Lähemalt tehti saarestikuga tutvust Magdalene fjordi piirkonnas. Küllap ei jäänud märkamata
fjordi lõpus laiuv Waggonway liustik, norra keeles Waggonwaybreen.
See on saanud oma nime jääst välja
sulanud iseloomulike moreeniribade
järgi, mis jääkeelel loogeldes meenutavad raudteerööpaid.
Hollandlased saabusid saarestikku
suve hakul, kui oli alanud jää- ja lumesulamisperiood. Arvatavasti pidid
mehed kuulma ka kõuekõminaga sarnanevat heli, mida tekitavad tohutu
liikuv jäämass ja merre langevad jäälahmakad. Hoolimata hirmuäratavast mürast on seda nähtust hellitavalt
nimetatud liustike poegimiseks.

Kümnendik maakera pinnast on kaetud liustikega. Enamjagu neist asub
Antarktikas ja Gröönimaal. Ent satelliidipildil võime leida veel mitu väiksemat
valget ala, neist üks on Teravmägede
saarestik. Jääaeg, mis Eesti alal lõppes ligikaudu 10 000 aastat tagasi, on
Teravmägedel kestnud tänini.
Teravad mäetipud ja alpiinsed olud
inspireerisid avastajaid ka esialgse
nime valikul. Spitzbergen, mis tõlkes
tähendab teravatipulisi mägesid, tähistas esmalt kogu arhipelaagi, kuid jäeti
hiljem ainult suurima saare nimeks.
Just selle saare, eesti keeles LääneTeravmägede läänerannikule on see
kirjeldus kõige iseloomulikum.
Kogu arhipelaag hõlmab 62 022 km2
suuruse maismaa-ala. Ligikaudu 60%
sellest on kaetud jääga. Siin leidub üle
2100 suurema ja väiksema liustiku,
mille jää maht ulatub 7000 km3. See
on kolmandik Läänemere mahust!
Suurimad jäävabad alad jäävad
keskmisest madalamatesse piirkondadesse: Lääne-Teravmägede saare
keskossa. Liustike tõttu muutub saarestiku pindala pidevalt, sest sadu
kilomeetreid pikad liustikuservad

Arktilises piirkonnas asuvad Teravmäed kuuluvad Norrale. Liustikud hõlmavad
saarestikust umbes 60%
taanduvad sulamise käigus.
Arktilise saarestiku suurimad liustikud paiknevad ida- ja põhjaosas,
kus temperatuur on madalam ning
tuleb piisavalt sademeid. Ent ka enamik lääneranniku orgusid on täitunud liustikega.
Teravmägedel võib kohata peaaegu
kõiki liustikutüüpe, kuid kõige arvukamalt on oru- ehk mägiliustikke.
Mandriliustikud, millest väiksemaid
kutsutakse ka jäämütsideks, on saanud
tekkida suhteliselt tasasematel saartel ida- ja põhjaosas: Edge’i (Edgeøya)
ja Barentsi saarel (Barentsøya) ning
Nordaustlandetil ehk Kirdemaa saarel. Oma ulatuse poolest on need siiski
märksa tagasihoidlikumad ja õhemad
kui Antarktika ja Gröönimaa tohutud
jääkilbid. Sestap pole ka Teravmägede
liustikest pärit jäämäed nii suured kui
noilt maailma suurimatelt jääkilpidelt
lahti murdunud tükid.
Kaks suurimat saarestiku jäämütsi (norra keeles fonna) katavad Kirdemaa saart: Austfonna ja Vegafonna.
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Koos hõlmavad nad 8450 km2 suuruse ala, olles Euroopa suurim ja maailmas Antarktise ning Gröönimaa jääkilbi järel kolmas jäälaam. Saare lõuna- ja
idarannik koosneb suuresti katkematust merre sukelduvast liustikuservast.
Tegu on põhjapoolkera pikima liustikuservaga: umbes 190 km.
Antarktika šelfi
liustike sarnaseid
jääkeeli siit ei leia. Kõik Teravmägede
liustikud toetuvad siiski merepõhja ega
uju veepinnal nagu šelfiliustikud. Ent
merre ulatuvaid liustikke, mis tekitavad
jäämägesid, on ühtekokku 163. Need
hõlmavad Teravmägede rannajoonest
ligikaudu tuhat kilomeetrit.
Lääne-Teravmägede saare keskosa
liustikud on kuivema kliima ja väheste talviste sademete tõttu tunduvalt
väiksemad. Neid kutsutakse ka külmapõhjalisteks liustikeks, sest nad on
külmunud aluspinnale. Seevastu rannikul on tegu soojapõhjaliste liustikega: nende temperatuur kokkupuutel maapinnaga on külmumispunktist kõrgem. Sellised liustikud võivad
lühikese ajaga kiirelt edasi libiseda.
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Fotod: Timo Palo

Maailma loodus

Liustikud on üks suvehooaja menukamaid turismiatraktsioone. Siiski tuleb jääseina ees hoida ohutut kaugust. Laevalt vette
lastud paadid Smeerenburgi liustiku ees
Geofüüsikaliselt kuulub suurem
osa Teravmägede liustikke lähis
polaarsesse tüüpi. See tähendab, et
liustik sisaldab nii püsivalt külmunud
kui ka külmumispunktist kõrgema
temperatuuriga osi.
Seevastu polaarsete liustike jää
temperatuur on aasta ringi allpool
külmumispunkti, kuigi lumikate selle
pinnal võib suvel sulada. Ka sellist
tüüpi liustikke on Teravmägedel.
Spurtivad liustikud. Paljud Terav
mägede liustikud teevad aeg-ajalt
üsna kiireid edasisööste: isegi mitukümmend meetrit päevas, enne kui
uuesti peatuvad. Selliseid liustikke
leidub peale Teravmägede ka Kanada
Arktika saarestikus ja Alaskal.
Põhjuste kohta on vähe teada ning
52
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seetõttu on järgmist spurti raske
ennustada. Seniste teadmiste põhjal
järgneb siinsete liustike kiiretele liikumistele koguni 20 kuni 100 aasta
pikkune rahulik periood.
Näiteks Austfonna jäämütsi lõunarannikule ulatuv Bråsvelli liustiku
(Bråsvellbreeni) jääkeel nihkus järsult edasi aastatel 1937–1938: veidi
enam kui aastaga koguni 20 kilomeetrit! See on teadaolevalt pikim liustiku
edasisööst, mida saarestikus on seni
täheldatud.
Alates 19. sajandi lõpust on sääraseid ruttavaid liustikke loendatud
ühtekokku 86.
Liustike elujõud oleneb temperatuurist ja sademetest. Selleks et jää
jääks püsima, on vaja piisavalt sade-

meid ja madalat õhutemperatuuri.
Määrav on just suvine õhutemperatuur ja talvine sademetehulk.
Kõrgemal, liustiku ülaosas, on
akumulatsioonitsoon, kus liustik
kasvab, ja madalamal alaosas sulamistsoon. Et liustik saaks kasvada,
peab jää teke ületama kogu selle osa,
mis kaob nii sulamise, aurustumise
kui ka poegimise käigus.
Ehkki Teravmäed on meie planeedi põhjapoolseimaid maismaa-alasid,
on talve keskmine temperatuur siiski võrdlemisi kõrge võrreldes mitme
teise sarnase maismaapiirkonnaga
(Kanada Arktika saarestik, Severnaja Zemlja, Franz Josephi maa). Selle
tingib Põhja-Atlandi hoovus ja tema
väiksem põhjapoolseim haru LääneTeravmägede hoovus. Need kanna-
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Peale jääpragude leidub liustikes arvukalt suuremaid ja väiksemaid sulavee
kanaleid. Nagu jäised jõesängid juhivad need suvist sulavett alla mere poole

Merre ulatuvate liustike esine on oluline toitumisala merelindudele ja -imetajatele.
Lindudest kohtab enim kaljukajakat (Rissa tridactyla)
vad lõuna poolt soojemat vett ning
sellega koos ka sooja õhku.
Nõnda on Põhja-Atlandi hoovus arktilisele saarestikule kui soojuspump, mis hoiab lääneranniku
aasta läbi jäävaba ja kliima võrdlemisi pehme. Aasta keskmine õhutemperatuur merepinnal on ‒5 ºC. Sademete hulk on siiski üsna väike: läänerannikul tavaliselt kuni 400 mm aastas, ida pool fjordide siseosas veelgi
vähem.
Teravmägede jäist aega ohustab
kliima soojenemine. Kõige intensiivsemal jäätumisel kauges minevikus oli peaaegu kogu Teravmägede
ala kaetud katkematu jääkihiga.
Ometi pole nüüdsed liustikud
toonase jääaja pärand. Vahepeal

ette tulnud soojematel etappidel
liustikud sulasid, mistõttu oli saartel vähem jääd kui praegu. Näiteks
5000 aastat tagasi oli keskmine temperatuur Teravmägedel umbes neli
kraadi soojem. Igikeltsa tuli siis
otsida mõnesaja meetri kõrguselt
mägedest ja paljusid praegusi liustikke polnud olemaski. Praegustest
liustikest suurimad aga hõlmasid saarestikust märkimisväärselt väiksema pinna. Seega, suur
hulk Teravmägede liustikke on alla
3000‒4000 aasta vanad.
Viimati hakkas jääkate kahanema
19. sajandi teisel poolel ning alates
1920. aastatest on liustikud taandunud üsna kiiresti. Uuringud näitavad
selgelt, et suvel sulavad nad rohkem,
kui talvel jääd juurde tekib.
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Selline suundumus on viimastel
aastatel kulgenud aina kiiremas tempos, iseäranis saarestiku lääneosas.
Mõned liustikud on viimase poolteise sajandi jooksul taandunud juba
ligikaudu 15 kilomeetrit.
Põhjus peitub kliima üldises soojenemises viimase sadakonna aasta
jooksul. Keskmine maailmamere
tase on selle vältel tõusnud ligikaudu kolm millimeetrit aastas. Umbes
poole sellest annavadki väiksemad
liustikud väljaspool Antarktikat ja
Gröönimaad. On päris tõenäoline, et
lähitulevikus kergitab liustike sulamine meretaset veelgi.
Timo Palo (1979) on loodusgeograaf,
töötab Tartu ülikooli geograafiosakonnas. Uurimisvaldkond hõlmab polaaralade kliimat.
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Fotod: Urmas Tartes

Matkarada

Elva jõe loogete embuses kõrgub järsunõlvaline Vapramägi. Mäe kolm tippu küünivad umbes 40 meetrit Elva jõe veetasemest kõrgemale

Vapramägi –

kolmetipuline mägi Elva jõe embuses
Gea Järvela

V

apramägi asub Tartumaal
Nõo vallas Tartu–Valga
maantee ääres Elva jõe kallastel. Tartust on sinna 20 ja Elvast
5 kilomeetrit. Vapramägi võeti kaitse alla 1927. aastal suvitus- ja ravitsuskohtade seaduse alusel. Praegugi
on Vapramägi riikliku kaitse all kui
maastiku üksikelement. Siinne kaitseala hõlmab 99 hektarit.
Rahvapärimuse järgi olevat Vapramäel
kunagi olnud eestlaste linnus ja selle
vanemaks mees nimega Vapper. Selle
nime andnud rahvas talle vapruse eest.
Vapra juhatusel jäänud linnus vaenlastele võitmatuks. Tema jaks raugenud
alles raugaeas, ta surnud loomulikku
surma. Linnuse rahvas matnud auväärse juhi mäele ning istutanud tema hauale pärna. Juhi mälestuseks aga antudki
kohale nimeks Vapramägi.
Legendi järgi on siin puhanud
Kalevipoeg ja jätnud maha kaks jalajäl54
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Matkarada algab 2012. aastal valminud Vapramäe loodusmaja juurest. Tagasi
hoidliku välimusega hoone sulandub kenasti keskkonda, ent seest on maja väga
moodsalt sisustatud
jelohku. Kultuuriajalooliselt olulised on
ka Kerikmägi – üks Eesti väiksemaid
omaaegseid linnuseid –, lähedal asuv
1.–5. sajandi tarandkalme, nn Jaagupi
kalme, ning omaaegsed vesiveskid.
Loodusala Elva jõe kaldal. Kultuuri
looliste mälestiste kõrval lisab rajale
väärtust mitmekesise reljeefiga kau-

nis loodus Elva jõe kaldal. Vapramäe
on kaitse all Natura loodusalana ning
plaanis on võtta kogu piirkond kaitse
alla sihtkaitsevööndina.
Kavandatava sihtkaitsevööndi eesmärk on tagada loodusdirektiivi elupaigatüüpide – jõgede ja ojade, lamminiitude, rohundirikaste kuusikute, oosidel
ja moreenkuhjatistel kasvavate okas-
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Vapramäe looduse õpperada rajati 1976. aastal TRÜ looduskaitsepäeval Jaan Eilarti juhendusel. Paarkümmend aastat hiljem asuti matkarada korda seadma ning rada avati
matkajatele taas 1999. aasta maikuus.
Kuigi taastamistööde käigus on rada
veidi muudetud, meenutavad algusaastaid vanad rajapunkte tähistavad
postid. Matkarada taastama asudes
oli enamjagu rajast aimatav, kuid paljuski tuli otsida abi vana raja kirjeldusest ning kutsuda appi kauaaegne
Vapramäe metsamees Jaan Pau.
Rada taastades unistasime kaunitest vaadetest jõele. Seda, mida inimene ei olnud raatsinud teha, tegi
loodus ühe hetkega. 1998. aasta juunitorm langetas puid koguni ülemäära ja vaated ümbruskonnale tekkisid
iseenesest. Muidugi kaasnes tormi
tõttu laastatud õpperajal taas väga
palju tööd. Nüüdseks on siinsed matkarajad olnud peaaegu 15 aastat kasutusel, tormiga avanenud vaadetele on
taas kasvanud puid. Algusaastatega
võrreldes on matkajale avanev pilt
sootuks teine. Osale see meeldib,
mõnele mitte, aga looduse käekäiku
on kindlasti huvitav jälgida.
Vapramäele matkama tulles saab
valida eri pikkusega radade vahel.
Õpperajad on plaanitud selliselt, et
nad oleks huvitavad ja jõukohased eri
vanuses turistidele. Pikima raja pikkus
on 3,5 km (valge-punane-valge tähistus, punktid 1–16), lühendatud raja
pikkus aga 2,5 km (punktid 1–14) ning

Kaardi alus: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus

metsade (sürjametsade) – ning kaitsealuste liikide säilimine. Loodusetundja
võib siit leida näiteks limatünnikut,
balti sõrmkäppa, karvast maarjaleppa
ja soo-neiuvaipa või näha suur-kuldtiiba, sõõrsilmikut ja valgelaup-rabakiili.
Olulisel kohal on ka Elva jõe lamminiitude taastamine, hooldamine ja kaitse.
Vanemad inimesed meenutavad,
et Peedu hiilgeaegadel oli Vapramägi
parkmets, kus pargiteesid koguni riisuti. Minu esmakordsed mälestused
Vapramäest on aga seotud talviste
suusaretkedega, kus laskudes sai nooruse uljusega alistatud Vapramäe keerulised kurvid ja sõidetud alla järskudest sihtidest.

Matkaraja kaart
Tasub teada
• Auto saab jätta loodusmaja parklasse.
• Õpperajal on lubatud liikuda ainult jalgsi.
• Jalgrattad saab jätta loodusmaja juurde.
• Külastust korraldab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus.
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Fotod: Urmas Tartes

Matkarada

Üsna raja algul seisab tee ääres võimas põlismänd, mida kustutakse hongaks
lasterada hõlmab 1,6 km (kollane triip
ja käpajälg). Rajal on kaks ettevalmistatud puhkekohta (punktides 3 ja 11),
kus on lõkkeplats ja kuivkäimla.
3,5 kilomeetrit ei tundu küll kuigi
pikk, aga Vapramäe märkimisväärsete
reljeefierinevuste tõttu on see hoopis
midagi muud kui näiteks 3,5 km küngasteta laudteel. Nõnda peaks täispika
raja läbimiseks koos puhkepausidega
arvestama kolm-neli tundi, lühendatud rajavariandi puhul aga kaks-kolm
tundi. Muidugi võib ka päris oma raja
koostada, kui punkte ja lõike omavahel kombineerida. Talvel saab siin suusatada, kelgutada ja sõita lumelauaga.
Vapramäe loodusmaja õpperada
algab Vapramäe endise bussipeatuse
ja 2012. aastal valminud Vapramäe
56
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loodusmaja (1) juurest, kus asub ka
loodusraja infotahvel. Loodusmajja
võib lahkesti sisse astuda, küsida lisainfot ning tutvuda loodusmängudega.
Teerada mööda mäkke tõustes
jõuab matkaja hongani (2). Sellise
austusväärse nime on meie esivanemad, kes pidasid metsast lugu, andnud suurtele põlismändidele. Ajaratas
on teinud oma töö ja praegu on kolmest põlispuust alles ainult üks:
18 meetri kõrgune ja 2,5-meetrise
ümbermõõduga põlismänd. See üle
kahesaja-aastane puu on kindlasti üks
Vapramäe vanimaid mände.
Vaid veidike edasi liikudes tõuseme Vapramäe laele (3), mille
keskne paik on sulglohk ehk söll –
termokarstiline pinnavorm viimasest
mandrijäätumisest. See on ka kultuu-

rilooliselt oluline paik, sest Vapramäe
lael peeti vanasti laulupidusid ja suvelaagreid. Just siin toimus 1924. aastal Aleksander Lätte juhatusel Nõo
kihelkonna I laulupäev ja 1926. aastal
Nõo I laulupidu.
Ülemöödunud sajandi lõpuosas
oli mäe lagi suuremas osas lage ja
siin asus moonakamaja, kus elas kaks
Timuski peret. Nende kasutada oli
Vapramäe lael 25 hektarit põllu- ja
metsamaad. Talu piir on praegugi
maastikus äratuntav. 19. sajandi lõpul
külvati lagedale põllumaale mändi,
seega on see osa metsast ligi saja-aastane. Vapramäe lagi tõmbab inimesi
ka tänapäeval, siin on hea mäenõlval
istuda, looduse hääli kuulatada ning
piknikku pidada.
Seejärel juhatab rajatähistus nelja tee
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Vapramäe laial lael asub sulglohk ehk söll, kus varasematel aegadel peeti laagreid
ja laulupidusid

Vapramäe arvukate mõhnade ja vallseljakute vahel leiame 6. rajapunkti juures
ootamatult väikse soolapi
ristil asuva Kuninga pärnani (4). Pärna
kohta on mitu legendi: ühe järgi oli see
üks pärnadest, mille Rootsi kuningas
Karl XII olevat Eestisse istutanud, teise
legendi järgi aga istutas selle pärna
rahvas mälestuspuuna Vapramäe linnusevanema Vapra hauale. Praegu on
iidsest puust alles vaid tohutu känd,
sest puul tuli alla vanduda 1967. aasta
augustitormile. Tormituuled jätsid kolmest harust järele ühe ja 1980. aastaks
oli seegi murdunud. Kännu ümbruses
on hulk pärnasid: kõik need on võimsa
pärna järglased.
Nelja tee ristil seistes on matkajal
mitu valikut. Mina soovitan minna otse
edasi seda teed mööda, mille viit näitab Sinililleoru poole. Eriti kaunis on
org varakevadel, kui metsaalune on täis
siniseid õisi – nende rohkuse järgi ongi

suhteline kõrgus Elva jõe veepinnast
40 meetrit. Siin on kõige ilmekamalt
näha 1998. aasta suvetormi mõjud.
Kaugusse vaadates näeb jõekaldal
Sohisauna aset, mille juurde matkarada varsti välja jõuab.
Nüüd kulgeb rada
mäest
alla. Siin, ootaVapramäe lagi tõmbab inimesi ka
matult kuiva pinnasetänapäeval, siin on hea mäenõlval
ga mõhnade ja vallistuda, looduse hääli kuulatada ning
seljakute vahele jäävas
piknikku pidada.
suletud lohus, peitub
üllataval kombel soolapp (6). Lohu põhjas
Vapramägi (5) on üks osa Tõravere on tilluke madalsoo, kus kasvab rohja Elva vahelisest otsamoreenkõrgus- kesti turbasammalt ja teisi samblaid.
tikust, mis kujunes hilisjääajal liustike Siia lohku koguneb kevadine lumesutaganedes. Just siin asub üks – kõr- lavesi, mille tulemusena on tekkinud
geim − Vapramäe kolmest tipust. Selle omapärane ja ootamatu kooslus turabsoluutne kõrgus on 79,7 meetrit ja basambla ja kattekolla padjanditega.
koht oma nime saanud. Oru veerel on
pink, kus istuda ja seda ilu nautida.
Liikudes edasi mööda tähistatud matkarada, ootab retkelist ees
kõige vahelduvama reljeefiga rajaosa.
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Matkarada
Seejärel tõuseme järgmisele Vapra
mäe tipule. Siin läheduses, vana
Tõravere−Peedu maantee ääres, asusid kunagi ristikuused (7) – märgid
meie esivanemate puukultusest. Kui
siit möödus matuserong, lõigati kuuse
sisse rist kadunu mälestuseks, mõnel
pool ka selleks, et kadunu ei pääseks koju käima. Paraku on ristikuused nüüdseks hävinud ja neist on alles
vaid mälestus rahvasuus.
Nüüd suundub matkarada üle
maantee ja jõuab Kerikmäele (8).
Kerikmägi on väike järsunõlvaline
6.–11. sajandil kasutusel olnud linnamägi, mis on mõlemast otsast eraldatud kraaviga. Peedu Kerikmägi on üks
Eesti väiksemaid linnuseid, õuepindala on vaid 650 m2, õuepinna pikkus on
48 m ja suurim laius 17 m. Siinses ajakirjanumbris kirjutab Kerikmäest lähemalt Juhani Püttsepp artiklis „Peedu
Kerikmägi virgutab kujutlusvõimet“.
Kerikmäelt alla laskudes jõuame Elva jõe luhale (9), mis on
Vapramäe piirkonnas paremini säilinud lamminiite. Piki oosi Elva poole
minnes tasub matkahuvilisel käia ka
Peedu-Nuti veskipaigas. Vanimaid
kirjalikke teateid Peedu-Nuti vesiveskite kohta võib leida 1638. aasta
maarevisjonist. Rahvajuttude järgi
on veskid ehitatud Rootsi ajal, st
17. sajandil. Kindel tõend kahe veski
olemasolu kohta pärineb 18. sajandi lõpust.
Veskid asusid kahel pool Elva jõge:
Vapramäe pool Peedu veski, praeguse Peedu pool Nuti veski. Kaks
kohakuti asetsevat veskit, mis kasutasid ühte paisu, on võrdlemisi erandlik nähtus vesiveskite ehituse ajaloos.
1930. aastaks oli Nutist saanud populaarne suvituskoht. 1936. aastal ristiti
asula ümber Peeduks. Mõlemad veskid on säilinud, kuid praegu suletud.
Veskikohti ühendab taastatud veski
pais, millele rajatud jalakäijate sild
lubab matkajal jõge ületada.
Elva jõe loogetes. Suundume tagasi üle Peedu tee ja jõuame taas
Vapramäe metsani. Paremal pool
lookleb Elva jõgi (10), mis saab alguse Otepää kõrgustikult Valgjärvest
ja voolab 200 meetri laiuses orus.
58
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Elva jõe kaldal püüab pilku jõevoolust uhutud juurestikuga männipuu. Seda
kohta on hakatud kutsuma Hundikuristikuks
Minnes mööda metsarada, jõuame
Hundikuristikku (12). Millegipärast
on rahvas hakanud niimoodi kutsuma kohta, kus loodus näitab selgelt
oma jõudu ja vastupidavust. Jõevool
on uuristanud kallast ja suur männipuu on enda elushoidmiseks toetunud juurtele, seistes seal kui vaatamisväärsus, kindlalt ja kõikumatult.
Eriti huvitav on see koht lastele, kuid
ega täiskasvanudki ükskõikseks jää.
Edasi liikudes saadab Elva jõgi
meid kord lähemale nihkudes, kord
kaugenedes. Kohati
on jõgi endale suurvee ajal läbi silmusKui siit möödus matuserong, lõigati
te otsetee murdnud.
kuuse sisse rist kadunu mälestuseks,
Jõele nii iseloomumõnel pool ka selleks, et kadunu ei
likke silmusklevaid
pääseks koju käima.
lookeid nimetatakse
meandriteks.
Metsa ja jõelammi
Elva jõe käärus asub teine puhke- piiril edasi liikudes jääb pilk peatuma
koht, mida kutsutakse ka Kalevipoja ümber hallide lepatüvede keerduvatooliks (11). Siin on võimalus veidi tel humalatel. See paremale väänduva
puhata, lõket teha ja piknikku pida- varrega püsitaim kasvab looduslikult
da. Muistendi järgi läinud Kalevipoeg vaid lammimetsades; siingi on tegekord Tõravere jõe äärde, et maha mist kaduvate kaldametsade fragistuda ja jões jalgu ning nägu pesta. mentidega. Orulamm avardub laiaks
Ta oli nii suur, et ühel jõekaldal istu- päikesepaisteliseks lagendikuks, kus
des võis jalad panna teisele kaldale. lammiveerul haljendava puistu serval
Hiiu raskuse tõttu jäänud ühele kal- seisab üksik metsatalu, ümbritsetuna
dale istumisase, aga teisele poole jõge, põllusiilust ja heinamaatükist.
Vapramäe talutares (13) asus viisVapramäe metsa, kaks jalajäljelohku. Kahjuks on raudtee ehituse tõttu kümmend aastat tagasi Sohi metsaKalevipoja tooli küll rikutud, ent iste- vahikoht, mida tema maa ja elumaja väikeste mõõtmete tõttu nimetakoha vormid on tajutavad.

Jõesäng on kogu ulatuses ühtlase
laiuse ning sügavusega: 10–15 m lai
ja kuni 5 m sügav. Läbinud 72 kilomeetrit, suubub ta parempoolse lisajõena Suur-Emajõkke.
Jõe veevarusid täiendab mitu oja,
millest Voika ja Tõravere oja paiknevad vahetult Vapramäe jalamil.
Vapramäe juures on jõe sügavuseks
mõõdetud 3,5 m. Siit alates saadab
Elva jõgi matkajat kuni raja lõpuni,
vahepeal puude vahele kadudes, et
siis taas oma olemasoluga üllatada.
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Mööda jõekallast või üles mäkke?
Liikudes mööda jõeäärset kitsukest
metsarada edasi, võib raja hargnedes
valida, kas matkata mööda jõeäärt
(täispikk rada) või suunduda teist,
lühendatud rada pidi tagasi Vapramäe
laele ja sealt raja alguspunkti loodusmaja juurde. Need, kes valivad jõeäärse raja, ei pea kindlasti pettuma.
Imepisikesel lagendikul (15) võib
teha väikese peatuse, et vaadata alla
jõele, nautida vaikust, kuulata veevulinat ja tutvuda veetaimestikuga,
millest enim tuntud on varsakabi ja
kollane vesikupp. Ümbruskonnas
ringi vaadates näeb võimsat vaatepilti puutüvedel väänlevatest humalatest
ja kopra tegevuse jälgi. Puukännud
on kui teritatud pliiatsid, tunnistades
tummalt kobraste ülemvõimu.
Liikudes edasi veevoolu vulina
saatel, jõuame peagi tagasi Tartu–
Valga maantee äärde, mis on üks
vanemaid ühendusteid Eestis (16).
Siinsamas, üle tee asuva Tõravere
veskikoha ja kunagise kõrtsi vahel
peeti 8. novembril 1558. aastal üks
Liivi sõja lahingutest. Liivi ordu
valikväed, mida juhtis ordumeister Gotthard Kettler, saavutasid
Vene vägede üle võidu. See oli siiski väikesekaaluline, sest talve saabudes oli enamik Vene vägedest juba
Eestimaalt lahkunud.
Vana maanteesild on ehitatud
1956.–1957. aastal. Uue maanteesilla taha jääb Tõravere veskikoht, mille
kohta pärineb vanim teade aastast
1582. Siin lõpebki Vapramäe looduse
õpperada. Loodusmaja jääb siit kiviviske kaugusele. Kel rajad selged, võib

Fotod: Urmas Tartes

ti ka Sohisaunaks. Nüüd kutsutakse
kohta Vapramäe perekohaks. Jõe kaldal lisab nostalgiat kooguga kaev.
Ületades lagendiku ja liikudes
mööda metsarada sadakond meetrit, jääb tee äärde Eestis ainulaadne eesti- ja hiinakeelne hauamälestis. Hiinlaste haua (14) teket on rahvasuus mitmeti seletatud, kuid tegelikult on Vapramäe jalamile maetud
kaks hiina rahvusest punaarmeelast,
kes ründasid Eesti vabadusvõitlejate
soomusrongi Voika raudteesilla juures ja langesid 16. jaanuaril 1919.
Vapramäest veidi Tartu pool voolab viie meetri sügavusest liivakivikoopast välja
Tiirike allikas

Vapramäe looduse õpperada kulgeb valdavalt metsa vahel. Rattasõit pole rajal lubatud
julgesti matkata ka teistel Vapramäe
radadel – avastamist jagub! Kes aga
soovib Vapramäe kirevast kultuuriloost ja loodusest rohkem teada, võib
kaasa kutsuda retkejuhi.
Lähiümbruses leidub teisigi vaatamisväärsusi. Loodushuviline võiks
põigata Vapramäe koopa juurde, mis
paikneb endisest Vapramäe raudteejaamast pool kilomeetrit Tartu poole
raudtee ääres. Viie meetri pikkusest
tunnelilaadsest koopast, mis on tekkinud Aruküla lademe liivakivikihtidesse, voolab välja Tiirike allikas.
Kultuurihuvilisele soovitaks üle
vaadata Jaagupi tarandkalme, mis
asub Voika külas Jaagupi talu lähedal. Kalmesse on surnuid maetud
3.–5. sajandil. Jaagupi kivitarandkal-
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me on seda liiki muistsete kalmehitiste suurimaid ja tüüpilisemaid näiteid.
Kuna Jaagupi kalmistu on üks silmapaistvamaid seni uuritud kalmistutest,
on selle iseloomulikud osad jäetud
maapinnale retkelistele vaatamiseks.
Kindlasti tasub ära käia Tõraveres
asuvas Tartu observatooriumis ja
sealses Stellaariumis. 1964. aastal valminud observatooriumi peahoone on
rekonstrueeritud 2012. aastal.
Suvel on hea võimalus teha peatus
kalakohvikus Vapramäe Forell, mis
asub endise Meeri mõisa vallamaja juures. Siin saab keha kinnitada ja
kala püüda, lastele on rajatud mõnus
ronimisväljak.
Gea Järvela (1963) on üks Vapramäe
matkaraja taastajatest, VapramäeVellavere-Vitipalu sihtasutuse juhataja.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Saja-aastane murdunud kask linnamäe lael pakub ümbruskonna lastele toreda ronimisvõimaluse

Peedu Kerikmägi

Peedu Kerikmägi
lva jõe vasakkaldal Vapra
mäe naabruses asuv kirdeedelasuunaline mäeseljak,
kus asus üks Eesti väiksemaid linnuseid, mis oli rajatud 5.–6. sajandil. Arheoloogiamälestis. Plaani
takse hõlmata Elva maastikukaitseala sihtkaitsevööndisse.
Oletatavasti saanud nime pühapaiga või kabeli järgi.
20. sajandi alguses oli kasutusel
peoplatsina, ka näitelava asupaik.
Kohalikud elanikud mäletavad, et
mäe otsa on kantud klaverit.
Vt ka Jaan Eilarti kirjeldust raamatust „Looduse õpperajad“ (1986).

E

virgutab kujutlusvõimet
Juhani Püttsepp

S

eal on seda!“ ütleb üks külamees teraselt silma pilgutades. „Kui sa minust õigesti
aru saad, mida ma mõtlen!“
Teine noogutab vandeseltslaslikult, ta taipab väga hästi. Ka tema
arvates on seal midagi erilist.
Nemad kaks ja küllap veel paljud
on seda – mingit erilist tunnet – seal
kogenud. Kui jumala võõras aga sinna
otsima läheks, silmaks ta kõigepealt
üle saja meetri pikkust puudega kaetud seljandikku. Rohelise turris trollisoengu tekitavad kõrged männid, kuivanud kuused ja meeletu sarapuuvõsa.
Seljandikku piiravad ühelt poolt
külavahetee, teiselt poolt luht ja jõgi,
kaugemalt raudtee. Seljandiku laele
viib ühelt küljelt kitsuke teerada ja
luha poole laskub järsult laudtrepp.
Seal ronides peab küll ette vaatama,

„
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sest nõlva kaldenurk on 25 kraadi.
Ronid ühest küljest üles, teisest
alla … Vaatad, et ei kukuks, peatud
korraks ja jalutad edasi. Järsunõlvaline
küngas, neid on ka mujal, aga mitte
palju. Ilus koht, kuigi hirmsasti võssa
kasvanud, mahalangenud puudega
kaetud. Nii ongi. Ahjaa, ühel mäeküljel sarapuu all hakkab silma tamme
lehega looduskaitsemärk.
Selline ta on – paik, mis mõnda
ajendab eriliselt tundma, mõtlema
ja ette kujutama. Otsapidi Elva linna
servas Peedul asuv Kerikmägi.
Söögiks meetrine säga. 1936. aasta
suvel töötasid Kerikmäel arheoloogid
eesotsas Harri Mooraga. Nende tähelepanu köitsid vanad kuused mäe juurest mööduva tee servas, mille tüvedesse oli lõigatud riste. Sealtsamast,
kruusavõtukohast, oli välja tulnud
paarisaja aasta vanuseid sõrmuseid.

Ohvriannid, vanad hauakohad?
„Paistab, et kohal, kust tee üle seljaku läheb, on vanarahva silmis mingi
pühapaiga tähendus olnud,“ kirjutab
Harri Moora uuringute aruandes, mis
on ilmunud Õpetatud Eesti Seltsi toimetistes 1939. aastal.
Arheolooge huvitas aga ennekõike seljandik, mille otsi lõikasid läbi
sügavad kraavid. Kõik viitas muistsele linnamäele.
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Kaevamisel tulidki päevavalgele
põlenud palgid, muistsete nelinurksete ehitiste jäänused. Ka hulgaliselt kive, mis olid täitnud nii võitlusvahendite kui ka ballasti otstarvet:
hoidsid kinni mättast ja kasetohust
katuseid. Samuti 18 metallikildu ja
503 savikildu, jäänuseid rauasulatamise tulekoldest. Loomaluid, ka üle
meetri pikkuse säga säilmeid. Jäljed
asustusest „esimese järelkristliku
aastatuhande keskelt“ kuni „umbes
1000. aastani“, on märkinud ajaloodoktor Harri Moora. Pärast seda
oli Peedu linnamägi, õuepindalalt
Eesti väiksemaid, „areneva sõjatehnika, kasvanud väehulkade ja sõdade
muutunud iseloomu tõttu üleelatud“.
Tuletagem meelde, et aastal 1030
põletasid Kiievi-Vene suurvürsti Jaroslavi družiinad maha kahekümne kilomeetri kaugusel asuva Tartu linnuse.
Väike tornikesega maakabel? Kuidas sai linnusepaik endale aga nimeks
Kerikmägi, sellele väljakaevamised vastust ei andnud. Eesti rahvaluule arhiivis leidub 20. sajandi algupoolest seitse
üleskirjutust, mis kõnelevad mäel asunud pühakojast. Ühes loos vajunud see
maapõhja, kui õpetaja unustanud purjuspäi issameie lugemata.
„Kõneldi ikka, et kui kiriku jutluse
ajal minna mäe peale ja panda vasak
kõrv vastu maad ja vaikselt kuulata,
siis olevat ka oreli mängu ja kirikuliste laulmist kuulda,“ täiendab ülalmainitud lugu Tõravere külas elanud,
1893. aastal sündinud Alma Kivi. Ta
tunnistab üleskirjutajale, et käinud
ise seal mäe peal korduvalt, „aga
ei saanud kunagi kuulda, et kas
on ka kuulda“.
Harri Moora poja, arheoloog Tanel Moora sõnul ei
saa kedagi keelata mõtlemast, et mäel asus
kirik. „See on tänapäeva
rahvaluule. Mu isa ja ema
Metsamees Peep
Põntsoni soovitusel
tasuks Kerikmäel korraldada võsaraiumis-,
mitte istutustalgud

Vaade Peedu Kerikmäele Elva jõe luhalt
(etnograaf Aliise Moora – toim) rääkisid, kui palju lorajutte neile aeti.“
Tanel Moorale on kaugelt suurem
küsimärk, kuidas inimesed muistses
linnuses toime tulid: „Kuidas nad seal
talve üle elasid, kuidas õnnelikud olid
ja lapsi said. Meil on võimatu ette
kujutada, kuidas nad mõtlesid.“
Samas võis selles paigas, linnamäel
või seljandiku muul osal, tee ääres
asuda kabel. Tanel Moora väitel leidus Liivi sõja ajal „kabeleid ja pühapilte igal pool“.
Neid leidus ka Liivi sõjale järgnenud Poola ajal hästi palju, kinnitab Tartu ülikooli arheoloogiakabineti juhataja Heiki Valk.
Milline võis olla keskaegne kabel?
„Puust ja tillukene,“ vastab Heiki Valk.
Näiteks neli korda seitse meetrit.
„Pinke seal polnud, kindlasti oli kivist altar, lakooniline.
Ehitisel võis olla ka väike
torn,“ maalib lugeja vaimusilma ette pilti maakabelist kunstiajaloolane Mare
Kask.
Rootsi aeg tõi
Liivimaale pühakutekultuse väljajuurimise ja kabelite järjekindla
hävitamise.
Tulevik laialehise parkmetsana.
„Näe, vaher!
Aga miks ta
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kõver on? Konkurent surub teda ja
karmilt surub,“ kõneleb Kerikmäge
uudistav metsameeste nõustaja Peep
Põntson. „Sarapuupõõsaid ikka sellises kohas ei ole vaja.“
Kui liiva sees leidub kruusa (karbonaate), siis uueneb mets peamiselt
sarapuuga. Kuidas aga hoida nõlvu
võsastumast? Kas võtta appi lambad
või niita igal aastal?
„Linnamägi on tsivilisatsioon, mitte
džungel. Selle peaks puhtaks tegema,
korrastama,“ soovitab Peep Põntson.
“Puurinne on hõre, valgust küll.
Laialehised puud, vaher ja tamm, on
järelkasvuna ilusti olemas. Peaks neid
tagasi lõikama, siis stardiksid nad kiirusega meeter aastas. See oleks paiga
jaoks parim lahendus. Mõned kõrged
vanad männid ja laialehised puud teises rindes. Parkmets. Linnamäe lagi
jääks lagedaks, aga varjuküllaseks.”
Paigast kilomeetri kaugusel asub
Vapramäe loodusmaja. Vapramäe–
Vellavere–Vitipalu sihtasutuse välja
antud raamat „Vapramäe Vapu“
(2012) jutustab Kerikmäest nõnda.
„Ma kuulen siin mingit erilist suminat,“ märkis Vapu. „Justkui kõneleksid
läbisegi paljud inimesed. Need hääled tulevad kuskilt väga kaugelt. Nad
kõnelevad: hoidke loodust ja hoidke
neid mägesid, ärge laske siia lähedusse midagi suurt ehitada. Õppige kuulama oma südame häält ja elama selle
järgi.“
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.
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Öine tähistaevas pakub
teistmoodi pildistamiselamusi
Selge öötaevas on väga põnev, eriti kui seda lähemalt
tundma õppida. Veelgi paeluvam on pildistada taevalaotust. Mida seejuures tähele panna? Millisteks katsumusteks
tasub valmis olla?
Martin Mark

T

Kaamerasilm näeb öösel rohkem kui inimese oma. Kõige rohkem meeldib mulle, et kaameraga on
võimalik jäädvustada nähtusi, mida
inimsilm muidu ei erista. Mõistagi on
Linnutee taevalaotusel silmaga näha,
kuid pika säriga tehtud pildil tuleb

Fotod: Martin Mark

ähistaevas on mind alati köitnud. Juba väikese poisina
tuhnisin entsüklopeediates
ja otsisin teavet taevakehade kohta.
Vahepeal jäi astronoomiahuvi siiski
tagaplaanile, kuid ööfotograafia on
selle kire taas elustanud. Öö jäädvustamise juurde jõudsin eelkõige tänu
paremale fotovarustusele: praegusajal

on see igaühele järjest kättesaadavam,
mistõttu on tähistaevast palju lihtsam
pildistada.

see eriti hästi esile. Ääretult põnev
on meie galaktikat nii detailselt näha!
Samuti aitab kaamera esile tuua
virmaliste värve, mida silm ei suuda
eristada. Enamasti näeme kuma ja
valgussambaid valgena ning vaid
vahel harva, eriti tugevate virmaliste
korral, eristab silm ka rohelist värvi.
Seda tuleb mul fotograafina väga tihti
selgitada: need, kes tähistaevas toimuvat ei tunne ega tea, mida tähendab pika säriajaga pildi tegemine,
kipuvad arvama, et fotod on arvutis
kokku pandud.
Sageli olen kuulnud inimesi ütlemas, et nemad olid samuti tol ööl väljas, aga midagi sellist küll ei näinud.
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Tõepoolest: meie silmad ei ole nii
tundlikud ega suuda näha kõike seda,
mis taevas tegelikult toimub.
Eemale valgusreostusest. Maas
tikku ja loodust olen ma alati fotografeerinud, aga viimasel ajal olen keskendunud ööpildistamisele. Ka öösiti
pildistan enamasti loodusmaastikke
ja proovin koos tähistaevaga pildile
saada näiteks mõne suure võimsa puu
või muu objekti.
Tihti teen ülesvõtteid ka asulates
või nende lähedal, ent ilusa taevapildi jaoks tuleb siiski minna asulate valgusallikatest võimalikult kaugele. Seega on tähistaeva pildistamiseks parimad eelkõige inimtegevusest
kaugel asuvad paigad.
Kahjuks tuleb valgusreostuse allikaid aina juurde ja isegi kaugel rabades ei saa seda enam täielikult vältida.
Olen kuulnud vanemaid fotograafe

Enne ööretke tee selgeks fotograafia algtõed. Ööfotograafia harrastajate ringkond üha laieneb, sest fotovarustus on üha tasukohasem ja kättesaadavam. Nüüd saab täiesti arvestatavaid tähistaevapilte teha tavakasutajatele mõeldud kaameratega.
Ent kui päeval suudavad kaamerad
automaatrežiimil
teha väga häid pilte,
Meie silmad ei ole nii tundlikud ega
siis öösel pimedas
nii lihtsalt hakkasuuda näha kõike seda, mis taevas
ma ei saa. Vaja on
tegelikult toimub.
oskusi, kuidas kaamerat käsitsi seaValgusreostus on suur probleem: distada ja teravustada.
see häirib ka loomi ning paljusid iniSeega tasub enne öist pildiretke
mesigi. Õnneks on hakatud selle- teha selgeks fotograafia algtõed. Kui
le vähehaaval tähelepanu pöörama. suudad päeval manuaalrežiimil säriSellegipoolest on veel liiga palju eba- aja, avanumbri ja ISO (tundlikkuse)
tõhusaid valgusteid, mis valgustavad paika saada ning mõistad nende omapigem taevast kui seda, milleks nad vahelist seost, siis võib julgelt öösel
on ette nähtud.
katsetama hakata.
ja astronoomiahuvilisi meenutamas
aastakümnetetaguseid aegu, kui meie
öötaevas oli valgusreostusest puutumata. Seetõttu võis näha mitu korda
rohkem tähti kui praegusel ajal. Ent
neil aegadel ei olnud jälle selliseid
fotokaameraid, mis võimaldanuks
seda ilu nii hästi jäädvustada.

Virmalised Rõuges mullu 18. märtsi varahommikul. Tugevat põhjavalgust võis tol ööl näha mitmel pool Eestis, koguni Eesti lõunapiiril.
Virmalised vehklesid sedavõrd intensiivselt, et neid sai vaadelda isegi
võrdlemisi suure valgusreostusega asulate kohal. Nikon D600, objektiiv Nikkor 28–70 f/3,5–4,5D: 28 mm, säriaeg 3 sek, ava 4,5, ISO 2000
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Võimas Tamme-Lauri tamm Linnutee all. Pilt võitis mullu hiite kuvavõistluse peaauhinna. Nikon D600 ja objektiiv Samyang 14 mm, f 2,8: säriaeg 20 sek, ava 2,8,
ISO 3200

Sähvatus ja galaktika (NASA päevapilt). Nikon D600 ja objektiiv Samyang 14 mm
f 2,8: säriaeg 30 sek, ava 2,8, ISO 3200
Ööpiltnike suurim proovikivi on
ilmselt pildi teravustamine, sest kaamera ei suuda pimedas fookustada ja
seda peab tegema käsitsi. Algajal võib
terava pildi saamine nõuda omajagu vaeva. Kõigi raskuste kiuste tuleb
piisavalt harjutada ja katsetada ning
seejärel suudab igaüks fookuse kiiresti paika saada.
Lemmikud on tähistaevas ja
Linnutee. Enamasti on minu siht
saada pildile võimalikult palju tähti
64
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ja silmapaistev Linnutee. Otstarbekas
on kasutada lainurkobjektiivi, et
saada kaadrisse suur osa taevast ning
oleks võimalik kasutada pikka säriaega.
Kasutan 14–24 mm Nikkori 2,8
avaga objektiivi, mis on ööpildistamiseks kindlasti üks parimaid.
14 mm fookuskaugusega objektiiv täiskaaderkaamera ees võimaldab 20–30-sekundilist säriaega. Selle
ajaga jäävad tähed fotole veel ilusate täppidena ega muutu triipudeks.

Objektiivi ava tuleks teha nii lahti kui
võimalik: mina teen enamiku tähistaeva fotosid avaga 2,8. Nõnda jõuab
võimalikult palju valgust kaamera
sensorile ja ka nõrgemad tähed tulevad nähtavale.
Pikast säriajast ja lahtisest avast
jääb öösel väheseks. Ühtlasi on tarvis muuta tundlikkus ehk ISO suureks, katsetada võiks vahemikku
1600–3200. Just siin ilmneb odavamate poolkaaderkaamerate nõrkus:
need ei võimalda tundlikkust suu-
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Männi kohal kõrguvad Linnutee ja Andromeeda galaktika. Nikon D810A, objektiiv Nikkor 14–24 mm f 2,8: 24 mm, säriaeg
20 sek, ava 2,8, ISO 5000
rendada nii, et pildile ei lisanduks
suurt müra.
Suurema sensoriga täiskaaderkaamerate korral saab tundlikkust julgemalt suurendada, ilma et pildi kvaliteet oluliselt halveneks. Mina kasutan kaamerat Nikon D810A, mis
ongi mõeldud astrofotograafia jaoks.
Sellise kaameraga saab julgelt kasutada isegi väga suurt tundlikkust: ISO
võib olla suisa 12 800. See võimaldab
ka säriaega lühendada ja teha pilti 30
sekundi asemel 10 sekundiga.

Ööfotograafia nõuab palju kannatust. Ööfotograafia ei eelda ainult
kaamera oskuslikku kasutamist pimedas, vaid ka kannatlikkust, sest väga
tihti tuleb oodata selget taevast.
Samuti on Linnutee pildistamise
hooaeg meil küllaltki lühike. Meie
galaktikat saame pildile püüda alles
alates augusti teisest poolest, kui
öötaevas muutub piisavalt pimedaks.
Suvel on meil ööd nii valged, et taevas
võib näha ainult mõnda üksikut heledamat tähte. Ent ka talve- ja kevad-
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kuudel ei ole Linnuteed Eestis kuigi
hästi näha, sest tema heledam keskosa jääb öösiti silmapiiri taha.
Eriti suurt kannatust on tarvis
virmaliste pildistamiseks, sest neid
ilmub meie taevasse üsna harva.
Kui nad lõpuks tulevad, siis on taevas väga tihti pilves. Seega tuleb olla
paindlik ja jäädvustada seda, mida
olud parasjagu võimaldavad.
Kuu öötaevas ja selle pildistamine.
Kuu ei ole minu suur lemmik, sest
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Tööjuhend

Kuu Rõuge kiriku tornis.
Nikon D810A ja objektiiv Nikkor
70–300 mm f 4,5–f 5,6: 300 mm, säri
1/50 sek, ava 5,6, ISO 200 ning säri
1/2 sek, ava 5,6, ISO 200
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kui taevas paistab Kuu, siis on tähed
ja Linnutee tema ereduse tõttu kehvemini näha. Sellegipoolest võib Kuu
tõus ja loojang mõnikord olla päris
köitev.
Eriti huvitava pildi saab, kui sättida pildile Kuu koos mõne maapealse objektiga. See nõuab aga planeerimist, sest ei juhtu kuigi tihti, et
satud õigel ajal olema õiges kohas,
et Kuu näiteks kiriku torni otsas
jäädvustada. Ettevalmistusi aitavad
kavandada nutirakendused, nagu
PhotoPills (www.photopills.com) või
Photographer’s Ephemeris (www.
photoephemeris.com), viimast saab
kasutada ka arvutis.
Sähvatused öötaevas. Peale tähtede, Linnutee ja Kuu pakub öötaevas
muudki põnevat: üsna sageli võime
seal näha liikuvaid objekte, mis kiiresti kaovad. Neid pildile püüda on
omaette katsumus. Kõik me oleme
öötaevas näinud langevaid tähti ehk
meteoore. Tegu on kosmoses lendavate meteoorkehadega, mis aeg-ajalt
Maa atmosfääri satuvad ja seal kiiresti ära põlevad.
Tuntuim meteoorivool leiab aset
igal aastal augustikuus, kui meil on öö
jooksul võimalik näha kümneid perseiide. See ongi parim aeg neid pildistada, sest augustiööd on veel piisavalt soojad, et mugavalt mitu tundi
väljas veeta.
Kõige lihtsam on langevaid tähti
jäädvustada, kasutades kaamera
time-lapse’i funktsiooni. Selle režiimi
korral teeb kaamera pika aja jooksul

järjest palju pilte. Tuleb vaid loota, et
mõni meteoor jääb kaadrisse.
Paraku ei ole meteooride langemist võimalik täpselt ennustada. Ent
meie taevas tuleb üsna tihti ette ka
selliseid sähvatusi, mille toimumise
aeg on teada. Need lähtuvad Iridiumi
sidesatelliitidelt, mida on orbiidil 66.
Iridiumi peegeldava pinnaga antennid suunavadki päikesevalguse maapinna väikesele alale nii,
et me näeme neid satelliite hetkeks
väga heledana. Sähvatus kestab 5–20
sekundit ning võib mõnikord olla
väga ere, teinekord aga vaevu nähtav.
Tavaliselt on öö jooksul selliseid sähvatusi isegi mitu.

tulemas.
Selgus, et kolme minuti pärast
näeb eredat sähvatust ja just sealtpoolt, kuhu olin kaamera parasjagu suunanud. Kui olin teinud selgeks, kus täpselt sähvatust võib oodata, juhendasin kiiresti kaaslast, et ta
oskaks osutada õiges suunas. Siin on
väga oluline, et ka juhendatav tunneks tähistaevast, sest ei ole aega
põhjalikult seletada. Mul piisas sellest, et palusin modellil jälgida taevas kohta Vegast allpool ja Altairist
paremal.
Sättisin kaameral säriaja pikemaks,
et sähvatus kogu ulatuses pildi peale
jääks ja oligi aeg vajutada päästikule. Tulemus sai väga
hea!
Huvitava pildi saab, kui sättida
Hoolimata kahtlustustest, et foto
pildile Kuu koos mõne maapealse
on mitmest pildist
objektiga.
kokku pandud, sai
pilt tehtud ühekorKuidas sündis Iridiumi sähvatuse raga, säriaeg oli 30 sekundit. Pärast
foto? Üks minu pilt koos Linnutee, foto ilmumist veebiväljaannetes ja
Iridiumi sähvatuse ja selle poole näi- ajakirjanduses sain palju kirju inimestava inimesega sai möödunud aas- telt, keda see oli innustanud ja kes
tal suure tähelepanu osaliseks, kui soovisid nõu ööpildistamise kohta.
NASA teadlased valisid selle astroMul on hea meel, et olen suutnoomia päevapildiks. Foto tekitas nud tekitada huvi ööfotograafia ja
palju küsimusi ja huvi, kindlasti aitas astronoomia vastu. Loodetavasti
see kaasa ööfotograafia levikule.
näeme tulevikus palju paeluvaid
Võib öelda, et kõnealune foto sün- ööfotosid.
dis poolkogemata, sest sel ööl polMartin Mark (1985) on astronoomianud plaanis Iridiumi sähvatusi püüda,
huviline loodusfotograaf. Pildistanud
vaid hoopis pildistada inimest koos umbes seitse aastat, viimasel ajal keskenLinnuteega. Siiski otsustasin ühel dunud öötaeva ja öiste maastike jäädhetkel nutirakendusest järele vaada- vustamisele. Tema fotodega saab tutvuta, kas taevas on midagi huvitavat da veebilehel http://matugraphy.com.
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Essee

Digiökoloogia

paralleeluniversumid
Kes kahtleb, kas inimene evolutsioneerub, see mingu elektroonikapoodi. Seal müüakse inimkultuuri lahutamatuid
osiseid, seega siis inimese juppe. Kui nutitelefonid leiutati,
olid need eri firmadel üsna erisugused. Nüüdseks on üle
üldine evolutsioon põiminud kolm varianti kokku. Ent neid
hoitakse inimese jõul ja raha pärast lahus.
Tiit Kändler

M

eie nutitelefonid on muutunud peaaegu identseteks. Apple, Microsoft ja
Google, mis teeb Androidi tarkvara,
on kopeerinud üksteise ideid nõnda,
et nutitelefonid näevad välja peaaegu samasugused, maksavad peaaegu
sama palju, on umbes sama kiired ja
oskavad umbes samu asju.
Kuid ometi püüavad Apple, Google
ja Microsoft ehitada üles omaenese
digitaalseid ökosüsteeme. Looduslikus
ökosüsteemis on liigid omavahel elulises seoses ja nii on ka nutitelefonide
maailmas. Üks nutitelefoni ökosüsteem
sisaldab omavahel ühendatud tooteid ja
teenuseid. Kuid niipea, kui olete otsustanud ühe kasuks, olete enesele muretsenud sametkäerauad, mis lubavad teil
lahkelt tegutseda oma ökosüsteemi piires, kuid teevad nii raskeks kui võimalik rivaalide ökosüsteemiga suhtlemise,
saati siis sellele siirdumise.
Yahoo Tech’i kolumnist David
Pogue on ajakirjas Scientific Ame
rican kirjeldanud tüüpilist digitaalset
ökosüsteemi [3]. See sisaldab värkvara, nii nagu looma- ja taimeriigi kehad:
telefon, tahvelarvuti, sülearvuti, nutikell ja TV-kast. Siis on selle koosseisus nagu eluslooduses mälu salvestamine reaalajas, nagu muusika, filmid,
TV-programm, e-raamatud.
Nagu loomariigi ajudes, saab andmeid sünkroniseerida kalendri, raamatuviitade, märkmete ja fotode abil
ning need hoitakse pilves ehk tasuta reaalaja kõvakettaruumis. Lõpuks
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tuleb ju lõuna eest maksta, mida saab
krediitkaardi asemel teha nutitelefoni
või nutikella viibutades.
Ükski nendest kolmest digitaalsest
ökosüsteemist ei ühildu omavahel:
kui oled valinud ühe firma nutitelefoni, siis pead jääma sellesse universumisse. Need kolm on nagu paralleeluniversumid, millest kosmoloogid
spekuleerivad. Kuid erinevalt kosmoloogide universumitest on need meie
endi silme all tekkinud ja arenenud.
Neil universumitel on igaühel oma
looja ja ühtlasi omanik, ja tema
otsustada on, kui palju lasta paralleeluniversumitel omavahel suhelda.
Pogue arvab, et Apple on kõige suletum: ta loob rakendusi vaid iPadide ja
iPhone’i jaoks. Apple’i kell töötab vaid
iPhone’iga, Apple Map pole kasutatav Windows Phone’is või Androidis,
nõnda ei saa ühest süsteemist teise
teha ka Face Time’i kõnesid.
Kui teil on iPhone, saate kasuta-

Asi läheb üha hullemaks. Apple ja
Google müüvad tarkvara, mis aitab
teie auto sõitu suunata, ja kodusele automaatsüsteemile, mis toimivad
vaid nende nutitelefonides. Samsung
edendab omaenese universumit. Isegi
Amazon, mis algul müüs vaid raamatuid, valmistab nüüd telefone,
tahvelarvuteid ja
TV-seadmeid.
Looduslikus ökosüsteemis on liigid
Kas tarbija peab
rõõmust digilakke
omavahel elulises seoses ja nii on ka
hüppama? Võistlus
nutitelefonide maailmas.
kahtlemata edendab innovatsiooni.
da Google’i rakendusi, näiteks kaar- Digitaalsed paralleeluniversumid kaldid, Gmail ja Chrome, ja teenuseid, duvad muutuma üsna ühelaadseks, ent
nagu Docs, Sheets, Slides, ning sal- ussiauke nende vahel pole kuigi palju.
vestada raamatuid, muusikat ja ajalehti-ajakirju (Newsstand). Igal firmal Ameerika teadusfantastika hiilkolmest on erilaadne äriplaan. Apple geaja kirjanik Isaac Asimov, kes
on äri, mis müüb värkvara, Microsoft nägi ette robotite valdamist, on
tarkvara ja Google reklaame.
ühiskonna kohta kirjutanud: „Anti-
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Allikas: PC Press

intellektualism on olnud pidev oht,
mis on põimunud meie poliitilisse
ja kultuurilisse ellu, toitudes valest
tähelepanekust, mille järgi demokraatia tähendab, et minu ignorantsus on täpselt sama hea kui teie teadmine.“
Kas ignorantne, teadmatu ja
rumal inimene suudab valida kolmest universumist parema kui teadlik inimene? See on küsimus selle
kohta, kas digitaalne pööre on hävitanud demokraatia. Kindlasti suudetakse nüüd digimaailmas andmeid
tõlgendada veel osavamalt, nõnda et
õige hõlma on raskem kinni hakata.
Iga müüja kinnitab meile, et nende
universum on parim, mida meil on
saada. Ignoreeritakse pädevaid teadmisi, nagu väidab 20 aastat digitaalturundusega tegelnud Andrew
V. Edwards oma raamatus „Digital is
Destroying Everything“ („Digitaalne

hävitab kõik“) [1]. Tekitatakse mulje,
et nende toode on ainus, mis seisab
maailma ja rakenduse vahel. Kuna
tooted on keerulised, siis on vaja erilist tehnilist taipu, et neid võrrelda ja
mõista, kuidas nad oma digitaalses
universumis toimivad.
Rakenduste müüa ei soovi müüki
edasi lükata vestlusega, mis aeglustaks müüki. „Sa pead oskama autot
juhtida, kui ei taha vastu puud
sõita!“ on liigagi paljude tootemüüjate loosung.
Tehnikadžungel elab oma elu,
loodusdžungel oma elu. Mõlemat
saab vaadelda kui ökosüsteemi, kus
püsivad omad toiduahelad ja mis
alluvad samadele loodusseadustele.
Või kuidas saakski inimene leiutada ja luua süsteemi, milles kehtivad
originaalsed loodusseadused? Ses
mõttes on kolme firma nutitelefonidel põhinevad süsteemid pigem
eri ökosüsteemide kui paralleel
universumite sarnased. Kuid ühenduspraod nende vahel meenutavad
pigem ussiauke.
Kui te oleksite liblikas, ämblik,
geko või meritäht, siis mida teil oleks
inimeselt õppida? Mitte midagi peale
soovi olla maailmas kõige targem.
Sest kogu oma eluks vajaliku on nad
leiutanud miljoneid aastaid enne inimese eellaste ilmumist maamunale.
Ent ka kõige targematel teadlastel on
muust elusloodusest õppida küllaga. Seda on viimastel aegadel tehtud
üha usinamalt. Just seeläbi on valminud värvid, mis ei mustu, aknaklaasid, mida pole vaja pesta, lennukid, mida pole näha, või sillad, mis ei
kuku kokku.
Inimene õpib üha enam, kuidas
võtta eeskuju taimede ja loomade
miljonite aastate vältel välja arendatud ehitusest. See on omamoodi poeetiline. Poeesia ei peitu mitte
leiutajate firmade teenitud miljardites, mis on saadud looduse kopeerimise kaudu, vaid looduse enda leiutistes. Bioinspiratsioon ehk bioonika
on uuema aja teadus, mis otsib, kuidas kasutada eluslooduse printsiipe,
et luua selliseid asju, milleni asjade
evolutsioon pole jõudnud.
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Kuid selleks tuleb mõista loodust uuel tasandil. See tasand ei
asu meie peade kohal ega ole meist
suurem. Loodus ehitab elu, lähtudes aatomitest ning molekulidest ja
nõnda edasi. Nii toimib evolutsioon
alt üles. Meie aga ehitame oma asju
põhimõttel ülalt alla [2].
Isaac Asimov hakkas esimeste
seas oma lugudes looma pahade kõrvale heatahtlike robotite kujusid. Et
oma robotimaailma korrastada, lõi
Asimov 1942. aastal robootika kolm
seadust:
1) robot ei tohi inimolendile viga
teha või oma tegevusetusega lasta tal
ohtu sattuda;
2) robot peab alluma inimolendi korraldustele, välja arvatud siis,
kui need on vastuolus esimese seadusega;
3) robot peab kaitsma oma olemasolu, seni kui see pole vastuolus
esimese ja teise seadusega.
Mõtleme veidi: kas kasvõi ühes
neist kolmest universumist tegutsevad seadmed järgivad neid reegleid?
Inimene on lootnud, et tuleb robot
ja teeb tema eest ära tüütu töö. Et siis
jääb rohkem vaba aega. Mida teha
vaba ajaga, seda ei ole inimene veel
otsustanud. Ehkki sellegi raske küsimuse lahendamiseks on püütud appi
võtta roboteid ja tundub, et üha edukamalt. Kõik kolm digitaalset ökosüsteemi või paralleeluniversumit on
suuresti rakendatud meelelahutustööstuse teenistusse. Ning need on
meelelahutust senises mõttes tundmatuseni muutnud.
1. Edwards, Andrew V. 2015. Digital is
Destroying Everything, What the Tech
Giants Won’t Tell You about How Robots,
Big Data, and Algorithms Are Radically
Remaking Your Future. Rowman &
Littlefield.
2. Kändler, Tiit 2015. Leiutised, mida ei osatud
oodatagi. Ühinenud Ajakirjad AS.
3. Pogue, David 2015. The Tech Jungle. –
Scientific American, December: 20.

Loe ka Tiit Kändleri esseed „Digi
maailm kujundab looduse evolutsiooni“ mullusest novembrinumbrist.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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In memoriam

Kuidas teil läheb?
Mullu sügisel möödus sada
aastat geograafiaprofessor
Endel Varepi sünnist. Ta oli
väga laia haardega loodusteadlane ja innukas looduse tutvustaja. Seda näitavad
muu hulgas Eesti Looduses
ilmunud arvukad kirjutised. Ent Varep oli tuntud ka
oma tähelepaneliku loomu
poolest. Ta tundis siirast
huvi kõigi nende inimeste
käekäigu vastu, kellega ta
oli seotud. Nii mõnigi kord
tervitas ta tuttavaid küsimusega „Kuidas teil läheb?”.
Rõhuga sõnal „teil”.
Ilmar Kask

E

ndel Varep (3. september 1915
‒ 13. aprill 1988) jäi kergesti
meelde vaoshoitud ja hooliva
käitumise ning laia silmaringi poolest. „Ta on ise Eesti looduse ja asustusloo parim tundja, ta teab peast
kõiki paiku, ta on olnud kõikide külade tanumail,” on Jaan Eilart kirjutanud 1975. aasta Eesti Looduses professori 60 aasta juubeli puhul. Muide,
Varepi mõneti varju jäänud algatuslikkusele Eesti looduskaitse vallas on
tähelepanu juhtinud Herbert Viiding
kirjutises „Julgete mõtete maailmas“
[1]. Üksiti on ta seal maininud, et
TA looduskaitse komisjoni tegevuse
algusajast „on meelde jäänud Endel
Varepi range asjalikkus“.
Ju see rangus oli. Lausa ülemeelikust
ei tule Endel Varepile mõeldes tõesti
meelde. Kuigi kord ühel ilusal jaanikuuööl ei pidanud professor paljuks koos
oma üpris noorte kolleegidega ületada
70
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Foto: Enn Lumet

Endel Varepi 100. sünniaastapäev

Endel Varep 1977. aastal: pilt on tehtud Eesti Looduse Pärnumaa erinumbri tarvis
korraldatud ringreisil
Emajõe Kaarsild mitte tavapärast teed
mööda, mida jalakäijad ikka rahulikult
astuvad, vaid kõrget kaart pidi.
Arvatavasti oli seegi iseloomulik.
Igaüks lihtsalt ei ava end alati ja kõigis
olukordades kohe. Kui tarvis, oli julgustükk Endel Varepile loomukohane. Võtkem arvesse, et professor lonkas – küll vaevumärgatavalt – kuuldavasti koolipõlves kõrgus
hüppel
saadud seljavigastuse tõttu.
Üks viis raskustest üle saada on
heita nalja. Endel Varepil oli huumorimeelt ja ta kasutas seda. Kui ta oli
heas meeleolus, ei tarvitsenud sõnades ähvardavalt etteheitev jutt üliõpilastele kuigivõrd halba tähendada. Ent juhtus ka nii, et Endel Varep
kasutas kerget tooni siis, kui tal endal
oli tõesti raske. „Need Varepi naljad,”
ohkas vahel nii mõnigi, kes asjade
õiget seisu kohe ei taibanud.
Kõige selle pärast Endel Varepit
natuke ka kardeti. Aga alati vaid siis,
kui oli ise põhjust antud. Niisugust

mainet läks tarvis. Ega ilmaasjata ei
nimetanud ülikooli ajaleht Varepit
ülemustele „tülikaks kangekaelseks
vanameheks“, on ta ise maininud
oma 70. sünnipäeval 4. septembril
1985. aastal suures geograafiaauditooriumis peetud kõnes.
Hoidke seiklusrõõmu! Endel Varepi
kodus oli tallel palju väärtuslikku
materjali, nende hulgas tema mitmesuguste sõnavõttude käsikirjad. Võib
olla rohkem ja sügavamalt kui mujal
avas Endel Varep end pöördumistes
ülikooli lõpetajate poole.
Näiteks 1981. aastal aulas tollase matemaatika-loodusteaduskonna
lõpetajatele peetud kõnes rääkis ta
vanast, kuid alati noorest maailmast,
ja avastusreisidest, mis seisavad ees
ülikooli kasvandikel.
Ent kui jutt käis juba avastusreisidest, siis meenutas ta Martin
Frobisherit, inglise polaaruurijat,
„kes enam kui 400 aastat [nüüdseks
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Foto: Ilja Kala

Endel Varep (paremalt teine) juhendamas esimese ja teise kursuse geograafiaüliõpilaste traditsioonilist õppereisi Kagu-Eestisse 1950. aasta sügisel
Foto: Ilmar Kase erakogu

üle 435 aasta] tagasi endamisi otsustas teele minna, loodeväil vallutada
ja siis kas tõetunnistus koju tuua või
üldse mitte tagasi tulla, kuna ta teab,
et see on maailmas veel ainuke tegemata asi, mille läbi üleulatuv vaim
võiks saada kuulsaks ning jõukaks”.
Muidugi lisas professor, et „pärast
Frobisheri aegu on leidunud küllaltki asju, mille pärast on maksnud võidelda; ja neid leidub alati küllaldaselt, ka teie jaoks.”
Ka tollases ülikoolis püüdis Varep
edastada üliõpilastele klassikaliselt selgeid ideaale: „ .. teie õpetajad on teile möödunud stuudiumi
jooksul korduvalt rääkinud töökusest
ja püsivusest, mida tänapäeval vajame eluteekonnaks rohkem kui kunagi
varem. Tahaksin täna teid ellu saates
soovida neile vajalikele omadustele
veel kolmandat liitlast, mida kuulus
norra polaaruurija Fridtjof Nansen
ühes šoti üliõpilastele peetud kõnes
on nimetanud seiklusrõõmuks.
See on salapärane tung midagi ette
võtta, mis annaks elule rohkem sisu,
kui vaid igapäevane käimine kodust
töökohta ja töökohast koju. See on
tung ületada raskusi ning hädaohte,
paljastada varjatut, tungida teispoole igapäevasust. See on kutse tundmatult, igatsus maa järele teispool
mägesid, inimhinge sügavikus peituv
tung, mis esimesi kütte pani avastama
uusi jahimaid, see on meie suurimate
tegude allikas, tiivustatud mõte, mille
vabadusel puuduvad piirid.”
Vabadusel ja mõttel olid siin möödunud sajandi viiekümnendail-kuuekümnendail aga endiselt üpris ranged
piirid, kuigi vahepeal juba tundus, et
kõige hullem aeg on nüüd lõplikult
selja taha jäänud.
Olusid ei saanud arvestamata jätta, kuid ülikooli õppejõud, kui
tal oli meelekindlust, võis kõrvale
jätta ametlikud loosungid ja pöörduda noorte poole viisil, nagu isad seda
tõeliselt vabal maal teevad.
1964. aastal rääkis Varep bioloogia-geograafiateaduskonna lõpetajatele, et neil on „ .. valjuks kohustuseks loobuda oma isiklikust kasust,
et seega saavutada üldist eesmärki.
Ta peab teadlik olema sellest, mida

Ilmar Kask (vasakul) õnnitleb Endel Varepit tema 60. sünnipäeva puhul 1975. aastal Tartu ülikooli suures geograafiaauditooriumis
ta võlgneb ühiskonnale ja [mis] on ta
kohustuseks ühiskonna vastu. Seda
kohustust peab ta täitma, ühiskonna autoriteeti peab ta tunnustama.
Sellest hoolimata jäävad puutumatuks Teie vabadus, algatusvõime ja
rõõm ettevõtlikkusest. Ausus ja inimlikkus läkitavad Teile oma kutse ja
sellele peate järgnema“.
Nendes lausetes on sõnastatud igikestvad põhimõtted, millest Endel
Varep pidas kinni, näeme olude varju
ja ka midagi lausa tänapäevale vajalikku. Professor järgis alati oma missiooni loodusteadusliku ja eriti geograafiahariduse andjana, kuigi kahtles

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

vahel oma jõus.
Kindlust andis ja vastutust suurendas asjaolu, et geograafid alustasid 1945. aastal nullist: kogenud maateadlasi ei olnud sõjast ja okupatsioonidest laastatud Eestisse jäänud ja
just Endel Varep pidi hoolitsema selle
lünga täitmise eest.
Kasutatud on Endel Varepi arhiivi
käsikirju.
1. Viiding, Herbert 1985. Julgete mõtete maailmas. ‒ Eesti Loodus 36 (10): 681–683.

Ilmar Kask (1936) on geograaf, töötanud
Eesti Looduse toimetuses.
JAANUAR 2016 EESTI LOODUS
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Raamatud
Teateid härra salanõuniku dr. Karl
Ernst von Baeri elu ja kirjatööde
kohta, edastatud tema enda poolt
Karl Ernst von Baer. Tõlkinud Anti Lääts,
toimetanud Siiri Ombler. Ilmamaa,
2015. 432 lk
õlkija
on
s a at e s õ n a s
kirjutanud: „Baer nentis kord kahetsusega, et keelebarjääri tõttu ei õnnestunud tal Rootsis viibides ühe kalandushuvilise pastoriga õieti suhelda,
isegi ladina keel polevat palju aidanud. Ei võinud pooleteise sajandi eest
veel keegi aimata, et baltisakslus võib
kaduda ja saksa keele oskust tänapäeval võib võrrelda ladina keele oskusega. Ei võinud siis keegi ette kujutada,
et poolteist sajandit hiljem loetakse
Baeri eesti keeles – kontrast iluaiaga
mõisahäärberi ning maadligi suitsutare vahel oli selleks liiga suur.“
Andkem sõna ka Baerile:
„Kodumaine kirjanike leksikon on
sisse võtnud kõik autorid – isegi need,
kes on kirjutanud kas või üheainsa
juhuluuletuse. See on kas liigne täpsus või ülearune isamaalisus. Kes siis
poleks esinenud sääraste juhuluuletustega ja kuidas takkajärele autorlust
kindlaks teha? Mõned mu veel elusolevad Tartu kaasvõitlejad mäletavad, et mulle meeldis tudengina tihtipeale riime veeretada. Võin ka öelda,
et enamasti võeti need hästi vastu,
aga eks ikka sellepärast, et rõõmsas
tudengite seltskonnas lööb läbi pigem
lahe lõõp, mitte mõni kaunis värss või
sügav mõte. Minu teada ei ole neist
midagi trükis ilmunud. Ma ei leia,
et see oleks mingi eriline kaotus, kui
jätta nimetamata need värsikatsetused, mille peale asjata on trükimusta raisatud. Samas pean tunnistama,
et kunagi oli mul tõesti selline tunne,
et minus on peidus luuletaja, sest nii
mõnigi kord tulid riimid mulle kergesti kätte. Paraku mõistsin ma, et
Apollon ei ole ilmselt siiski minu hälli
kõrval istunud“ (lk 13).
„Maa on hõimude vahel jagatud
jahipiirkondadeks, kus iga hõimuliige võib jahti pidada, kellelgi aga pole

T
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erilist omandit. Minu arvates näitab
just see suurimat barbaarsust ja inimlikku viletsust, kuna toiduvarusid ei
soetata. Osutasin, et selline olukord
vastab täielikult kommunistide ideaalidele, mida kuulutavad inimsoo värskeimad õnnistegijad (kommunism
oli tookord veel uudisasi). Tunnistan,
et tõin rõõmuga selle rabava näite,
mis asetab vastikud kommunistid
barbaritega ühele pulgale. See kirjutis oli mõeldud avaldamiseks vene
keeles. Trükipoognaid üle lugedes
olin üllatunud, kui nägin, et tsensor
oli selle kommunismi hukkamõistu
maha tõmmanud. Miks? Sellepärast,
et kommunismist ei tohtinud üldse
midagi kirjutada. Aga mina ei õigustanud kommunismi, vaid väljendasin
selle ilmeka näite varal vastumeelsust
kommunismi vastu“ (lk 257).
Mõnestki tekstinäitest on näha, et
maakeelne kirjasõna on rikastunud
olulise ja nauditava stiiliga teosega.
Autobiograafia pakub lugemisrõõmu
nii loodusteadlastele kui ka loodusest ja
teadusest kaugemal seisjatele. Kindlasti
väärib esiletõstmist ka tõlke ladusus.

Eesti sood
Kai Kimmel. Roheline Eesti.
Toimetanud Anu Hülg, küljendanud
Mare Väli. Varrak, 2015. 304 lk
aamat tutvustab Eesti
soode mitmekesisust ja väärtust neile, kel pole
sel alal eelteadmisi, kuid kes armastavad loodust. Raamat pole teadusüllitis ega teatmik ning ei püüa ega
suuda ammendada kogu meie soode
rohkust. Tuhandete soode hulgast on
tutvustatud vaid kaheksatkümmet.
Teos käsitleb sooteaduse põhimõisteid, soode teket ja arengut, taimestikku, tüpoloogiat ja soode asukaid. Vaadeldakse soode hüvesid inimese jaoks, nende kaitset ja ökoloogilise seisundi taastamist. Põhiosa
raamatust tutvustab Eesti soid suuremate paikkondade kaupa ning lugeja
saab seetõttu hea ülevaate meie soode
piirkondlikust mitmekesisusest. Hea
käsiraamat nii looduses liikujale kui
ka sooteadusest tõsisemalt huvitujale.

Eesti pilveatlas
Jüri Kamenik. Roheline Eesti.
Toimetanud Krista Leppikson, kujundanud Päivi Palts. Varrak, 2015. 360 lk
äsiraamatu
autori sõnutsi:
„Napilt leidub pilvede kohta ka eestikeelset infot. Selle
tühimiku täitmiseks
olen paljude aastate jooksul kogutud
materjalist koostanud pilvi süstematiseeriva ja neid senisest põhjalikumalt
käsitleva aimeraamatu. Selle rõhuasetus on loodusteaduslik, kuid tähelepanuta pole jäetud ka rahvatarkusi –
kas need võiksid teaduslikultki põhjendatud olla? Loodan, et siit leiab iga
ilmahuviline, olgu ta noor või vana,
häid näpunäiteid, kuidas pilvede keelt
mõista ja seda igapäevaseid otsuseid
langetades ära kasutada. Pilvi õppida
ja ära tunda aitavad üle 280 foto.“
Raske on siia midagi lisada: väärt
teose saab endale soetada igast paremini varustatud raamatupoest.

Kompost
Pauline Pears. Tõlkinud Piret Lemetti,
keeletoimetaja Anu Nõulik, küljendanud
Piret Jürisoo. OÜ Hea Lugu, 2015. 190 lk
ö ö d a s
on ajad,
mil kompostihunnik tähendas korratut ja räpakat kuhja kuskil aia
kõige
kaugemas
otsas. Olenemata sellest, kas olete
suure aia või väikese rõdu omanik,
saate majapidamisjäätmeid töödelda keskkonnasäästlikke võtteid kasutades. Praktiline käsiraamat hõlmab
olulisemaid teemasid, alates kogukondlikest kompostiväljakutest, kompostihunnikus elavatest loomakestest
ja lõpetades vermikompostikastidega.
Siit saab teada, mis on kompost, kuidas seda valmistada, hoida ja kasutada. Kompostimine võib ka väga tore
olla! Autor on mullaga sinasõber ja
õpetab lugejatki valmistama lopsakate puu- ja köögiviljade ning lillede
kasvatamiseks sobivat mulda.
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In memoriam

A

gu Kongo oli Eesti geograafide
sõjajärgse esimese põlvkonna esindaja, kes töötas ligi 40
aastat Tartu ülikoolis, koolitades uusi
maateadlaste põlvkondi. Agu sündis
Sõmerpalu vallas, ta õppis Osula algkoolis ja Võru keskkoolis. Pärast keskkooli lõpetamist 1947. aastal astus ta
Tartu ülikooli, et õppida geograafiat;
ta spetsialiseerus mullageograafiale.
Agu Kongo oli Viktor Masingu ja Ilja
Kala kõrval üks tudengeid, kes Sulev
Künnapuu juhendusel käisid 1950. aastal esimesel matkal-ekspeditsioonil
Kesk-Aasias, sh Pamiiris.
Kui Agu Kongo lõpetas 1952. aastal ülikooli, oli geograafiaosakond alles
kujunemisjärgus. Sõja-aastail oli enamik juhtivaid geograafe Eestist põgenenud ja nii tuli hiljuti ülikooli lõpetanud geograafidel asuda tööle õppejõududena. Kongo oli ülikoolis õppejõud
kuni 1991. aastani, sh töötas ta üle
kahe aastakümne dotsendina.

Vello Paatsi
30. september 1948 – 28. detsember 2015

E

nne talvekülma tulekut lahkus meie seast eesti kultuuri
ning hariduse ajaloo väsimatu uurija, geograaf ja bibliofiil Vello
Paatsi. Teist põlve tartlasena lõpetas
ta 1967. aastal Tartu 1. keskkooli ning
1973. aastal Tartu ülikooli geograafiaosakonna majandusgeograafina.
Seejärel töötas Paatsi 1973–1978 Eesti
põllumajanduse akadeemia filosoofiakateedris nooremteadurina.
Artikkel „Kolmveerand meetrit looduse kirjasõna“ (1978) Eesti
Looduses avas talle tee selle ajakirja
toimetusse, kus ta töötas 1989. aastani. Toimetajatöö võimaldas Paatsil
süveneda eesti ja maailma geograafia ajaloo probleemidesse, tingis veendumuse pisiasjadeni süüviva arhiivitöö vajalikkuses ning tõestas tarvidust
kasutada väga head eesti keelt.
Aastail 1990–2001 oli Paatsi Tartu
ülikooli eesti kultuuriloo lektor. Nüüd

paelus teda üha
rohkem
eesti
haridus- ja kultuuriloo uurimine. Teda huvitas
eestlase geograafilise silmaringi
laienemine ning
loodusteadusliku maailmapildi kujunemine 19. sajandil. Neil teemadel kaitses
ta Tartu ülikoolis 1993. aastal magistriväitekirja „Eestlase geograafiline silmaring ja geograafia õpetamise algus
(kuni 1850. aastani)“ ning 2003. aastal
Tallinna pedagoogilises ülikoolis doktoritöö „Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine rahvakooli kaudu (1803−1918)“.
Arvestades Vello Paatsi kirge eesti
vanema raamatu vastu ning kultuuriloolisi uurimusi, oli loogiline, et
2002. aastast asus ta ametisse Eesti
kirjandusmuuseumi, kus ta töötas nii
kultuuriloolise arhiivi teaduri kui ka
vanemteadurina. Paraku jäi see tema
viimaseks töökohaks.
Põhjalik arhiivitöö Tartus ja Riias

Foto: TÜ geograafia instituut

24. august 1928 – 22. detsember 2015

dusuurijad kaalukat uurimust kasutada ning tagaplaanile jäi ka autori panus
Eesti maastikuteaduse arendajana.
1950. aastatel peeti oluliseks kogu
Eesti territooriumi hõlmavat maastiku kaardistamist. Kuigi sai kasutada pinnakatte, mullastiku ja taimkatte
kaardistamise andmeid, oli siiski tarvis korraldada ka maastiku väliuurimised. Nende tulemused tuli seostada, teoreetiliselt lahti mõtestada ning
esitada detailsel maastikukaardil. Üks
uudse metoodika väljatöötajaid oli
Agu Kongo.
Olulised olid tema koostatud mullastiku- ja maastiku-uurimise metoodilised juhendid nii õppe- kui teadustööks (kokku kaheksa väljaannet), kus
rakendati ka maastiku kompleksprofiili meetodit – võtet, mida ühe esimesena maailmas oli kasutanud Eduard
Markus 1920. aastatel.
Agu Kongo oli selge ja konkreetse
jutuga pedagoog, kes nõudis üliõpilastelt täpsust ning programmi ja eeskirjade järgimist. Ta oli meeldejääv isikupärane õppejõud.
Arvo Järvet

Foto: Alar Madisson

Agu Kongo

Saanud loodusgeograafina
ühtlasi mullastiku-uurija ettevalmistuse, õpetas
Agu Kongo üldmaateadust, mullateadust, mullastikugeograafia ja maastikuteaduse üldaineid ning pidas väliuurimise
metoodika loenguid, suviti juhendas
ta mullateaduse ja maastiku-uurimise õppe- ja menetluspraktikaid ning
kaugpraktikaid Nõukogude Liidu
põhja- ja lõunapiirkondades.
1965. aastal valmis mahukas,
metoodiliselt hästi koostatud väitekiri
„Elva ümbruse füüsilis-geograafiline
iseloomustus“ (üle 300 lk), mis oli esimene nõukogude aja maastikuteaduslik uurimus Eestis. Selle põhirõhk oli
tüpoloogiliste maastikuüksuste kaardistamise metoodika väljatöötamisel.
Veidi enne seda olid suuremõõtkavalised kaardid rangelt salastatud, seetõttu sai Kongo väitekirjaga tutvuda ja
sellele viidata alles 25 aastat pärast töö
kaitsmist. Nõnda ei saanud paljud loo-

võimaldas Paatsil saavutada märkimisväärseid tulemusi eesti kultuuriloo
sõlmküsimuste valgustajana. 2001. aastal avaldas ta pöördelise uurimuse „Kas
Jannsen oli ostetav?“, mis pälvis samal
aastal ajakirja Keel ja Kirjandus aastaauhinna. Paatsi tõestas, et Jannsen sai
küll rüütelkondadelt Postimehele raha,
kuid tal säilis ajalehes arvamusõigus.
Viimastel aastatel tegeles Paatsi
tsensuuri ajalooga, mille kõrgtulemuseks jäi 26. novembril 2015 peetud seminar „Kas keelata või lubada?
Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni“. See oli esimene tsensuurile
keskendunud seminar Eestis.
Vello Paatsi oli oma töös kirglik ja
põhjalik, kuid enesessetõmbunud. Tal
oli omapärane huumorisoon, mis võis
kõrvalseisjaid ehmatada. Oma mõttekaaslastele oli ta hea sõber, neile
andis ta sageli teaduslikke nõuandeid
ja juhatas kätte uusi arhiiviallikaid.
Oleme kaotanud ühe tõelise maateadlase, ränduri Gutenbergi galaktikas.
Erki Tammiksaar

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Toomas Jüriado

Kroonika

Soe lumeta
detsember

T

Foto: Toomas Jüriado

alvekuu üllatav soojus sai jõulukuus
veel hoogu juurde: 19.–20. detsembril oli kõigi aegade kõige soojem detsembri nädalavahetus Eestis (vt kõrval olevat sõnumit). Teine kuud iseloomustanud
ilmastikunähtus oli tugev tuul, mis rannikul
paisus vahel omajagu pahandusi toonud
tormiks. Kuu keskel tekkinud valgete jõulude lootus hajus mainitud soojalaines. Kuu
viimastel päevadel tõi kõrgrõhkkond küll
üsna tubli külma, aga lund sadas vaid pisut
ja üksikutes kohtades.
Ilmateenistuse kokkuvõtegi kinnitab, et
detsember oli pikaajalisest keskmisest
palju soojem (3,3° vs –2,0°) ja rohkema
päikesepaistega (39 vs 21 tundi), sadas
aga üsna normi järgi (54 mm vs 53 mm).
Õhutemperatuur muutus õige laias vahemikus: maksimum, 12,5°, mõõdeti 20. detsembril Tõraveres ja miinimum, –15,6°,
31. detsembril Valgas. Suurim ööpäevane
sajuhulk, 22 mm, registreeriti 6. detsembril
Viljandis.

74

Kogu Eestis tuli tänavu leppida lumetu jõuluajaga

Sündis uus detsembrikuu soojarekord

Ü

llatavalt plusskraadise kuu
soojatipp saabus 19.–20. detsembril, mil mõõdeti ka Eesti
detsembrikuu soojarekord.
Muidu oktoobri algusesse sobiva
ööpäevase õhusoojuse keskmiseni,
+6,2 kuni +8,9 kraadini, kergitas temperatuuri Atlandi ookeani 40. laiustelt lähtunud väga soe õhumass, mis
tugeva edelavoolu tõttu kandus Põhja-Euroopasse. Mitmes vaatlusjaamas mõõdeti detsembrikuu soojarekordid: Kundas 11,8° (endine rekord
11,4°), Pakril 10,5° (10,1°), Tallinnas

11,6° (10,7°), Tõraveres 12,5° (11,5°),
Viljandis 11,4° (11,3°) ja Võrus 11,7°
(11,2°); Jõhvis registreeritud 10,9°
kordas senist rekordit. Kõik mainitud
varasemad rekordtemperatuurid olid
mõõdetud 2006. aasta detsembris.
20. detsembril Tõravere meteoro
loogiajaamas registreeritud 12,5° tõi
Eestile ka uue detsembrikuu sooja
rekordi. Senine rekord oli 11,9°, mõõdetud Valga ilmajaamas 6. detsembril
2006. aastal.
ilmateenistus.ee / Loodusajakiri

1. detsember: advendiajaks Tartu
Raekoja platsile kerkinud kiigemetsa on tulnud metsloomad

Tudeng, valmista ette oma Negavati idee!

01.12 Keskkonnaameti veekaitse teabepäev Tartus.
01.12 Keskkonnaameti teatel olid jahimehed detsembri alguseks küttinud
18 665 metssiga ehk 63% ettenähtud mahust.
01. ja 09. ning 10.12 Rohelise tee õhtud:
„Kes on kliimapagulased?“ Tartus ja
Tallinnas (Ain Kallis ja Helga Kalm)
ning arutelu Eesti energeetika hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest
(Andres Meesak).
02.12 Aasta viimane aasta linnule viule
pühendatud EOÜ ettekandeõhtu
Tartus.
02.12 Sarja „Õhtu loodusteadlasega“ vestlusõhtul Tartus rääkis Aveliina Helm
elurikkusest.
02. ja 03.12 Ajalookonverentsil „METOBS
150“ Tartus ning Tõravere observatooriumis peetud Eesti geofüüsikakonverentsil tähistati 150 aasta
möödumist pidevate organiseeritud meteoroloogiliste mõõtmiste
algusest Eestis.

änavu korraldatakse KIKi
toetusel ülikoolides taas
Negavati võistlus. Alates
1. veebruarist saavad üliõpilased
esitada nutikaid ideid, mis aitavad
ülikoolilinnakus säästa energiat ja
ressursse. Neist parimad tehakse
kuni 10 000 euro eest teoks.
Kahe eelneva võistlusega on praeguseks viidud ellu kuus roheideed.
Näiteks Tartus tõid tudengid maaülikooli kohviku lõunamenüüsse mahetoidu ja Tartu ülikooli hoonetesse
paigaldati pudelite täitmiseks sobivad
joogiveekraanid. Tallinnas paigaldati
tehnikaülikooli köökidesse maailmas
ainulaadne seadeldis, mis puhastab
õhku rasvast ning taaskasutab jääksoojust.
Kolmandale Negavatile saab ideid
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Foto: Rando Kall / KIK

T

Fotomälestus mullusest Negavati
finaalist Tartus Genialistide klubis
esitada 1.–21. veebruarini. Seejärel
valitakse välja kuni 12 parimat ideed,
mis saavad edasi võistluse teise etappi. Negavati auhinnafond on 45 000
eurot. Vt www.negavatt.ee.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

KIK/Loodusajakiri

Kroonika

Sõrve tuletorni juures külastuskeskuses töötab tore tuletornimuuseum

Plaanis on renoveerida tuletorne

mele tuletornile kapitaalremont ja
kaht renoveerida; nüüdsest rahastusest selleks ei piisa.
Veeteede ametil on praegu 724
navigatsioonimärki, millest 132 on
püsimärgid (sh 41 tuletorni). Nii
mõnigi neist on turistide seas väga
populaarne, nad on osa meie merekultuurist ja ajaloost. Kahjuks on paljud halva tehnilise seisukorra tõttu
turistidele suletud. Remondituna
oleks võimalik huvilistele avada ligi
15 tuletorni ja ligi 20 püsimärki.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium / Loodusajakiri

Tartu ülikooli loodusmuuseum
avab uue püsiekspositsiooni
Foto: Aavo Kaine / TÜ loodusmuuseum

E

esti vanim muuseum, 1802.
aastal asutatud Tartu ülikooli
loodusmuuseum, avab 16. jaanuaril uue ekspositsiooni. Neli aastat
kestnud renoveerimistööde käigus on
valminud uus püsinäitus „Maa. Elu.
Lugu“ ning kaks õppeklassi.
Uus püsinäitus juhatab huvilise Maa ja elustiku arenguloo kaudu
praegusesse aega, näiteks saab devoni
ajastu koopas vaadelda rüükala, mujal
aga jälgida liblikate öist lennujaama
ning vaadata tõtt esimese Eesti šaakaliga. Avastamisrõõmu pakuvad Tartu
meridiaanil asuvaid kooslusi kujutavad dioraamid. Elavnurgas kohtuvad
lapsed vanade tuttavate saare-roninastiku ja punapõlv-tarantliga, aga ka
uue asuka roheleeguaniga.

Savanni dioraam TÜ loodusmuuseumis
Vt www.natmuseum.ut.ee/et/content/külastusinfo.
TÜ loodusmuuseumi uus püsiekspositsioon ja õppeklassid on saanud
teoks Euroopa regionaalarengu fondi
toetusel.
TÜ loodusmuuseum /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

M

ajandusministeerium
otsib koos veeteede ametiga võimalusi suurendada tuletornide rahastust, et pidada
neid tõhusamalt ülal kultuurimälestiste ja turismiobjektidena ning tagada nende säilimine.
Kohaliku turismiobjektina suudab
mitu tuletorni ise teenida osa hoiuks
vajaliku raha, võimaldades üksiti
kohalikul kogukonnal teenida. Püsimärkide renoveerimiseks oli veeteede
ametil 2013. aastal kasutada 232 000
eurot, 2014. aastal 415 000 ja 2015. a
veidi üle 356 000 euro. Analüüsi järgi
tuleks igal aastal teha vähemalt kol-

03. ja 10.12 Eesti loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia õhtud: Kairi
Põldsaar kõneles maavärinatest
ning Katerina Pesotski metsseast
(vene keeles).
03., 05., 08. ja 22., 15. ja 19.12 Üritusi
Tartu loodusmajas: Saksamaa-Poola
kultuuriõhtu „Jõulud“; perepäev ja
heategevuslik laat; Matsalu loodusfilmifestivali filmide õhtud; jõulueelne seebi valmistamise õpituba
ning Tartu spontaansusteatri avatud
etendus „Loodus ja elamused“.
04.12 Eesti maaülikoolis toimus kuues
mullapäev. Eesti mullateaduse selts
kuulutas välja järgmise aasta mulla:
see on rabamuld.
04.12 Teaduspärastlõuna Eesti teaduste
akadeemias maavarade teemal.
04.12 Eesti geograafia seltsi 60. aastapäeva konverents ja vastuvõtt Tallinnas.
04., 05., 13. ja 26.–27.12 Looduse
Omnibussi retked Tallinnast:
Palmsesse kaminaõhtule Riin
Alatalu ja Anne Kurepaluga; NabalaTuhala looduskaitsealale; metsajõuludele Lahemaale ning „Jõulud
Lätis“.
05.12 ELF tänas ja tunnustas rahvusvahelisel vabatahtlike päeval kõiki, kes
aasta jooksul on andnud panuse
looduskaitsetöödesse. Aasta vältel
tehti ELF loodustalgutel kokku 7790
tundi vabatahtlikku tööd.
06., 13. ja 20.12 Vapramäe-VellavereVitipalu advendiaegsed laternamatkad.
07. ja 14.12 Loodusõhtud rahvusraamatukogus: Tiit Leito raamatu
„Maakillud meres“ esitlus ning
„Loodusteadlasena Peruus III“ (Igor
Tuuling).
08.12 Eesti ornitoloogiaühingu suur linnuõhtu Tallinnas rahvusraamatukogus.
08.12 Lõuna-Eesti turismikonverentsil
Äksis jääajakeskuses nimetati aasta
turismiobjektiks Tartu Pauluse kirik ja
parimaks turismisündmuseks Viljandi
rahvusvahelised hansapäevad.
08.12 Eesti Rooma klubi avalik ettekandekoosolek Tallinnas.
08.12 Karula rahvuspargi infopäeval
Ähijärvel rääkis Marju Kõivupuu.
Samas peeti rahvuspargi kogukonna koosolek ja tähistati rahvuspargi
sünnipäeva.

18. detsember: paksema lumekorraga hommikut Tartus jõulukuul
polnudki
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Foto: Toomas Jüriado

30. detsember: külma ja hommikuse udu loodud härmatisfiligraan
76

|76|

EESTI LOODUS JAANUAR 2016

Metsajõulurahvas on jõudnud Kalmeojale

Veljo Ranniku algatatud
metsajõulutava kestab

H

arju matkaklubi viis koostöös Lahemaa looduskooli ja Looduse Omnibussiga
mullu 13. detsembril jälle sadakond
inimest metsajõule pidama.
Traditsioon sai alguse Veljo Ranniku eestvõttel 1964. aastal. Esimene metsaretk tehti Tartumaal Vapramäel; siht oli viia metsloomadele
talvist toidulisa: see oli üks Ranniku,
toona Tartu looduskaitseinspektori
tööülesandeid. Metsajõulude nimetuse sai üritus pooljuhuslikult matkajate
omavahelise vestluse käigus.

Kakskümmend aastat tagasi delegeeris Ranniku korraldamise Harju
matkaklubile ja kogu selle aja on peakorraldaja olnud Maie Itse. Toimumiskoht on igal aastal uus; mullu matkati
Lahemaa rahvuspargis läbi Viru raba
Kalmeojale. Seal söödi lõkke ääres verivorsti ja joodi taimeteed, kuulati pajatusi Kalmeojast ja pööriaja kommetest,
süüdati sooviküünlad ning lauldi ühiselt talve- ja jõululaule. Kombekohaselt
viidi metsloomadele külakosti.
Harju matkaklubi / Loodusajakiri

RMK kinkis lasteaedadele
raamatu jõulukuuse otsimisest

R

iigimetsa majandamise keskus
(RMK) andis koostöös Menu
kirjastusega jõulupühade eel
välja Loone Otsa kirjutatud ja Hiis
Lessingu illustreeritud lasteraamatu
„Lumise metsa rõõm ehk Kuidas Sass
ja Laura kuuske toomas käisid“ ja kingib selle lasteaiarühmadele üle Eesti.
RMK kommunikatsioonijuhi Katre
Ratassepa sõnul on südamliku raamatu eesmärk tutvustada ja hoida elus
vana kommet tuua endale ise pühade eel metsast kuusk. Põhiloo kõrval
leiab raamatust lisainfot Eesti puude,
taimede ja loomade kohta ning raamatu lõpus õpetab ETV2 saatest
„Lastetuba“ tuntud Mari Viik valmistama kolme looduslikku kuuseehet:
tammetõrutitte Kreeka pähkli koores,

Allikas: RMK

09.12 Eesti ornitoloogiaühingu heategevusliku loodusteemalise mälumängusarja hooaja teine mäng
Tartus.
09. ja 17.12 Eesti looduseuurijate seltsi
avalikul koosolekul rääkisid Nele
Ingerpuu ja Kai Vellak Tulemaa
saarestiku loodusest ja taimestikust ning Maarja Öpik pidas
avatud loengu „Mükoriisaseente
elurikkuse mustrid Eestis ja maailmas“.
14.12 Keskkonnaministeeriumis peetud
seminaril tutvustati Paldiski endise
militaarse tuumaobjekti korrastamise võimalusi.
15.12 Tallinna keskkonnaameti ja rohelise
erakonna korraldatud konverents
„Roheline Tallinn I. Elukeskkond“.
17.12 Valitsus kiitis heaks põlevkivi arengukava 2016–2030.
17.12 Eesti looduseuurijate seltsi korraldatud väljasõit Eesti maaülikooli
limnoloogiakeskusesse.
18.12 Tartu ülikoolis tähistati kevadel
alustatud üliõpilaste energiasäästuprojekti „Võta kraanist!“ esimeste
eesmärkide saavutamist. Välja on
jagatud üle kahe tuhande korduskasutatava veepudeli ja TÜ ülikooli
hoonetesse on paigaldatud 34
veekraani, millest saab pudeleid
täita.
19.12. Tallinnas rahvusraamatukogus
peeti Eesti looduskaitse seltsi jõulukonverents „Fosforiit ja Rail Baltic“.
2016. aasta loomana kuulutati välja
mäger. Looduse Omnibuss tõi
huvilised kohale ka Tartust.
20.12 Tõraveres fikseeriti Eesti uus detsembrikuu soojarekord: 12,5°.
21.12 Keskkonnaagentuuri asus juhtima
Taimar Ala, kes seni oli töötanud
keskkonnaametis peadirektori asetäitjana.
22.12 Astronoomilise kevade algus kell
6.48. Traditsiooniliselt kuulutati
Otepää talvepealinnaks.
28.12 Eesti ornitoloogiaühingu tavapärasel aastalõpukoosviibimisel Tartus
rääkis Marko Mägi, kuidas on
Tartus kulgenud vareste ja hakkide
peletamise eksperiment.
28.12 Põlva maavalitsuses vaeti arutelul
Saesaare paisu tulevikku.

Foto: Maie Itse

Kroonika

Illustratsioon raamatust „Lumise metsa
rõõm“
paberist linnukest ja kuusekäbiehet.
RMK saatis tasuta ligi 3000 raamatut üldraamatukogudele ning kolmekuni seitsmeaastaste laste lasteaiarühmadele kogu Eestis. 72-leheküljeline kõvade kaantega raamat on müügil ka suuremates raamatupoodides.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

RMK/Loodusajakiri

Kroonika

Ülo Väli, Aarne Tuule, Urmas Sellis

M

öödunud viuaasta jooksul sai iga linnuhuviline
paremini tundma õppida kolme põnevat Eesti röövlinnuliiki: hiire-, herilase- ja taliviud. Aasta
jooksul peeti hulk ettekandeõhtuid;
kevadel ja suvel võis ühistel vaatlusretkedel harjutada viude äratundmist
looduses; sügisestel viuõhtutel süveneti kõige põnevamatesse viuteemadesse. Kokku osales üle Eesti korraldatud 34 viuõhtul 1250 linnusõpra
ning 20 vaatlusretkel 170 huvilist.
Teadmised viude kohta tulid ka
koju kätte. Kolm käsitlust saates
„Osoon“ ja hulk uudislõike televisioonis, üle kümne raadiosaate ning paarkümmend artiklit, mis on ilmunud
eri ajakirjades alates lastežurnaalist
Hea Laps ja lõpetades rahvusvaheliste
teadusajakirjadega, avasid kolme liiki
viude elu tahke. Ka Eesti Looduses
ilmus mullu kokku kuus artiklit viude
kohta. Kena kokkuvõtte viude elust
tegi viulaul. Viuaasta kodulehel www.
eoy.ee/viu/ jäävad need infoallikad
kättesaadavaks ka edaspidi.
Linnuhuvilistelt laekus viuaastal

kodulehele 1129 vaatlust, mille põhjal
saime teha kokkuvõtteid nii viude rändeaegadest, elupaikadest kui ka käitumisest. Täpseid andmeid viude elukommete kohta andsid üks herilaseviu
ning neli hiireviud, kes kandsid nutiseljakotte, s.o GPS-saatjaid, mis saatsid asukohast sõnumeid. Kõige populaarsemaks sai rahvahääletusel üle
poole tuhande pakkumise seast nime
leidnud hiireviu Villu, kelle toimetamisi oli võimalik jälgida kõige kauem.
Kahele hiireviu- ja ühele herilaseviupesale seadsime üles veebikaamerad, mille kaudu õnnestus linnusõpradel reaalajas heita pilk viupesas toimuvale. Interneti-viuvaatlejaid oli

Foto: Urmas Sellis

Mis toimus
viuaastal?

Veebikaamera hiireviu pesa juures
meelitas kümneid tuhandeid vaatajaid,
kellest kolm neljandikku elab väljaspool Eestit. Mullu 4. märtsil oli kaamerat paigaldamas Ülo Väli

rane tulemus. Tänu veebikaameratele ja viu Villu jälgimisele talvitusalal
Saksamaal nii otse looduses kui ka
rändekaardi kaudu oli Eesti aasta lind
väga hästi teada ka väljaspool Eestit.
Loomulikult said
kõik veebiviud, nii
täiskasvanud kui ka
Interneti-viuvaatlejaid oli rohkesti:
noored, endale rahvaatekordi kogunes üle nelja miljoni.
vahääletustel nime.
Peale nimeotsingute korraldasime
rohkesti – vaatekordi kogunes üle viuaastal suvemoevõistluse, mille käinelja miljoni –, sest pesaelu oli köi- gus võis pakkuda viuteemalisi särgitev. Herilaseviupaar ei hakanud küll kavandeid. Meile saadeti üle saja idee,
pesitsema, ent mõlemast hiireviu neist parimad realiseerusid lõpuks
pesast läks lendu kolm poega – täna- viusärkidena. EENeti eestvõttel peeti
vusel kesisel pesitsusaastal suurepä- arvutijoonistuste võistlus, kus viudel
oli omaette rubriik. Kunstniku nägemus aasta lindudest jõudis traditsiooniliselt margile, ümbrikule ja maksimumkaardile.
Viujoonistustel kujutati väga mitmesuguseid viusid, kuid eriskummalisi viusid võis näha ka looduses.
Just viuaastal sai Eesti endale uue
viuliigi – stepiviu, kes eksis siia juuni
lõpul. Sügisel tekitas elevust üleni
valge leukistlik hiireviu, kelletaolist ei
oldud varem samuti Eestis nähtud.
Suur tänu kõigile viudele, kes aitasid
2015. aasta meeldejäävaks muuta!
Loodetavasti jääb huvi nende vastu
püsima ka edaspidi.
Sellist perepilti nägi kaamerast mullu 8. mail
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Mikroskoop

Võluprillid

M

uinasjuttudest on hästi
teada, et kes tahab kogeda
võlukunsti, peab selleks
valima täpselt õige aja ja õige koha.
Uue aasta teine päev osutus täpselt
õigeks ajaks. Käre pakane oli siis
maapinna juba krõbedaks külmutanud, aga lumi andis end mitmel pool

veel oodata. Kes sel päeval metsa alla
jalutama juhtus, oleks otsekui võluprillid pähe saanud. Kõigi soojavereliste askeldajate kodud olid kaugelt
näha nagu peo peal. Mingit rivistust
muidugi ei toimunud, kõik oli petlikult vagusi nagu alati, aga iga urusuud ehtis selle elaniku hingeaurust
kogunenud kohev härmatisemüts. Ja
see vaatepilt oli uhke: metsaalune
oli pisiolevuste kodukoldeid tihe-

dalt täis nagu linn või vähemalt küla.
Pildil näeme reinuvaderi residentsi. Temale on selline rikkalik (söögilaua)vaatepilt igapäevane. Võluprille
ta ei vaja, nende aset täidab terav
nina.
Nagu muinasjuttudes ikka, oli
võlumaailm järgmiseks hommikuks
jäljetult kadunud: valge vaiba alla
peitu.
Juhan Javoiš

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kunas lõppes jääaeg Teravmägedel?
Mis linnas alustas aasia sikk oma rünnakut põhjamaadele?
Mitu Iridiumi satelliiti on orbiidil?
Milline vaenlane varitseb tuttörde?
Mida vältis Willi Hennig?
Milline põhitunnus eristab emas- ja isassugurakku?
Miks veeti mullu Pariisi suurel hulgal täispuhutavaid plastkuubikuid?
8. Kui palju on Peipsi jääminek viimase sajandi
jooksul varasemaks nihkunud?
9. Miks asusid rootslased 17. sajandi lõpus
Eestit kaardistama?
10. Mis sähvatab pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. veebruariks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee
või paberkirjaga meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises järgmisel aastal.
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Laagris „Kaheksa ühe hoobiga“
käisid lapsed iga päev ühes muuseumis (lk 45).
2. Eesti kõrgeim kuusk on praeguste andmete järgi kõrgem kui Eesti
kõrgeim mänd (lk 65).
3. Mullu ööl vastu 10. septembrit sõitis Vahemerel jänest herilaseviu
(lk 48).
4. Et kuritegevus väheneks, tuleks osa
ministeeriumiametnikke asendada
puudega (lk 69).
5. Euroopa farmakopöas ei leidu berberiini ega teisi kukerpuupreparaate (lk 56).
6. Professor Boris Sreznevskit pilgati, kuna tema ilmaennustus sageli
ebaõnnestus (lk 27).
7. Mats Kangur tassis oma kodumetsast loodusmuuseumi metssea
sügamispuu ja päevapesa (lk 21).
8. Eesti kaladest oskavad uriseda nolgus ja meripühvel (lk 70).
9. Kerahein võib hirmutada õietolmuallergikuid (lk 41).
10. Pildil on Tartu ilmajaama sadememõõturid ja ilmaonnid (lk 23).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. veebruariks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4,
51005 Tartu. Õigesti lahendanute vahel loosime välja Toomas Kuke „101 Eesti lille“ kirjastuselt Varrak. Eelmise ristsõna auhinna sai
Kai Tagel. Õige vastus oli „ ... kasulikud või ei, ... ma olen valvekoer, ... oli midagi unega seoses”. Kokku saime 33 õiget vastust.
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Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Aastakümnete kestel on Peipsi järve
hüdroloogiline olukord äratanud huvi
mitmelt seisukohalt ning vastavalt on
teostatud rida uurimisi ja koostatud mitmeid projekte. Punase niidina läbistab
neid kõiki tahe kõrvaldada Peipsi järve
rannamaade uputusi. On valitsenud
püsivalt arvamus, et Peipsi järve veepind
alaliselt kerkib. Tunnuseid selleks on esile
toodud tänapäevani. Nähtuse põhjusena
tuuakse ette vesikonna füüsiko-geograafilise olukorra muutusi (metsade
laastamine, vesikonna kanaliseerimine) ja
maapinna sekulaarset tõusu väljavoolu
kohal Peipsi järvest. Silmas pidades neid
arvamusi ja arvestades korduvaid uputusi Peipsi rannamaadel alates 1922. a.
võttis Riigikogu 1928. a. vastu Peipsi
pinna alandamise seaduse, millega ette
nähakse järve veepindade alandamine
0,3 m võrra. [August Wellner: Peipsi
pinna alandamise tööde hüdroloogilised
alused, 1936]

55 aastat tagasi
Käsikäes järvede evolutsiooniga muutub
nende kalafauna nii kvalitatiivne kui ka
kvantitatiivne koostis. Oma arengu eutroofsel astmel on järved kõige rikkalikuma elustikuga, kõrge kalaproduktsiooniga ja rikkad toiteloomade ning taimede
poolest. Inimese ülesandeks on juhtida
meie veekogudest püütava kalade õiget
ja kõige ratsionaalsemat kasutamist.
Tuleb igati soodustada väärtuslike toidukalade massilisemat sigimist veekogus
ning piirata väheväärtuslike prügikalade
arvukust. [Vaike Erm: Eesti mageveelise
kalafauna kujunemisest, 1961]

30 aastat tagasi
Pärast Põhjasõda omandas metsa väljavedu Narvast sedavõrd laia ulatuse, et
tuli hakata kitsendusi tegema. Alguses
tõsteti väljaveomaksu, seejärel keelati
jämedate prusside saagimine ja eksport hoopis. Metsa kiire kahanemine
nõudis varude kaitse tõhustamist.
Admiraliteedi kolleegiumi ettekandes
(1746) arvestati Narva saekodadele
tööd jätkuvat vaevu paariks aastakümneks. Senat sai käsu koostada täpsed
eeskirjad metsahoiu kohta. Mõne aja
möödumisel keelustati metsa väljavedu
Narvast koguni, raiuda tohtis ainult
Tallinna, Paldiski, Peterburi ja Kroonlinna
tarvis. [Vahur Mägi: Narva kosk ja selle
veejõu kasutamine, 1986]
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Kuigi vöötkakk on viimasel ajal Eestis mitut puhku pesitsenud, saab teda tavaliselt
siiski näha vaid talvedel, mil polaaraladel on hiireikaldus. Nii nagu paljud teisedki
kauge Põhjala linnud ei pea ka vöötkakk inimest sedavõrd ohtlikuks olendiks,
kelle eest tuleks aegsasti pakku lennata. Olles pärit maalt, kus nii öö kui ka päev
võivad kesta terve ööpäeva, sobib talle tegutsemiseks nii valge kui ka pime aeg

Näärikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
220 (snd 1796)
22.01 Carl Ernst Claus, keemik, botaanik ja
farmatseut, TÜ professor (srn 1864)
215 (snd 1801)
16.01 Thomas Clausen, astronoom ja matemaatik (srn 1885)
20.01 Ernst Reinhold Hof(f )mann, geoloog
(srn 1871)
210 (snd 1806)
23.01 Ferdinand Minding, matemaatik,
TÜ professor (srn 1885)
200 (snd 1816)
15.01 Theodor Friedrich Julius Basiner, arst,
taimesüstemaatik ja maadeuurija
(srn 1862)
130 (snd 1886)
07.01 Aleksander Lint, pedagoog, koduuurija ja ornitoloog (srn 1970)
125 (snd 1891)
02.01 Jaan Mets, põllumajandusteadlane
(srn 1969)
17.01 Jaak Ümarik, põllumajandustegelane
(srn 1981)
25.01 Hermann Jaakson, matemaatik, TÜ
professor (srn 1964)
120 (snd 1896)
02.01 Karl Robert Keerdoja, metsateadlane
(srn 1968)
03.01 Arthur Puksov, keemik (srn 1973)
105 (snd 1911)
01.01 Adolf Vaigla, aiandusõpetaja ja agronoom (srn 2001)
20.01 Heiti Kotkas, rohumaateadlane ja
sordiaretaja (srn 1997)
29.01 Aleksander Karl Adojaan, rohumaateadlane (srn 1983)
95 (snd 1921)
03.01 Paul Alvre, keeleteadlane (srn 2008)

90 (snd 1926)
10.01 Eevi Jaama, agronoom ja sordiaretaja
(srn 1999)
14.01 Asta Oraspõld, paleontoloog ja litoloog
19.01 Jüri Linnus, etnoloog (srn 1995)
85 (snd 1931)
16.01 Valdur Tiit, füüsik
18.01 Roland Rostislav Gorbatschev,
geoloog
21.01 Linda Lamp, botaanik
80 (snd 1936)
01.01 Helgi Öpik, taimefüsioloog
08.01 Mart Elango, füüsik (srn 1996)
08.01 Peeter Vingisaar, geoloog
10.01 Ants Teder, tselluloositeadlane
14.01 Charles Gabriel Kurland, biokeemik,
Eesti TA välisliige
16.01 Madis Aruja, geograaf ja looduskaitsetegelane (srn 1995)
22.01 Linda Metsaorg, pedagoog ja loodushoiu edendaja
26.01 Ülo-Ants Mullamaa, geofüüsik
75 (snd 1941)
18.01 Juha Kallas, keemik
22.01 Jaan Kaplinski, kirjanik
70 (snd 1946)
12.01 Mark Soosaar, filmilavastaja ja poliitik
65 (snd 1951)
01.01 Jaan Aarik, füüsik
22.01 Eve Mägi, ornitoloog
24.01 Rein Kaarli, füüsik, haridustegelane
60 (snd 1956)
17.01 Urmas Peterson, geograaf
50 (snd 1966)
16.01 Jaak Jaaku, looduskaitsja
20.01 Ülle Sillasoo, botaanik
21.01 Annelie Ehlvest, malakoloog ja pedagoog
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