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Toimetaja veerg

Hämaral tahmakuu päeval 
tõmmatakse ühes Eestimaa 
kohtusaalis liistule üks õnne

tu taristuettevõtja. Areneb umbes sel
line vestlus:

„Kas teilt on X valla poliitikud küsi
nud sularaha?“

„Küsitud on muidugi  … (kimba
tuses) Üks episood nägi välja selline, 
et kui tahad sellise raha eest teid üles 
sonkida, tuleb tuua osa sellest rahast 
meile. Et muidu me ei saa sind tööle 
lasta.“

Jutt käib X valla veetöödeks 
Euroopa Liidult saadud 13 miljonist 
eurost.

„Kas katseid on olnud veel?“
„On tehtud ettepanekuid asfalteeri

da teid rohkem, kui seadus ette näeb. 
Ma olen tänase päevani seda teadmist 
enda sees hoidnud.“

Konkreetse pisijuhtumi asjaosa
lised pole siinkohal tähtsad, keda 
huvitab, lugegu novembri lõpu Eesti 
Ekspressist. Tähtis on laiem pilt. Iga 
mõistusega olevus saab aru, et õnne
tu teeehitaja ja vallavanem pole mitte 
üksnes jäämäe veepealne tipp, vaid 
kaks lumekirpu selle tipu otsas.

Jah, see neetud euroraha! See ajab 
lihtsureliku kitsukese katusealuse täit
sa sassi! Inimene lihtsalt ei ole nii
viisi ehitatud, et suudaks mõistlikult 
ümber käia varandusega, mida kuskilt 
poolmuidu jagatakse.

Bioloogile tulevad kohe meel
de Konrad Lorenzi ja Niko 
Tinbergeni uurimused nn 
supernormaalse stiimuli tee
mal. Mäletate ju küll seda 
hõbekajakat, kes jättis omaen
da lapsukese kus seda ja teist, et 
ronida hauduma endast poole 
suuremat võltsmuna? Või 
mardikat, kes üritas, 
maksku mis maksab, 
paaruda õllepude
liga? Samasuguse 
supernormaalse 
stiimulina säten
davad meie nina 
all Euroopa 
Liidu miljar

did. No kuidas sa jätad haaramata!? 
Vanasõnagi ütleb: mis ripakil, see ära! 

Mis sellest, et tuleb veidi ka teid 
„üles sonkida“, ülemäära asfalti laota
da vms – niisama ju euroraha ei jaga
ta, ikka selleks, et liiguksime võimali
kult suurte hüpetega „edasi“. Pealegi, 
ega naljalt keegi meie külmal põhja
maal tahagi ju niisama ülalpeetavana 
pöidlaid keerutada, hoopis tahedam 
tunne on, kui saad toeka raha klotsi 
tasku panna tasuks mehemoodi töö 
eest.

Siin ongi mu meelest peidus kurja 
juur, nii kurb ja loomuvastane, kui 
seda tunnistada ka poleks. Sest mille 
kallal inimeseloomal ikka rammu 
katsuda – teised inimesed teda oma 
varanduse ja valduste kallale ju nal
jalt ei lase – ikka „metsik“ loodus on 
meile ajalooliselt olnud see tallermaa, 
mille „stiihiat“ murda. Rail Balticu 
praegune trassivalik on klassikali
ne näide. Kuskil pole kohasem järe
le mõelda vanameister Ülo Vooglaiu 
kuldsete sõnade üle: „Üks Eesti suure
maid rikkusi on meie vaesus“. Kõlagu 
nii absurdselt kui tahes, aga porgan
dina nina alla riputatud euromiljar
did ähvardavad meid sellest rikkusest 
ilma jätta.  

Ühel hilisõhtul veel enne jõule 
kuulsin raadiost, et linna teises ser
vas asuvas hüpermarketis on Imede 
Öö: kogu kaup tervelt 25% odavam! 
Alguses ei pannud tähelegi, aga tasa

pisi hiilis hinge kummaline rahu
tus. Mõelda vaid, tuhat eurot väärt 

kauba saaksin kätte 750 eest. Aga 
siis on ju 250 eurot nagu maast 
leitud! See pole enam kommi

raha, vaata kust otsast tahad! 
Nojah, midagi otseselt nagu 

tarvis pole, aga siiski  ... 
Kibelesin ja kügelesin 

ja olin juba jopet selga 
ajamas, kui äkki tai
pasin: tegelikult 
saan 750 euroga 
vastu pükse.
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Me peame rääkima eurorahast

Bioloogile tulevad kohe meel
de Konrad Lorenzi ja Niko 
Tinbergeni uurimused nn 
supernormaalse stiimuli tee
mal. Mäletate ju küll seda 
hõbekajakat, kes jättis omaen
da lapsukese kus seda ja teist, et 
ronida hauduma endast poole 
suuremat võltsmuna? Või 
mardikat, kes üritas, 
maksku mis maksab, 
paaruda õllepude
liga? Samasuguse 
supernormaalse 
stiimulina säten
davad meie nina 
all Euroopa 
Liidu miljar

Alguses ei pannud tähelegi, aga tasa
pisi hiilis hinge kummaline rahu

tus. Mõelda vaid, tuhat eurot väärt 
kauba saaksin kätte 750 eest. Aga 
siis on ju 250 eurot nagu maast 
leitud! See pole enam kommi

raha, vaata kust otsast tahad! 
Nojah, midagi otseselt nagu 

tarvis pole, aga siiski  ... 
Kibelesin ja kügelesin 

ja olin juba jopet selga 
ajamas, kui äkki tai
pasin: tegelikult 
saan 750 euroga 
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Sõnumid

sacha Dench on esimene 
motopara plaanil La Manche’i ületanud naine

Mullu 19. septembril alus
tas inglanna Sacha Dench, 
sportlik looduskaitsja, 

lendu (vt EL 2016, nr 10, lk 3, nr 11, 
lk  74 ning nr  12, lk  70) piki väike
luikede rännuteed Venemaa tund
rast Petšora jõe deltast veelindude 
ja märgalade sihtasutuse (Wildfowl 
and Wetlands Trust, WWT) asupai
ka Slimbridge’i Severni jõe lähedal. 
Sihtkohta jõudis ta detsembris.

Võrgupaigast www.flightofthe
swans.org ja „Luikede lennu“ (Flight 
of the Swans) näoraamatulehelt www.
facebook.com/flightoftheswans 
saab täpsemalt meenutada, kui
das teekond on kulgenud. 
Üsna üllatav on kuulata 
lennu esimesest kajas
tusest BBC hommi
kuuudistest, et koha
le loodetakse jõuda 
kümne nädalaga: see 
kava läks üsna täpselt 
täide, ehkki Sachal 
tuli retkel ette mõn
dagi ettenägematut, 
eelkõige ränk jalavigas
tus, mis võinuks vähem 
tahtejõulise inimese sundi
da ettevõetut pooleli jätma, 
aga ka kohati tavatult kuri ilm.

Ehkki kogu rännak on imetlust 
väärt, tõstetakse eriti esile lendu üle 
La Manche’i väina (Inglise kanali): 
ükski naine pole varem mootoriga 
paraplaanil seda teinud. Ajalooline 
lend sai teoks 5.  detsembril: Sacha 
läks kell 11 Boulonnais’ lennuklubist 
teele ja maandus Doveris kell  12.38. 
„Luikede lennu“ veebilehelt saab vaa
data, millist keerukat trajektoori pidi 
Sacha ja tema saatja kulgesid. Paraku 
vedas ilm Sachat alt ka kodumaal ja 
teekonna lõpp ei kulgenud nii kii
resti, nagu loodetud. Londoni kaudu 
naine lennata ei tohtinud ja nii läbi
ti see lõik hoopis mööda veeteed. 
WWT peakorterisse jõudis tiiblen
dur 13. detsembril.

Meenutame, et ainulaadse ekspe
ditsiooni eesmärk oli tõmmata tähe
lepanu väikeluiki ohustavatele tegu
ritele ja liigikaitsele. See oli esime
ne katse järgneda väikeluigele õhust: 
kodumaal Inimluige nime pälvinud 
Sacha Dench alustas tiibvarju ja mini
lennukiga lendu väikeluige pesitsus
aladelt Venemaa tundrast ja läbis 
kümme riiki; Sacha ja tema saate
meeskond kohtusid teekonna vältel 
luikede rändeteel asuvate kogukon
dadega ja uurisid, miks on väikeluike
de arvukus viimase kahekümne aasta
ga vähenenud ligi poole peale. Praegu 
on meilt läbirändava väikeluige alam

liigi Cygnus columbianus bewickii 
arvukus umbes 18 000 isendit. Samal 
ajal koguti 13566 allkirja väikeluikede 
paremat kaitset nõudvale petitsiooni
le, mis anti Suurbritannia valitsusele 
jõulude eel kätte.

Eestiski pälvis Sacha lend suurt 
tähelepanu; väikeluige kaitset Eestis 
on kajastanud ka rahvusvaheline 
press. Näiteks on tõstetud esile, et 
Eesti on ainus väikeluige rändeteel 
asuv riik, kus on olemas liigi kait
sekava. Pikk kirjutis, kus on tsitee
ritud ka keskkonnaminister Marko 
Pomerantsi, on ilmunud afroeuraa
sia rändsete veelinnuliikide kaitse 
lepingu ehk AEWAkonventsiooni 
(Agreement on the Conservation 
of AfricanEurasian Migratory 
Waterbirds, AEWA) veebilehel (vt 
bit.ly/2e6Wdyp).

Loodusajakiri

21. oktoobri hommikul Tartus: ELFi talgu-
juhi Siim Kuresoo kingitus, talguliste 

keedetud moos, toob muidu üsna 
väsinuna tundunud Sachale naera-
tuse näole

Sacha Dench Doveri kaljude 
kohal 5. detsembril
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Eesti õpilased tõid Indoneesias 
Bali saarel peetud 13.  rah
vusvaheliselt loodusteaduste 

olümpiaadilt (IJSO) koju ühe hõbe ja 
neli pronksmedalit. TÜ teaduskooli 
teaduse populariseerimise peaspet
sialisti Marek Järviku sõnul näitab 
tulemus, et Eestis õpetatakse loodus

teadusi väga kõrgel tasemel.
Võistlusel purustati senine osalus

rekord: võistlustulle astus 276 õpi
last 48 riigist. Eestit esindasid mai
nekal võistlusel hõbemedali teeni
nud Kaarel Kivisalu (Tallinna reaal
kool), pronksmedalid rinda saanud 
HannaRiia Allas (Tartu Veeriku 

kool), Konstantin Dukatš ja Daniil 
Vaino (Narva keeltelütseum) ja Anni 
Joamets (Tallinna prantsuse lütseum) 
ning napilt medalita jäänud Andreas 
Simson (Tallinna inglise kolledž). 
Juhendajatena saatsid õpilasi TÜ 
vanemteadur Darja Lavõgina, ELO 
žürii liige Ülle Kikas ja TÜ doktorant 
Andres Ainelo.

Esikoha ja parima teoreetilise töö 
auhinna saavutas Taiwani võistleja, 
ka riikide arvestuses läks võit Taiwani 
delegatsioonile. Eksperimentaalvooru 
esikohta jagasid Brasiilia, Hiina ja 
Venemaa võistkond.

Rahvusvahelisel loodusteadus
te olümpiaadil saavad osaleda kuni 
15aastased õpilased. Kahes teoree
tilises võistlusvoorus lahendatakse 
individuaalselt ülesandeid nii füü
sika, keemia kui ka bioloogia vald
konnast, kavas on ka võistkondlik 
katsevoor, kus seekord uuriti mus
kaatpähkli ehitust ja eraldati sellest 
eeterlikku õli.

Eesti õpilaste lähetamist rahvus
vahelistele võistlustele rahastab hari
dus ja teadusministeerium ja korral
dab TÜ teaduskool.

Tartu ülikool / Loodusajakiri
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Metsis kujundab looduskaitset

Metsised on linnud, kellest 
räägitakse palju, aga tea
takse üllatavalt vähe. Kus 

nad pesitsevad? Kui palju neid oli 
enne ja on nüüd? Kuidas neil läheb? 
Ainulaadseid ajaloolisi allikaid ja 
tänapäeva teadusuuringuid ühendav 
artikkel võtab kokku metsiste mine
viku ja tänapäeva Baltimaades ning 
joonistab välja mõttesuundade aren
gu selle suure metsakana kaitsel.

Balti riikide metsiseuurijate ühis
artiklist rahvusvahelises teadusaja
kirjas Biodiversity and Conservation 
selgub, et alates 19.  sajandist on 
metsist järjekindlalt kaitstud, olene
mata muutlikest ühiskonnaoludest. 
Metsise kaitseks on eri aegadel küti
tud kiskjaid, piiratud metsisejahti ja 
lõpuks sellest üldse loobutud, loo

dud suuri ja väikesi kaitsealasid. Ent 
ikka ja jälle on ilmunud uued ohud, 
millele tuleb uutmoodi reageerida. 

Hoolimata enneolematult ran
gest kaitsest on metsiste arvukus ka 
viimastel aastakümnetel kahanenud. 

Seepärast on looduskaitsjate ja met
sameeste koostöös hakatud nüüd 
üle vaatama metsamaastiku üldisi 
majandusvõtteid ja lisatud metsise 
kaitse viiside hulka ka elupaikade 
taastamine. Tähtsaks peetakse jahi
meeste, loodushoidjate ja metsama
jandajate koostööd. Niiviisi on lipu
liik metsis aidanud siduda loodus
kasutuse eri valdkondi, nõnda saa
vad kasu ka teised liigid.

Üldises plaanis näitab metsise
uuring seda, et tähenduslike liiki
de abil saab säästvat looduskasutust 
kujundada ka ebasoodsates oludes. 

Eesti ornitoloogiaühing on nime
tanud metsise 2018. aasta linnuks.

TÜ looduskaitsebioloogia töö-
rühm / EOÜ / Loodusajakiri
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Eesti loodusteaduste olümpiaadi võistkond (vasakult): Andreas Simson, 
Konstantin Dukatš, Anni Joamets, Kaarel Kivisalu, Hanna-Riia Allas, Daniil Vaino

Mängiv isasmetsis

Eesti õpilased naasid 
Indoneesiast medalitega
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Leebed õigusaktid soosivad 
igasügisest mõõdutundetut linnujahti 

Keskkonnaõiguse keskuse 
(KÕK) ja Eesti ornitoloogia
ühingu (EOÜ) 9.  detsembri 

pressiteade tutvustab analüüsi, mille 
järgi ei ole Eesti õigusaktid piisavad, 
et tagada avalikest huvidest lähtuv, 
säästev, ökoloogiliselt tasakaalusta
tud ja jätkusuutlik veelinnujaht. 

Eesti vabariigi põhiseadus, EL lin
nudirektiiv ning Aafrika ja Euraasia 
rändveelindude kaitse kokkulepe 
panevad Eesti seadusandjale kohus
tuse kehtestada veelindude jahile sel
lised reeglid, mis toetavad avalikku 
huvi, säästvaid põhimõtteid, ökoloo
gilist tasakaalu ja jätkusuutlikkust. 
Kuigi riigil on neid kohustusi täites 
teatav otsustusruum, tuleks kehtesta
da õiguskord, mis võimaldaks saada 
ülevaade kütitavate lindude arvu 
kohta, määrata jahiviise ja limiite. 
Praegused seadused seda ei taga.

Juba mitu hooaega on peetud 
mõõdutundetult ebaeetilist ja kohati 
ebaseaduslikku jahti. Seda soodustab 
omakorda asjaolu, et rikkujaid ei saa 
piisavalt mõjusalt karistada. Ühe ana
lüüsi koostaja, keskkonnaõiguse kes
kuse juhi Siim Vahtruse sõnul võib 
analüüsi põhjal tõepoolest nentida, et 
kehtiva jahiregulatsiooni suurimaid 
probleeme Eestis on selle vastuolu 

avaliku huviga. Praegu võivad jahi
mehed, eriti oma kinnistul jahti pida
vad maaomanikud, küttida rohkem 
linde, kui nad enda tarbeks vajavad. 
Lindude surmamine vaid jahikirest, 
hoolimatul viisil ja arutul hulgal on 
vastuolus nii kõrgemate õigusaktide 
kui ka jahinduse hea tavaga.

Seni on linnujahiga seotud prob
leemidele püütud lahendusi leida eel
kõige teavitustöö kaudu, ent sellest 
jääb väheks. Seetõttu on analüüsis 

pakutud mitu võimalust, mis aitaksid 
linnujahti korraldada nõnda, et pee
taks silmas avalikke huvisid. Näiteks 
aitaks seaduste muutmine välistada 
veelindude lausalise hukkumise ühe 
jahi käigus. See eeldab arvupiirangut, 
mitu veelindu üks jahimees ühe jahi
päeva jooksul tohib küttida. Teiseks 
avaneb riigil võimalus reguleerida 
kütitavate veelindude hulka kogu rii
gis. Loale kantud kütitud lindude arv 
muudaks aga keskkonnainspektsioo
ni kontrolli lihtsamaks.

Et leida pikalt vindunud linnuja
hiprobleemidele lahendust, kohtusid 
KÕK ja EOÜ töötajad detsembri algu
ses riigikogu keskkonnakomisjonis 
jahimeeste seltsi, keskkonnaministee
riumi, keskkonnaameti, erametsalii
du, linnade liidu ja maaomavalitsuste 
liidu esindajatega. EOÜ linnukaitse 
programmijuht Veljo Volke avaldas 
pärast kohtumist veendumust, et aru
telu jätkub.

Analüüs on valminud EOÜ ja Eesti 
keskkonnaühenduste koja (EKO) tel
limusel ja seda saab vaadata nii KÕK 
kodulehelt www.k6k.ee, EOÜ kodu
lehelt www.eoy.ee kui ka EKO kodu
lehelt eko.org.ee.

KÕK/EOÜ/Loodusajakiri

Eesti keskkonnaühenduste 
koda (EKO) on vastu kesk
konnaministeeriumi plaa

nitavale metsaseaduse muudatu
sele, millega soovitakse viljakates 
kasvukohtades vähendada kuusi
kute raievanust 80 aastalt 60ni. 
Keskkonnaühendused on seisuko
hal, et kui kavatsetakse raiuda jär
jest nooremaid metsi, tuleb vastu
kaaluks kaitse alla võtta samas ula
tuses kuusikuid. See aitaks vältida 
nende liikide väljasuremist, kes sõl

Kihnus 2014. aasta oktoobris ebasea-
duslikult kütitud linnud
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Kuusik Põhja-Kõrvemaal
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Tavapärane hiie väe tunnusta
mise sündmus peeti seekord 
Tartus ERMis 3.  detsembril. 

Nagu ikka, oli esmatähtis kuuluta
da välja aasta hiie sõbra tiitli saaja. 
Valimiskogu otsus kõlas: „Hiie sõbra 
aunimi antakse Ahto Kaasikule pika
ajalise töö eest looduslike pühapaika
de väärtuse toomisel meie rahva tead
vusse, teenete eest mitmete pühapai
kade hoidmisel ja kaitsmisel ja esime
se maarahva hiiekultuuri tutvustava 

teose „Põlised pühapaigad“ eest.“
Hiie sõbra väljakuulutamisel kõne

lenud Anzori Barkalaja Maavalla 
kojast tõdes, et silmapaistva hiite 
eestkõnelejana on Kaasik teinud ka 
palju varjule jäävat, mille väärtus pole 
sugugi väiksem, ning andnud teiste
legi võimaluse töötada samade sihti
de nimel. Kalle Eller ütles võrokeelses 
kõnes, et tänavu valiti hiie sõbraks 
inimene, kes on viimase saja aasta 
jooksul meie hiite heaks kõige roh

kem teinud.
Autasustati ka hiite kuvavõistlu

se võitjaid (tulemusi vt Eesti Loodus 
2016, nr 12, lk 8) ja tunnustati 
aasta tõhusamaid tegusid loodusli
ke pühapaikade heaks (vt http://bit.
ly/2hstVlo).

Hiite kuvavõistluse patroon, ERMi 
direktor Tõnis Lukas tänas, et hiite 
sõbrad olid kohtumise paigaks vali
nud just ERMi: „See on suureks auks 
ka ERMile, et Maavalla koda arvab, 
et ajame ühte ja sama asja.“ Lukas 
andis Maavalla kojale mündid, mis 
olid kahe kuu jooksul ohverdatud 
muuseumis talletatud väikeselohuli
sele kultuskivile.

Üritusel kõlas rahvamuusika: kan
nelt mängisid Tuule Kann, Helen 
Arusoo ja Roosi Padar, parmupilli 
Tartu parmupilliaktiiv, regilaule laul
sid Lüü Türri mehed Harjumaalt.

Varem on hiie sõbraks valitud fil
mimees Rein Maran, Purtse hiiemäe 
hoidja Kaja Toikka, Hiiemetsa küla 
hiies asuva Kanepkaula kivi kaits
jad Helmi Kaljurand, Tambet Torpan 
ja Tarmo Kasikov, ristipuude hoidja 
Marju Kõivupuu, Maardu hiiemet
sa kaitsja Jaanus Hiis, Lehmja hiie
metsa kaitsja MariAnn Remmel, 
Paluküla Hiiemäe kaitsmise eest 
Arvi Sepp, Toivo Sepp ja Lembi Välli 
ning Muhumaa pühapaikade hoidja 
Martin Kivisoo.

Maavalla koda / Loodusajakiri

tuvad vanast metsast kui elupaigast. 
Paraku ei ole keskkonnaministee
rium kevadel saavutatud kokkulep
pest kinni pidanud: kavas olevate 
muutustega ei näi kaasnevat hüvitist 
elurikkuse kaitseks. Eestimaa loo
duse fondi juhatuse esimehe Tarmo 
Tüüri sõnul ei saa kuidagi nõustuda 
sellega, et elurikkuse kaitseks kokku 
lepitu elluviimisega võib venitada 
aastaid, aga raievanuse langetamine 
tuleb kiiresti seadustada, sest seda 
peetakse nii pakiliseks.

Looduskaitsjate ja teadlaste 
hinnangul on metsanduspoliiti
ka viimastel aastatel eemaldunud 
säästva metsanduse põhimõtetest. 
Keskkonnaõiguse keskuse tehtud 
analüüsist ilmneb, et esikohal ei 
ole enam säästev majandamine, 
vaid metsa kui ressursi kasutami
ne ja metsa majandamise hõlpsus 
(vt analüüsi goo.gl/CaaDTM).

Keskkonnaühendused märgivad, 
et säästva metsanduse põhimõtteist 
lähtuv tasakaalustatud metsandus

poliitika on oma olemuselt kokkulepe 
eri poolte ja huvide vahel. Paraku puu
dub poliitika kujundajal ehk keskkon
naministeeriumil tahe osalisi järjepi
devalt kaasata. Keskkonnaühenduste 
põhjalikumad seisukohad on sõnas
tatud teavituskampaania lehel metsa
kaitseks.voog.com.

Keskkonnaministeeriumi algata
tud metsaseaduse muudatus plaani
takse esitada valitsusele ja saata rii
gikogusse 2017. aasta alguses.

EKO / Eesti Loodus

 tasakaalustatud metsanduspoliitikat

Ahto Kaasiku vöötab väevööga Viru koja juhatuse liige Kairi Orav

Kolmeteistkümnendaks 
hiie sõbraks valiti Ahto Kaasik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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IUCN punane raamat: 
võitjaid ja kaotajaid
Maailma looduskaitseliidu 

(IUCN) hiljaaegu uuenda
tud punane raamat näitab, 

milliste liikide seisund on paranenud, 
millised on aga allakäiguteel.

Rõõmustaval moel on soodsamat 
seisundit näitavasse kategooriasse 
arvatud mitu saarte endeemset liiki, 
näiteks assoori leevike (Pyrrhula muri-
na), Seišellidel elav värvuline Zosterops 
modestus, montserrat’ turpial (Icterus 
oberi) ja sainthelena tüll (Charadrius 
sanctae-helenae), kes enne kuulusid 
äärmiselt ohustatud (critically endan-
gered) liikide kategooriasse, on nüüd 
alajaotuses ohualtid (vulnerable). Briti 
kuningliku linnukaitseühingu RSPB 
ornitoloogi Jonathan Halli sõnul on 
see saavutatud sihtrahastuse toel ping
sa ja järjekindla tööga.

Paraku tõstab uuendus esile ka 
liike, kelle seisund on halvenenud, 
näiteks Aafrikas elav hallpapagoi 

(Psittacus erithacus). Selle populaar
se linnu arvukus on mõnes Musta 
Mandri piirkonnas vähenenud lausa 
99%, esmapõhjuseks ülemäärane 
püük lemmikloomapoodide jaoks, 
aga ka elupaikade kadu. Varem kuulus 
hallpapagoi ohualdiste liikide kate
gooriasse, ent  nüüd eriti ohustatu

te (endangered) hulka. Teine üldtun
tud liik, kelle arvukus on praegu rän
galt vähenenud, on kaelkirjak. Nende 
arvukus on  viimase kolmekümne 
aasta jooksul vähenenud 40%, ilmselt 
elupaikade hävingu, häirimise ja eba
seadusliku jahi tõttu.

Esimest korda on loendit koosta
des võetud arvele 742 linnuliiki, kes 
on liigiks tunnistatud süstemaatika 
muutuste pärast, 11% neist on huku
ohus. Seekord on punasesse raama
tusse lisatud ka hinnangud kultuur
taimede looduslike sugulaste kohta, 
keda on kokku 233.

Üldse on taimi, seeni ja loomi 
punases raamatus arvel 85  604 liiki, 
kellest ohustatud on 24 307; hävinud 
860 ning looduses hävinud 68 liiki. 
5210 liiki on äärmiselt ohustatud, 
7781 eriti ohustatud ja 11316 ohual
tid. Ohulähedasi liike (near threate-
ned) on 5498, kaitsest olenevaid 238 
ja soodsas seisundis (least concern) 
40  920 liiki ning liiga vähe andmeid 
(data deficient) on 13 713 liigi kohta.

Loodusajakiri / 
www.discoverwildlife.com

Arhitektuuriauhindade jagamisel 
ei unustatud ka loodust

Järjekordsed Eesti arhitektuu
ripreemiad anti kätte 9.  det
sembril teatris NO99. Eesti kul
tuurkapitali, arhitektide liidu, 

maastikuarhitektide liidu ja sise
arhitektide liidu aastaauhindade 
tseremoonial tunnustati laureaate 
15 kategoorias, kiideti ka portaa
lis moodnekodu.ee valitud publi
ku lemmikuid. Auhinnatute seas 
oli mitu objekti, millest on olnud 
põhjust kirjutada ka ajakirjas Eesti 
Loodus.

Eesti kultuurkapitali arhitek
tuuri sihtkapitali peapreemia päl
vis Tartu Pauluse kiriku restaureeri
misprojekt (Soome arhitektid Merja 
Nieminen, Kari Järvinen ja Markku 
Norsi).

Arhitektide liidu väikeobjek

ti preemia 2013–2015 võitsid koos 
„KODA by Kodasema“ loojatega 
kahasse metsakõlakodade RUUP 
autorid Birgit Õigus, Mariann 

Drell, Ardo Hiiuväin, Lennart Lind, 
Henri Kaarel Luht, Mariette Nõmm, 
Johanna Sepp, Kertti Soots ja Sabine 
Suuster. Maastikuarhitektide liidu 
preemia kategoorias „Aasta ava
lik ruum“ sai Pärnu linnaleh
made projekt (Raili Hurt ja Siim 
Randmäe; eestvedaja Pärnu linna
valitsus) ning parima aia auhinna 
„Meelte aed“ Tallinna botaanika
aias (Kersti Kuus, Kaija Arroval ja 
Ave Visnapuu). Linnalehmade pro
jekti valisid oma lemmikuks ka por
taali moodnekodu.ee lugejadvaa
tajad. Sisearhitektide liidu parima 
muuseumi või näituse auhinna said 
TÜ loodusmuuseumi kujundanud 
Jelena Altmäe, Kadri Kaldam, Raivo 
Kotov, Andrus Kõresaar, Lea Laidra, 
Liis Lindvere, Indrek Mikk, Jaanus 
Männik ja Raili Paling büroost 
KOKO arhitektid.

moodnekodu.ee/Loodusajakiri

Assoori leevikese (Pyrrhula murina) 
seisund on tänu hoolsale kaitsetööle 
paranenud

Nurgake TÜ loodusmuuseumist. 
Muuseumi kujundajad büroost KOKO 
arhitektid võitsid sisearhitektide liidu 
parima muuseumi/näituse auhinna
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tiit Kändler on pälvinud 
teadusajakirjanduse elutööpreemia

Juba traditsiooniliseks muutunud 
teaduskommunikatsiooni kon
verents kandis seekord pealkirja 
„Teadus meediastunud maailmas“ 

ja peeti Tartus ERMis 23. novembril.
Esimeses ettekannete voorus „Miks 

on teaduskommunikatsioon oluline?“ 
võtsid sõna Tiit Kändler, Tuuli Jõesaar 
ja Tarmo Soomere. Teises voorus 
rääkisid verivärskest Eesti teadusest 
Marja Öpik, Aaro Hazak, Pille Taba ja 
Priit Zingel. Andmete tarvitusest aja
kirjanduses andsid ülevaate inglasest 
koolitaja Jonathan Stoneman, Margus 
Järv ja Peeter Annus, teaduse kajasta
misest aga Margus Mets ja Rain Väät. 
Aruteluks „Kuidas pakkuda haara
vat ja harivat meediakajastust mitme
kesisele auditooriumile?“ tulid lavale 
Irja Lutsar, Marju HimmaKadakas, 
Andi Hektor ja Henrik Roonemaa.

Pika tööpäeva lõpetasid piduliku
mad hetked: anti kätte Eesti teadu
se populariseerimise riiklikud auhin
nad. Tiiu Silla elutööpreemia pikaaja
lise süstemaatilise teaduse ja tehnoloo
gia populariseerimise eest (6500 eurot) 
pälvis teadus(aja)kirjanik Tiit Kändler, 
kes on aastail 2001–2004 olnud 
ka Eesti Loodust välja andva MTÜ 
Loodusajakiri juhatuse esimees ja pea
toimetaja ning 2004–2006 projektijuht.

Teaduse ja tehnoloogia populari
seerimise eest audiovisuaalse ja elekt
roonilise meedia abil said peapree

mia (2200 eurot) eesti keele insti
tuudi keeleklipid (projektijuhid Tõnu 
Tender ja Tiina Laansalu), teise pree
mia (800 eurot) teadusfotovõist
lus (eestvedaja Ivo Kruusamägi). 
Kategoorias „Teaduse ja tehnoloo
gia populariseerimine trükisõna abil” 
pälvis peapreemia ajakirjas Horisont 
ilmunud ajuteadust käsitlev artikli
sari „Mõtlemise masinavärk“  (auto
rid Jaan Aru, Andres Laan ja Allan
Hermann Pool), teise preemia sai 
kogemuslik raamatõppekomplekt 
„Seiklused lõhnade ja maitsete maa
ilmas“ (autor Kristel Vene). 

Peapreemia vääriliseks tegevuseks 

või tegevuste sarjaks teaduse ja teh
noloogia populariseerimisel tunnis
tati TTÜ Mektory tehnoloogiakoo
li töö (projektijuht Kristina Piliste), 
teise preemia võitis TÜ loodusmuu
seumi uus püsiekspositsioon „Maa. 
Elu. Lugu“ (eestvedaja Urmas Kõljalg 
koos meeskonnaga). Parimaks teadu
se ja tehnoloogia populariseerijaks 
kuulutati õpilaste teadusliku ühingu 
kauaaegne eestvedaja Peeter Lorents, 
teise preemia pälvis Eesti harrastus
teaduse edendaja ja loodushelide sal
vestaja Veljo Runnel. 

Parimaks uueks algatuseks teadu
se ja tehnoloogia populariseerimisel 
tunnistati Tartu ja Jõgevamaa loo
dus ja teaduskeskuste „H₂O külas
tusmäng“ (eestvedajad Maris Mägi 
Tartu keskkonnahariduskeskusest 
ning Sigrid Sepp ja Kaidi Randpõld 
jääajakeskusest), teise preemia või
tis sihtasutus innovatsioonikeskus 
INNOKAS ettevõtlus ja teadushu
vi edendamise eest Läänemaal (eest
vedaja Angela Leppik).

Eesti teadusajakirjanike selts 
(ETAS) andis samas kätte teadusaja
kirjanduse sõbra auhinna Ökul. Nagu 
oleme kirjutanud (vt EL 2016, nr 12, 
lk  3), otsustati kuues Ökul anda TÜ 
professorile Toivo Maimetsale; välis
lähetuses viibinud professori auhin
na võttis vastu tema esindaja. ETAS 
andis teada, et on otsustanud asuta
da Ökuli Muna auhinna, mille saab 
esimesena ajaleht Postimees, kes on 
rajanud teadustoimetuse.

Loodusajakiri/www.etag.ee

www.loodusajakiri.ee
LOE AJAKiRJU KODUst LAHKUMAtA!

AJAKiRJADE tELLiMiNE RAAMAtUD CDd ÜKsiKNUMBRiD E-AJAKiRJAD E-RAAMAtUD
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NÜÜD KA 

DIGI AJAKIRJADE 

TELLIMI NE!

Tiit Kändler, värske teadusajakirjanduse 
elutööpreemia laureaat, peab tänukõnet
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Sõnumid

Euroopa turismitööstust on 
raputanud terrorism ja sisse
rändajad, paljudes riikides käib 

tublisti vähem muljejanuseid rändu
reid kui varem. Vulkaanide, geisrite, 
vaalade ja kuumaastike maad Islandit 
need mured ei paina: vastupidi, seal
ses „rahusadamas“ on turism kiirel 
tõusuteel.

Islandi turism on kalanduselt üle 
võtnud tähtsaima majandusharu rolli. 
Pärast pankade krahhi on turismi 
sissetulekud aastast aastasse suure
nenud 35–40% ja hõlmavad nüüd 
lausa kolmandiku valuuta sissevoo
lust. 2016. aastal käis saareriigis, kus 
elab 323  000 inimest, hinnanguliselt 
kokku 1,8 miljonit turisti. Reykjavíki 
alllinnas on raske tabada kedagi, kes 
kõneleks islandi keelt.

Selline turismibuum on loonud 
rohkesti uusi töökohti. Mõnigi juba 
erru läinud inimene on leidnud uue 
kutsumuse giiditöös. Reykjavíki kesk
linna, moeka Harpa kontserdisaali
konverentsikeskuse kõrvale kerkib 
hiigelhotell; üldse ilmestavad pealin
na siluetti rohked tornkraanad.

Ent kõigel sellel on oma varjukül
jed. Korterite müügi ja üürihinnad 
on tõusnud 55%. Keegi ei tahagi vaba 
elamispinda enam müüa või pikalt 
üürile anda: hoopis kasulikum on 
seda näiteks Airbnb kaudu lühikeseks 
ajaks turistidele üürida. Maalt linna 
õppima tulnud tudengitel on väga 
raske leida elukohta. Reykjavíki hotel
lide hindu võib juba võrrelda Londoni 
või Pariisi kesklinnaga.

Turismibuum on tugevdanud 
Islandi krooni viie aastaga 15%; 
ühtaegu on lakke tõusmas hinnad. 
Väidetavasti on hinnad keskeltläbi 
vaid 7% väiksemad kui Šveitsis, mida 
IMF peab maailma kalleimaks riigiks.

Vajatakse üha uusi kogenud rei
sijuhte. Omapäi saarel uitavad rän
durid ei oska sageli aduda geisritest, 

koskedest ja kärestikulistest jõge
dest johtuvaid ohte. Õnnetusi tuleb 
ette varasemast tublisti rohkem, eriti 
maanteedel. Ligi pooled liiklusõnne
tused juhtuvad välismaalaste osalu
sel: pinnasekattega teed, ühesuunali
sed sillad ja teele sattuvad lambad on 
neile äärmiselt harjumatud.

Tohutu rändurivägi ohustab vali
matult sisemaale tungides alles kuju
nemisjärgus pinnase õrna taimestikku. 
Majandusliku koostöö ja arengu orga
nisatsioon (OECD) veenab Islandit 
ühendama kiirelt kasvava turismi hoo
lika looduskaitsega ning arendama 
hulgiturismi asemel kestlikku turis
mi. Islandi kuulsaimal turismimars
ruudil, nn Kuldsel ringil, mis hõl
mab muistse parlamendiala Þingvellir, 
Geysiri geotermaal ala, Gullfossi kose 
ja Keriði vulkaanikraatri, on sügisel
gi võimatu näha vabu vaateid: kõikjal 
on rahvamass. Tõeliseks trügimiseks 
läheb suvel, kui saabuvad ristluslaevad 
tuhandete rännuhimulistega.

Kui 2010. aastal purskas Eyjafjalla
jökull, ennustati Islandi turismiäri 

kollapsit. Aga läks vastupidi: vulkaa
nihuvist sai turismi reklaamikampaa
nia. Turistide entusiasmi on innus
tanud nii „Troonide mäng“ kui ka 
Islandi jalgpallimeeskonna uskumatu 
edu Euroopa meistrivõistlustel.

Arktika konverentsil oktoobris 
võrdles SvenOlof Lindblad, seiklus
turismi isaks nimetatud LarsEric 
Lindbladi Šveitsis sündinud poeg, 
Arktika massiturismi lemmingute 
hulgisigimise aastatega: inimesed ei 
adu, millised probleemid võivad sel
lega kaasneda. Kui 2016. aastal tõi 48 
ristluslaeva PõhjaIslandi suurimas
se linna ja tähtsaimasse sadamasse 
Akureyrisse 104 reisiga 128 000 turis
ti, siis vast alanud aastaks on juba 
registreeritud 146 saabumist 172 000 
ränduriga. Samasugust tõusu võib 
täheldada Norras ja Soome suusakuu
rortides ning näiteks Teravmägedel 
suurenes Vene turistide hulk kahe 
aastaga viis korda.

The Barents Observer / 
Loodusajakiri

islandlastel hakkab 
turistirohkusest isu täis saama

Turistid Euroopa suurima kose Dettifossi juures. Dettifoss asub üsna üksildases 
paigas, kaugel eemal tiheda asustusega Edela-Islandist 
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Miks keskkonnaühendused pole 
rahul metsaseaduse muutmisega?
Tarmo Tüür 
Eestimaa looduse 
fondi juhatuse esimees 

Lõpusirgel olev 
metsasea
duse muuda tus toob kaasa 

mitu probleemi, mis seavad ohtu 
metsa elurikkuse. Näiteks plaanitak
se oluliselt leevendada turbe ja valik
raie tingimusi, mis ohustab kaitseala
de piiranguvööndis asuvaid metsi. 

Teine suurem probleem on vilja
katel muldadel kasvavate kuusikute 
lageraieks lubatava minimaalse raie
vanuse langetamine 80 aastalt 60le. 
Kevadel leppisid eri pooled keskkon
naministeeriumiga kokku, et sellise 
muudatusega peab kaasnema kom
pensatsioon elurikkuse kaitseks. Ehk 
täpsemalt: range kaitse alla tuleb 
võtta sel määral kuusikuid, nagu tead
laste analüüs näitab.

Paraku ei ole ministeerium seda 
kokkulepet täitnud, vaid asus mee
dia kaudu hoopis süüdistama kesk
konnaühendusi varasema seisukoha 
muutmises. 

Paljude loodusteadlaste ja ühen
duste hinnangul on kõnealune sea
dusemuudatus tegelikult ainult üks 
samm nende võtete hulgas, mille 
tõttu Eesti eemaldub säästva metsan
duse põhimõtetest. 

Meie meelest ei ole metsamajanda
jate ja looduskaitsjate vahel olemus
likku konflikti. Metsa saab suurepära
selt majandada nõnda, et metsasektor 
oleks elujõuline, samas meie elustik 
kaitstud ja eestimaalased metsas toi
muvaga rahul. Just selles ongi Eesti 
metsapoliitika alusdokumendis tege
likult kokku lepitud.

Paraku puudub ministeeriumil 
soov jõuda kompromissile ja oskus 
näha huvirühmades väärtuslike tead

mistega partnereid. Ka metsameeste 
ja looduskaitsjate vastasseisu kuju
nemisel on mänginud suurt rolli riigi 
suutmatult ellu viidud kaasamine.

Segadust lisab levinud tava kasuta
da erisuguseid termineid ja statistika 
arvestusmeetodeid, valides selgituste 
tarbeks need põhjendused, mis para
jasti näitavad otsust kõige sobivamas 
valguses. 15. detsembri Postimehes 
avaldatud artiklis on teadlased too
nud esile, et keskkonnaministeerium 
varjab seeläbi teadlikult mittesäästlik
ku metsade majandamist.

Ühiskonnas puhkenud lai debatt 
näitab selgelt, et poliitika kujunda
misel ei ole pooli sisuliselt kaasatud 
ega otsuseid avalikkusele selgitatud. 
Seetõttu on mures nii loodushoidjad 
kui ka hulk metsaomanikke ja elu
põliseid metsamehi. 

Ministeerium on selgitustes viida
nud metsanduse arengukavale. Ent 
metsandust varemgi jälginud teavad, 
et kehtiv metsanduse arengukava ei 
ole paraku laialdane kokkulepe, nagu 
seda on püütud näidata. 

Kui palju Eestis metsa juurde 
kasvab ja kui palju võiks raiuda?
Raul Rosenvald 
Eesti maaülikooli 
vanemteadur

Eesti metsade 
aastane juurde-
kasv (puistu 

kasvatatav puidu
kogus kuupmeetrites hektari kohta 
aastas) on aastaraamatu „Mets 2014“ 
andmetel 12,9  mln  m3. Värskeimate 
andmete, s.o veel avaldamata statisti
lise metsainventuuri (SMI) arvutuste 
põhjal on juurdekasv üle 15 mln m3. 
Selle hinnangu järgi on keskmine aas
tane juurdekasv hektari kohta umbes 
7  m3. Seega peaks raieküpse metsa 
tagavara olema näiteks 80aastase 
raieringi puhul 560 m3/ha, 70aastase 
puhul aga 490 m3/ha.

Tegelikult on Eesti küpsete metsade 
keskmine hektaritagavara 300  m3/ha. 
Vahe tuleneb sellest, et raieringi jook
sul väheneb puude arv loodusliku väl
jalangevuse tõttu. Osa neist muidu 

surevatest puudest saab kasutusele 
võtta vahekasutusraiete abil. 

Eesti majandusmetsades on kasu
tatavaks ehk netojuurdekasvuks hin
natud umbes 80% juurdekasvust. 
Samuti võib kaitse all olevates metsa
des, olenevalt kaitse eesmärgist, teha 
raiet kas vähe või üldse mitte. Kui 
need tegurid arvesse võtta, siis Enn 
Pärdi (keskkonnaagentuur) hinnan
gul võib netojuurdekasvuks pidada 
70% jooksvast juurdekasvust. Niisiis, 
kui juurdekasv on 12  mln  m3, saab 
sellest tegelikult kasutada umbkau
du 8,5 mln m3, aga 15 mln m3 puhul 
umbes 10,5 mln m3.

Eestis hinnatakse raiemahte 
kolme meetodi järgi, mis annavad 
üsna erinevad tulemused. 

1. SMI puhul mõõdetakse paljudel 
proovitükkidel kännud ja nende põh
jal arvutatakse raiemaht. Aastal 2013 
(kõige värskemad SMI andmed) hin
nati raiemahuks 7,7 mln m3, kusjuu

res veapiir oli ligi 20%.
2. Statistikaamet liidab kokku met

sateatiste andmed, seega planeeri
tavate raiete mahud. Nende järgi 
oli 2013.  a raiemaht 11,2  mln  m3 ja 
2014.  a 13,2  mln  m3. Tegelikkuses 
jääb osa raieid tegemata.

3. Eksperdihinnanguna kontrolli
takse järgmise aasta ortofotolt tege
likult tehtud lageraied metsateati
se aladelt. Selle põhjal oli raiemaht 
2013.  aastal 9,4  mln  m3, 2014.  aastal 
aga 10,4 mln m3. 

Säästva metsanduse põhimõtte 
järgi ei tohi varusid kasutada roh
kem, kui tegelikult taastub. Seega, 
majandusliku jätkusuutlikkuse mõt
tes ei tohiks raiemaht ületada neto
juurdekasvu ehk 70% jooksvast juur
dekasvust. Peale selle võivad lisan
duda piirangud metsa teiste väärtus
te (elurikkus, sotsiaalsed väärtused) 
hoiuks. Praegune metsanduse aren
gukava lubab raiuda 12−15  mln  m3 
aastas. Sellise raiemahu korral hak
kab metsade tagavara vähenema ja 
seda ei saa pidada säästlikuks metsa
majanduseks. 

EL küsib

|11| 

rahul metsaseaduse muutmisega?

fondi juhatuse esimees

õpusirgel olev 

ja kui palju võiks raiuda?
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Eesti ornitoloogiaühing on aasta linnu hoogtööd vedanud 
alates 1995. aastast, kui rukkirääk valiti esimeseks aasta lin-
nuks. Edaspidi on see tiitel antud kas ühele liigile või lähe-
daste liikide rühmale. Tänavu langes valik turteltuvidele.

Riho Marja

Pruune tuvisid ehk turteltuvisid 
on Eestis kaks liiki: kaelustur
teltuvi (Streptopelia decaoc-

to) ja turteltuvi (Streptopelia turtur). 
Turteltuvid valiti seepärast, et teame 
neist ääretult vähe, nad on ühed kõige 
vähem uuritud linnuliigid Eestis. 

Eestis ei ole siiani turteltuvide kohta 
avaldatud mitte ühtegi põhjalikumat 
populaarteaduslikku ega akadeemilist 
artiklit. Tänavu kogume turteltuvide 
kohta vaatlusandmeid, et täpsustada 
nende levikut, käitumist ning elu ja 
toitumispaiku. 

Siin tuleb juttu kaelusturtel
tuvist, kes elab Eestis aasta läbi, 

kuigi osa meie populatsioonist on 
rändne. Teise liigi, turteltuvi, võta
me vaatluse alla aprillismais, sest 
just sel ajal saabub ta talvitusaladelt 
meile tagasi.

Kaelus-turteltuvi on valdavalt hal-
likat-kreemjasbeeži värvi sale räs-
tasuurune lind. Teistest tuvidest 
eristavad teda pikk saba, valkjad tii
vaalused, hele kreemjasbeež kõht ja 
valged sabapealsed tüürsuled, kaelal 
torkab silma kitsaste valgete servade
ga must vööt.

Isased ja emased on välimuselt 

Kaelus-turteltuvi meeldejääv tunnus on valge servisega must kaelavööt

2017. aasta lind 
kaelus-turteltuvi: 
vaid pool sajandit Eestis pesitsenud linnuliik
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üldjuhul sarnased, aga isaste värvi
toonid on pisut puhtamad, emastel 
kahvatumad. Linnu mass on vahe
mikus 150–200  g, emased on isas
test veidi kergemad. Vanim teadaolev 
isend on looduses elanud peaaegu 
üheksaaastaseks.

Liigi algkodu on ilmselt Aasias 
Myanmari, Sri Lanka ja India ala-
del. Kaelusturteltuvi praegune loo
duslik levila on tunduvalt laiem, ehkki 
katkeline. Põhiosas jääb see Euraasia 
mandrile ning koosneb kahest suu
rest populatsioonist (◊ 1). Esimene 
on levinud LõunaAasias: Hiinas, 
Afganistanis, Pakistanis, Indias, 
Iraanis ja ulatub serva pidi mitmesse 
KeskAasia riiki. Teine suur asurkond 
asustab Euroopat alates Pürenee pool
saarest, Prantsusmaast ja Briti saar
test läänes, küündides idas Lõuna
Uuralite ja Kaspia mereni. Peale selle 
elutseb väiksemaid populatsioone 
LähisIdas ja PõhjaAafrikas [4, 5]. 
20. sajandi alguses laiendasid kaelus
turteltuvid oma levilat Balkani kaudu 
Euroopasse.

Kaelusturteltuvi on kogu oma 
areaali piires valdavalt paigalind, kuid 
liigile on omane tugev hajumine. 
Põhjapoolsemates populatsioonides, 
sealhulgas Eestis, on vähemalt osa 
isendeid rändsed [4].

Eestis pesitses kaelus-turteltuvi 
esimest korda alles 1957. aas-
tal Harjumaal Kostiveres [12]. Liigi 
esmapesitsus on meil hästi doku
menteeritud. Kostivere pargis pesit
sevaid linde ja nende lennuvõimes
tunud poegi vaadeldi ümbruskon
nas veel vähemalt pool aastat pärast 
pesitsust. Teada on isegi ühe linnu 
hukk. A.  Jaansoni andmetel leiti 
lind surnult 1958.  aasta 13.  jaanua
ril pakaselise ilmaga, kuid ilmselt 
ei olnud see siiski surma põhjus. 
Tõenäoliselt sai lind hukka hoopis 
„tigeda kuke nokalöögist“, sest lin
nud seltsisid aegajalt õues kanade
ga, kusjuures „tige kukk turteltuvisid 
sageli taga kiusas“ [12].

Kaelus-turteltuvide arvukus Euroo-
pas on viimasel ajal selgelt suure-

nenud. Hinnangute järgi on nende 
arvukus 1980.  aastatest suurenenud 
ligi kaks korda, alates 2004.  aastast 

aga kolmandiku võrra [9]. Niisiis, 
Euroopa tasandil läheb sel liigil 
kenasti. 2004. aastal hinnati Euroopa 

◊ 1. Kaelus-turteltuvi levik Vanas Maailmas [1]. Inimese talutatud ehk võõrliigina 
on ta alates 1970. aastatest vallutanud ka suure osa Põhja-Ameerikast

◊ 2. Kaelus-turteltuvi pesitsusaegne levik Eestis 2003−2015 Eesti linnuatlase ja 
eElurikkuse andmebaasi põhjal 

Kaelusturteltuvi 
ladinakeel
ne nime

tus decaocto 
usutakse tule
nevat Kreeka 
mütoloogiast. 
Decaocto oli 
teenijatüdruk, 
kelle jumalad 
muutsid tuviks, 
et teda päästa pere
rahva halva kohtlemise 
eest. Linnul olevat kurblik 

häälitsus just selle teeni
jatüdruku raske elu 

tõttu [3].
Kuna Eestisse 

kolis kae
lusturteltu
vi alles möö
dunud sajandi 
keskel, ei ole 

tal siin vanu 
rahvapäraseid 

nimetusi. Küll on 
teda varem kutsutud 

„türgi turteltuviks“.
 Foto: Uku Paal

Ka
ar

di
 a

lu
s: 

m
ap

s.i
uc

nr
ed

lis
t.o

rg

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



14             EEsti LOODUs  JAANUAR 2017

Aasta lind

populatsiooni suuruseks 4,7–11 mil
jonit paari [2].

Seevastu Eestis on arvukus viimas
tel aastakümnetel hoopis kahanenud: 
1980. aastatest saadik hinnanguliselt 
lausa poole peale. Vaadeldes lähemat 
minevikku (2008–2012), on aga arvu
kus olnud stabiilne ja lõpuotsa kogu
ni veidi kosunud. 2013. aasta arvuku
seks on hinnatud 100–200 pesitsevat 
paari [8]. 

Kaelusturteltuvi on üle Eesti levi
nud harv haudelind, keda linnuat
lase välitöödel 2003.–2009. aastal 
kohati pesitsusajal 5% kõigist uuri
tud ruutudest. Pisut tihedamalt elut
seb neid Läänemaal, Tallinna ümb
ruses, LääneVirumaal, Järvamaal ja 
Tartumaal ning Räpina ja Tõrva ümb
ruses. Seeeest ei leidu neid pea
aegu üldse Alutagusel, Lahemaa–

Kõr vemaa–Kõnnumaa–Soomaa 
metsa vööndis, LoodeEesti sisemaal 
ja LõunaEesti kõrgustikel (◊ 2).

Eestis elab kaelus-turteltuvi pea-
miselt asulates (väiksemad linnad, 
maaasulad) või nende läheduses. 

Kõige tavalisemad elupaigad on par
gid, suuremad aiad ja sadamad. Liiki 
võib sageli näha viljasalvede ja aitade 
läheduses.

Osa populatsiooni on Eestis paik

ne, püsides siin aasta ringi. Paikseid 
isendeid kohatakse meil igal talvel. 
Teine osa populatsioonist on rända
va eluviisiga, need linnud saabuvad 
kevadel keskeltläbi 22.  aprilli paiku 
[14]. Sügisel lahkuvad nad eElurik
kuse andmetel enamjaolt augustist 
oktoobrini, sest neist kuudest on kirja 
pandud märksa rohkem vaatlusi kui 
hilisematest (◊ 3).

Kaelus-turteltuvi laul koosneb kol-
mest silbist ja seda võib kirjeldada 
kui kurblikku häälitsust „kukuuu
kuk“. Hollandi teadlased on teinud 
selle lauluga põneva katse. Nimelt 
mängiti looduses liigikaaslastele ette 
salvestis, kus üks laulu kolmest sil
bist oli vaigistatud. Kui vaigistatud 
oli teine või kolmas silp, vastasid lii
gikaaslased nagu tavalisele laulule, 
kui aga puudu oli esimene silp, siis 
ei vastatud. Ilmselt on just esimesel 
silbil põhiroll liigikaaslaste äratund
mises ja seetõttu on see esmatähtis 
omavahelises suhtluses. Samalaadset 
on täheldatud ka värvuliste, näiteks 
salulehelinnu, metsvindi ja must
rästa puhul [15].   

Mängulende võivad kaelus-turtel-
tuvid teha aasta läbi. Vähemalt trü
kiallikate järgi on see nii. Mängu
lennul lennatakse kõigepealt oht
ralt tiibadega klaperdades umbes 
45kraadise nurga all üles, seejärel 
liueldakse umbes sama nurga all ava
tud tiibadega tagasi maapinna poole. 
Inglismaal tehtud uuringus leiti, et 
seesugusel lennul kasutab lind pea
aegu kogu oma lihaste võimsust, kuid 
ometi kulub selleks äärmiselt vähe 

energiat [16].
Enamasti soori

tavad mängulendu 
isased, tähistamaks 
territooriumi või 
näitamaks emaste
le oma head tervist 
ja jõudu, et meeli
tada neid paaruma. 

Väga harva on üles tähendatud ka 
emaste mängulendu. Emased anna
vad väljavalitud isaslinnule mängu
lennuga märku, kui otsivad uut pesa
paika. 

|14|  

Kaelus-turteltuvidele on omane tugev hajumine: linnud ekslevad meelsasti 
ringi. See pilt on tehtud liigi loodusliku levila loodenurgas, Fääri saarte pealinnas 
Torshavnis

Kaelus-turteltuvi on üks väheseid 
maismaa linnuliike, kes suudab vett 
juua pea alaspidi, pistes nokka vette 
ja imedes. 
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Hõreda raagudest pesa ehituseks 
sobivad nii leht- kui ka okaspuud.
Kurnas on kaks valget muna; Eestist 
on täiskurni teada alates mai lõpust. 
Mune hautakse 14–16 päeva ning 
poegade eest hoolitsevad mõlemad 
vanalinnud. Noorlinnud lennuvõi
mestuvad Eestis tavaliselt juuli teisel 
poolel 15–19päevaselt.

Toidupoolise hulka kuuluvad pea-
miselt mitmesugused seemned: 
looduslikest taimedest näiteks kir
burohi, sinep, rebashein; teraviljadest 
nisu, oder, mais, päevalill. Süüakse ka 
marju (näiteks viinamari, leeder) ja 
muid pehmemaid taimeosi. Harvem 
satub nokka väiksemaid limuseid, 
lehetäisid või liblikaröövikuid.

Kaelusturteltuvi on üks vähe
seid maismaa linnuliike, kes suu
dab vett juua pea alaspidi, pis
tes nokka vette ja imedes. 
Enamjagu teisi linnuliike, 
sealhulgas teised tuvid, pea
vad vee neelamiseks ajama 
pea kuklasse [3].

Enamik Euroopa maismaa
linde toidab noori poegi valgu
rikaste putukatega, seevastu kae
lusturteltuvid pakuvad neile hoopis 
valgurikast linnupiima. See valkjas
kohupiimjas vedelik on tekkinud
pugu kattekoerakkudest. Kui pojad 
saavad viie kuni kümnepäevaseks, 
vahetatakse linnupiim nende toidu
sedelis seemnete või puuviljade vastu 
[3]. Linnupiima kohta tasub pikemalt 
lugeda Eesti Looduse 1998. aasta 
novembridetsembrinumbrist [7].

Inimese kaasabil on kaelus-turtel-
tuvi levinud ka Põhja-Ameerikasse. 
1974.  aastal põgenes Bahama saarte 
pealinnas Nassaus ühest lemmikloo
mapoest umbes viiskümmend isen
dit. Peale nende vabastati tahtlikult 
isendeid Guadeloupe’i saartel, sest 
sealne vulkaan ähvardas pur
sata. Arvatavasti nendest 
Kariibi merel lahti pääse
nud lindudest kujunes
ki populatsioon kõige
pealt Floridas, kust see 
nüüdseks on laienenud 
üle valdava osa Ameerika 

|15| 

Õpi tundma: viis Eesti tuviliiki
Kaelus-turteltuvi on 
enamjaolt hallika
kreemjasbeeži vär
vusega sale räs
tasuurune lind. 
Põhilised eristus
tunnused on pikk 
saba, valkjad tiiva
alused, hele kreemjas
beež kõht ja valged saba
pealsed tüürsuled. Kaelal aset
seb silmatorkav must kitsas laik, 
millel on kitsad valged servad. Elab 
valdavalt väiksemates maaasulates.

Turteltuvil vahelduvad sulestikus 
mitmesugused pruu

nid, mustad, val
ged, oranžid ja 

roosad toonid. 
Eristustunnused 
on halli värvi 
pea, roosa kur

gualune, tiiva
pealne on oran

žikas mustade täp
pidega, saba servasuled 

ja kõhualune on valge, tiivaalused 
omakorda hallid. Kaelal asetseb sil
matorkav mustavalgevöödiline 
laik. Elab metsades ja 
kultuurmaastikul.

Kodutuvi on 
tuntuim ja 
kõige hari
likum tuvi 
Eestis. Välimus 
varieerub suu
resti: alates üleni 
valgetest isenditest 
kuni tumedateni (tume
hall, tumepruun). Valdavalt on linnud 
valge ja hallikirjud kõikvõimalikes 
kombinatsioonides. Inimkaaslejana 

elab enamasti linnades.

Õõnetuvi sarnaneb 
kodutuviga, kuid on 
temast veidi väiksem. 
Sulestikus pole üldse 
valget. Lennu ajal on 

näha hallid tiivaalused ning 
heledam sinihall taga

selg ja laik tiivakatte
sulgedel. Kere lähedal 
on väike must tiiva
laik. Eestis on õõnetu
vi levinud ebaühtlaselt, 

peamiselt loodusmaasti
kulaamades.

Kaelustuvi on suurim tuviliik 
Eestis. Liigi tunneb ära suure valge 
laigu järgi külgkaelal, ent noorlin
dudel seda ei ole (fotol on täiskas
vanu). Lennul on eristustunnuse
na näha lai valge tii
vavööt. Linnul 
on pikk saba 
ja üleslennul 
kostavad tihti 
valjud tiiva
löögid (lak
sutab tiibu). 
Peamiselt met
saliik, keda võib 
kohata ka suurema
tel kalmistutel ja parkides. 

Tuvisid määrates tasubki kõige-
pealt vaadata külgkaela. Kui kae-
lal on ainult üks must pikitriip 

valgete servadega, siis see lind 
on kaelus-turteltuvi. Kui kae-

lal on musta-valgevöödiline 
laik, siis on tegemist tur-
teltuviga. Kui kaelal on 
silmatorkav valge laik, on 
see kaelustuvi. Niisiis võib 

kaela hoolikalt vaadates 
hõlpsasti ära mää-

rata kolm tuviliiki 
viiest Eestis pesit-
sevast liigist. 

Peale nende on 
Eestis korra koha
tud eksikülalist: 
s u u r- t u r t e l t u v i 
(Streptopelia orien-
talis). Pärnumaal Piirumis 
nähti ühte isendit (alamliik meena) 
ajavahemikul 13.–17.11.2007.
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Aasta lind

Ühendriikide ning veidi ka Kanadasse 
[3].

PõhjaAmeerikas on uuritud kae
lusturteltuvi kui invasiivliigi käitu
mist ja mõju kohalikule linnustikule. 
Ühes uuringus võrreldi teda kohali
ku liigi händruugetuviga (Zenaida 
macroura) ning avastati, et nende 
liikide toiduvalik suurelt jaolt kat
tub. Tulemus üllatas uurijaid, sest 
keha ja noka suuruse poolest erine
vad need liigid märgatavalt. Uuringus 
ilmnes aga seegi, et kaelusturtel

tuvi pole toitumisstrateegialt sugugi 
agressiivsem kui kohalik händruuge
tuvi, seega pole ta kohalikule liigile nii 
ohtlik, kui varem arvatud [13].

Nii Hollandist kui ka Soomest on 
teada segapesitsusi lähedase liigi 
turteltuviga. Näiteks registreeriti 
1978.  aastal Soomes Kokkolas paar, 
kus isaslind oli turteltuvi ja emaslind 
kaelusturteltuvi. Sellised turteltuvi
de segapaarid on looduses siiski väga 
haruldased. Ei ole teada, et segapaa

rid oleksid järglasi saanud, ehkki näi
teks Soome paar püsis koos kuu aega, 
mai lõpust kuni juuni lõpuni [10].

Kaelus-turteltuvide looduslikud 
vaenlased on kullilised ja kakuli
sed, kes jahivad vanalinde. Vareslased 
(hakk, harakas) on seevastu pesa
röövlid. Koduloomadest ohustavad 
pesi ja vanalinde mõistagi kassid. 

Kuna kaelusturteltuvide arvukus 
on Euroopas märkimisväärselt suu
renenud ja levila viimase saja aasta 
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Üleskutse!

Oma vaatlused meie 
mõlema turteltuviliigi 
kohta sisesta kindlasti 

veebi andmebaasi www.eoy.ee/
turteltuvi. See võimaldab kogu
da andmeid meie pruunide tuvi
de ehk turteltuvide leviku, elu
paikade, käitumise ja toitumis
paikade kohta. Niiviisi edenda
me Eestis kodanikuteadust (ingl 
citizen science): teadlased saa
vad rakendada loodushuviliste 
tähelepanekuid, et liike paremi
ni tundma õppida ja edendada 
nende kaitset.  
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◊ 3. Kaelus-turteltuvi vaatluste hulk kuude 
kaupa eElurikkuse andmebaasi järgi 
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jooksul jõudsalt laienenud, on and
meid muude ohtude kohta napilt. 
Üldiselt ohustavad PõhjaEuroopa 
paigalinde kindlasti pakaselised ja 
lumerohked talved, mis pärsivad 
toidu kättesaadavust.

Muuseas, kaelusturteltuvisid 
kasvatatakse ka inimesele toiduks. 
Nende liha leiab mitmestki Põhja
Aafrika ja LõunaEuroopa toiduret
septist [vt nt 11].

Eestis on alates 1922. aastast rõn-

gastatud 22 kaelus-turteltuvi. 
Paraku pole neist teada ühtki taas
leidu. Küll on siin taasleitud üks 
mujal rõngastatud kaelusturteltuvi: 
1976.  aastal Gotlandi saarel rõnga 
jalga saanud lind leiti surnuna aasta 
ja kaheksa kuud hiljem Pärnumaal 
Ellamaal, umbes 370 kilomeetri kau
gusel rõngastuskohast. 

1. Birdguides. Collared Dove (Streptopelia 
decaocto). www.birdguides.com/species/
species.asp?sp=065057.

2. Birdlife International 2004. Birds in Europe. 

Population estimates, trends and conser
vation status. – BirdliFife Conservation 
Series No. 12. Cambridge, UK.  

3. Cornell Lab of Ornithology. www.alla
boutbirds.org/guide/Eurasian_Collared
Dove/lifehistory.

4. Cramp, Stanley 1985. Handbook of
the Birds of Europe, the Middle East,
and North Africa: The Birds of the
Western Palearctic Volume  IV: Terns to
Woodpeckers. Oxford University Press.

5. del Hoyo, Josep et al (eds.) 1997.
Handbook of the Birds of the World.
Volume  4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx
Edicions, Barcelona.

6. eElurikkuse loodusvaatluste andmebaas.
http://elurikkus.ut.ee/.

7. Elts, Jaanus 1998. Linnupiima? Tänan, ei!
Liiga kange. – Eesti Loodus  49 (11–12).
www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/
vanaweb/9812/linnupiim.html.

8. Elts, Jaanus jt 2013. Eesti lindude staatus,
pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008.–
2012. a. – Hirundo 26: 80–112.

9. European Bird Census Council 2016.
http://www.ebcc.info/index.php?ID=587 
(vaadatud 06.01.2016).

10. Hongell, Harri; Saari, Lennart 1983.
A mixed pair of collared Streptopelia
decaocto and turtle doves S.  turtur in
Kokkola, W. Finland, in 1978–79. – Ornis
Fennica 60: 61–62.

11. Hunter Angler Gardener Cook. Dove and
pigeon recipes. http://honestfood.net/
wildgame/dovepigeonrecipes/.

12. Jaanson, A. 1958. Türgi turteltu
vi, Streptopelia decaocto decaocto
(Friv.) – uus haudelind Eesti faunas. –
Ornitoloogiline kogumik I. Tartu.

13. Poling, Trisha D.; Hayslette, Steven E.
2006. Dietary Overlap and Foraging
Competition Between Mourning Doves
and Eurasian CollaredDoves. – Journal
of Wildlife Management 70: 998–1004.

14. Rootsmäe, Lemming 1998. Rändlindude
saabumine Eestisse 1987–1996. II  osa.
TallinnTartu. 

15. Slabbekoorn, Hans, ten Cate, Carel 1999.
Collared dove responses to playback: sal
ves to the rythm. – Ethology  105: 377–
391.

16. Usherwood, James R. 2008. Collared
doves Streptopelia decaocto display with
high, nearmaximal muscle powers, but
at low energetic cost. – Journal of Avian
Biology 39: 19–23.

Riho Marja (1982) on maastikuökoloog, 
kes on põhiliselt uurinud põllumajandus-
maastiku elurikkust. 
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Kaelus-turteltuvi elupaigaks on Eestis 
valdavalt asulad, kus linde võib sageli 
näha traatidel istumas. See pilt on küll 
tehtud hoopis Korfu saarel 2006. aasta 
augustis
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Veestik

Eesti kaevurite vanasõna järgi on põlevkivi kaevandada 
imelihtne: ei ole muud muret, kui kaeva auk maasse ja aina 
pumpa vett. Ütlus viitab sellele, et meie kaevandustes käib 
pidev võitlus veega. Ent mis saab siis, kui kaevandus sule-
takse ja pumbad pannakse seisma? Siis taastub loodus-
lik veetase ja tekivad uued, kohati üsna kummalised vee-
kogud. Võtame vaatluse alla Ida-Virumaa tehisallikad.

Mait Sepp

Tänapäevase Jõhvi olusti
kus tundub uskumatu, et 
20.  sajandi esimesel poolel 

tegutsesid siin vesi ja villaveskid, 
tärklisevabrik ja õlletehas. Kõik need 
vajasid oma tööks ohtralt vett, mida 
siin ka leidus. Praegusest Jõhvi kesk
linnast sai kunagi alguse üks Pühajõe 
lisajõgi. Maavalitsuse hoone taga, 
Veski tänava alguses, avanes maapin
nale Jõhvi suurim allikas, kust alevi 
elanikud said joogivee ja siinsed teha
sed oma energia. Nüüdse Jõhvi hool
dushaigla taga ehk Jaama, Nooruse, 
Veski ja Aasa tänava vahele jääval 
alal olid Jõhvi allikad üles paisuta
tud tiigiks, kus käidi paadiga sõitmas. 
Veerikkad tiigid paiknesid ka prae
guse Jõhvi kontserdimaja taha jäävas 
vanas mõisapargis [7].

Isegi Jõhvi nimi võib viidata veeroh
kusele. Ajaloolase ja koduuurija Vallo 
Reimaa meelest pärineb nimi siinsetes 
allikatiikides elanud jõhvussist. Teise 
teooria järgi on Jõhvi lihtsalt ajapikku 
lühenenud külanimest Jõevee. Ka näi
teks suures osas KohtlaJärve Ahtme 
linnaosa alla jäänud iidse Puru küla 
nimi tähendab kirderanniku murdes 
allikat või oja [8].

Pandivere kõrgustiku väike koopia. 
Jõhvi ja teiste siinsete külade kunagi
ne veeohtrus tuleneb sellest, et need 

asulad paiknevad Jõhvi kõrgustiku 
serval. See kõrgustik on kummaline 
pinnavorm, mida on looduses raske 
märgata. Tallinna–Narva maan
teel sõites võib vaid Kukruse mõisa 
juures tähele panna, et lõuna poole, 
von Tollide perekonnakalmistule viiv 
lehiseallee tõuseb pisut mäkke. 

Kõige paremini on kõrgustik adu
tav Jõhvist Sompasse sõites: teel 
on Jõhvi edelapiiri lähedal märga
tav tõus. Tõsi, kõrguste vahe Tartu 
maantee ja Sompa tee ristmiku ja 
sellest kolm kilomeetrit edelas asuva 
Jõhvi‒Sompa ja Kukruse‒Tammiku 

tee ristmiku vahel on vaid 11 meetrit. 
Kõrgustiku lagi on üsna tasane ja kõr
guste vahe jääb siin üldjuhul 65‒80 
meetrit üle merepinna.

Seetõttu käsitletakse maastikutea
duses Jõhvi kõrgustikku tavaliselt vaid 
Viru lavamaa ühe osana. Siiski on 
tegu huvitava geoloogilise moodusti
sega: Pandivere kõrgustiku väiksema 
koopiaga. Nagu Pandivere puhul on 
ka siin kristalses aluskivimis piltlikult 
väljendades muhk, mille mõju ula
tub maapinnale. Ent Jõhvi kõrgustiku 
kühm ei ole kuigi suur. Samuti pole 
siin viimasest jääajast maha jäänud 
võimsaid voori, nagu näiteks Ebavere 
mägi Pandiveres. Vastupidi, jääajad 
on Jõhvi kõrgustikku tublisti tasase
maks hööveldanud.

Ka hüdroloogilises mõttes on Jõhvi 
kõrgustik väike Pandivere: siin on 
lubjakivikihtides laialdaselt levinud 
karst, kõrgustiku lael on vähe veeko
gusid ja nõlvadel avanes vanasti hul
galiselt veerikkaid allikaid [3, 13].
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Ida-Virumaa kaevandusala 

tehisallikad

◊ 1. Põlevkivi kaevandamine on muutnud põhjalikult nii Ida-Virumaa maapealset 
kui ka maa-alust maastikku ja veestikku. Kaevanduste avamise järel kadus kae-
vudest vesi. Kui tarvilik maavara oli kätte saadud ja kaevandus suletud (pumbad 
seiskunud), hakkas põhjavesi tagasi tungima, täites tühjaks kaevatud õõnsused ja 
pressides maapinnale. Nõnda on piirkonnas tekkinud ka mitu nn tehisallikat
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Veestik muutus. Pärast Teist maail
masõda hoogustus Eestis järsult põlev
kivitööstus. Jõhvi kõrgustikul rajati 
1940.‒1950. aastatel kaevandus nr  4, 
Ahtme, Tammiku ja Sompa ning hiljem 
Viru kaevandus; tööd jätkasid Käva ja 
Kukruse kaevandus. Jõhvile oli pöörde
line 1949.  aasta, mil linna lääneservas 
alustas tööd kaevandus nr 2 [12].

Karsti tõttu käis enamikus nen
des uutes kaevandustes kibe võitlus 
veega. Muidu Jõhvi kõrgustiku nõlva
del allikatena avanenud ja peamiselt 
Pühajõkke voolanud põhjavesi tuli 
nüüd põlevkivi kättesaamiseks maa 
alt välja pumbata ja kanalite kaudu 
eemale juhtida. Suurem osa kaevan
dusveest jõudis magistraalkraavide 
kaudu tõesti Pühajõkke, kuid osa
liselt suunati see hoopis Purtse ja 
Rannapungerja jõkke. Seeläbi muutus 
nii vee maaalune kui ka maapealne 
liikumine väga suurel alal.

Tootes ühe tonni põlevkivi, tuleb 
arvestuslikult eemale juhtida umbkau
du kümme tonni vett. Rangelt võt
tes on tegu väärtusliku põhjaveega, 
mille eest Eesti vabariik võtab prae
gu kaevandustelt kopsakat ressursi
maksu. Samas võib muidugi väita, et 

peamiselt pumbatakse kaevandustest 
välja vett, mis varem või hiljem oleks 
niikuinii jõudnud IdaVirumaa jõge
desse. Lihtsalt pumplate kaudu kul
geb see palju kiiremini. Ometi saab iga 
kaevanduse puhul rääkida kümnete 
kilomeetrite kaugusele ulatuvast dep
ressioonilehtrist, kus põhjavee tase on 

tunduvalt madalam kui looduslikes 
oludes. Selle tõttu on paljud kaevan
duspiirkonna kaevud jäänud kuivaks.

Teiselt poolt toimisid kaevandu
sed omamoodi kuivendussüsteemi
na. Nii kadus ka siinseid põlde, hei
namaid ja metsaalasid kimbutanud 

liigvesi. Põldude ja 
metsade tootlikkus 
ehk boniteet suu
renes tublisti. Ka 
Jõhvis sai uusi maju 
ehitada aladele, mis 
enne kaevandusi 
olid soised.

Kaevanduste sulgemine tõi uued 
probleemid. Möödunud sajandi 
lõpus suleti järjest mitu kaevandust 
ja vesi hakkas tagasi tulema koh
tadesse, kus seda üle poole sajandi 
polnud nähtud. Uputuse vältimiseks 
on siin rajatud mitu ülevoolukoh

|19| 

◊ 2. 2001. aastal suleti Kohtla kaevandus ja kaeveõõned täitusid kiiresti veega nagu sel puhul tavaline. Kaevanduskäikudesse 
kogunenud vesi hakkas kivimikihtidest läbi pressima Kohtlast läänes asuvasse Aidu karjääri. Kümned paepragudest välja 
voolavad veerikkad allikad moodustasid mitme meetri kõrgusest tranšeeseinast alla langedes vaatemängulise koskede kas-
kaadi. 2004. aastal oli nende allikate keskmine summaarne vooluhulk hinnanguliselt 460 l/s [9]. Mõnda aega olid need kosed 
Ida-Virumaa vaatamisväärsused, mille juurde ehitati isegi vaateplatvorm. Kui 2012. aastal Aidu karjäär suleti ja tranšeed veega 
täitusid, kadusid ka kosed: need jäid vee alla 

tootes ühe tonni põlevkivi, tuleb 
arvestuslikult eemale juhtida 
umbkaudu kümme tonni vett.
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Veestik

ta, kust maaalune vesi jõuab lähi
masse jõkke. Mitmes kohas on vesi 
ise leidnud tee maapinnale. Näiteks 
ühed Eesti veerikkamad allikad ava
nevad endises Aidu karjääris (◊ 3). 
Järgnevalt aga tutvustame viit kohta, 
kust vesi endistest kaevandustest 
maapinnale tungib.

Kõigepealt väärib eraldi käsitlust 
Kiviõli kaevanduse ülevoolukanal. 
Erinevalt teistest ei ole see seotud 
Jõhvi kõrgustikuga, ühtlasi on kõne
aluse tehisallika rajamine võrdlemi
si hästi dokumenteeritud. Õnneliku 
juhusena jälgis aastatel 1987–1988 
kaevandamise lõppu Kiviõlis geograaf 
Antti Roose, kes toona oli noore spet
sialistina ametis KirdeEesti veekait
seinspektorina. Nende sündmuste 
alusel kaitses ta 1989.  aasta keva
del Tartu ülikooli füüsilise geograafia 
kateedris diplomitöö [10].

Kiviõli kaevandus alustas 1922. 
aastal tööd karjäärina. 1930. aastal 
lõpetas karjäär tegevuse ja põlev
kivi hakati ammutama maaaluses 
kaevanduses. 1951.  aastal ühen
dati Kiviõli kaevandusega kõr
val asunud Küttejõu kaevandus. 
Kiviõli kaevandus suleti pidulikult 
1. oktoobril 1987, pumplad keerati 
kinni aasta lõpus ja sulgemiskon
serveerimistööd lõppesid 4.  det
sembril 1988.

Koos Küttejõu kaevandusega oli 
tolleks ajaks siin toodetud umbes 50 
miljonit tonni põlevkivi. Tühjaks oli 
ammutatud ligi 30  km2 suurune ala. 
Enamik kaeveväljast asus Tallinna–
Narva raudteest lõunas, vaid umbes 
kilomeetrilaiune ala ulatub raudteest 
põhja poole. Paraku ehitati selle maa
riba peale omal ajal ka kõik õlitehase 
hooned [10, 12].

Võitlus liigveega. Enne kaevandus
te rajamist ümbritsesid Kiviõli vesised 
heinamaad. See tähendab, et põhja
veetase paiknes üsna maapinna lähe
dal. Sestap kannatas ka Kiviõli kae
vandus veeohtruse all. Tektooniliste 
lõhede kaudu voolas kogu maapin
nale sadanud vesi otse kaevandusse. 
Lumesulamisajal olid uputused tavali
sed. Mõnel kevadel jäi vee alla peaaegu 
kogu kaevandus ja põlevkivi tootmine 
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◊ 3. Aidu karjääri idapoolseimas tranšees ulatub praegu veetase allikate sissevoo-
lu tasemeni. Vaateplatvormi juures on nüüd vaid näha, kuidas allikavesi paneb 
uue tehisjärve pinna õrnalt liikuma 

◊ 4. Kaevanduse sulgemise järel süvendati 1988. aastal Küttejõu karjäärist välja 
voolanud kraav ja avati seal üks kaevanduskäik. Sellest käigust Küttejõu kraavi 
kaudu Purtse jõkke voolav vesi hoiab piirkonnas põhjavee taseme kontrolli all. 
2009. aasta juuni alguses mõõtsid Tartu ülikooli geograafiaüliõpilased hüdroloo-
giapraktikumi käigus Küttejõu kraavi (tehisallika) vooluhulgaks pisut üle 0,1 m3/s. 
Maksimaalne läbilaskevõime on projekteerimisarvutuste järgi aga 2,5 m3/s 
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peatus tükiks ajaks. Et liigvett ohjel
dada, kaevati siin maa peale 11,3  km 
magistraalkraave. Pikim neist, 7,3 km, 
rajati pärast 1955. aasta uputust. Kraav 
juhtis sulavee ja kaevanduse pumplate 
vee Hirmuse jõkke [10, 12].

Kaevanduse sulgemise järel karde
ti, et kui põhjaveetase saavutab kae
vanduseelse taseme, ähvardab ümb
ruskonna põlde, metsi ja ka mitme 
majapidamise keldreid taas liigvesi. 
Samuti võis vesi tungida tühemikes
se õlitehaste all ning panna seal liiku
ma poole sajandi jooksul pinnasesse 
imbunud saasteained. See oleks reos
tanud põhjavee üsna suurel alal. Et 
ökokatastroofi ära hoida, tamponee
riti kõik Tallinna–Narva raudtee alt 
kulgenud kaevanduskäigud.

Selleks et põhjavee tase ohtlikult 
kõrgele ei tõuseks, süvendati 1988. 
aasta sügisel ka kunagisest Küttejõu 
karjäärist välja voolanud kraav ja 
avati seal üks kaevanduskäik. Sellest 
käigust Küttejõu kraavi kaudu Purtse 
jõkke voolav vesi hoiabki piirkonnas 
põhjavee taseme 38,5 meetri kõrgu
sel üle merepinna [10]. Kõrvutuseks: 
Kiviõli ja selle lähiümbruse maapinna 
kõrgus jääb vahemikku 40–50 meet
rit üle merepinna.

Küttejõu tehisallikast tuleb maa
pinnale väga palju vett. Ava rajati 
kaevanduskäiku niimoodi, et selle 
suurim läbilaskevõime on 2,5  m3/s. 
Antti Roose diplomitöös on elavalt 
kirjeldatud ka ühte maksimumvoolu
hulga episoodi. Nimelt juhtus 1988. 
aasta talve algus olema võrdlemisi 
lumerohke ja 1989. aasta jaanuaris 
tuli suur sula. Suletud kaevandus oli 
tolleks ajaks juba veega täitunud ja 
maasse imbunud sulavesi põhjustas 
tehisallika suurima võimaliku välja
voolu. 

Tehisallika projekteerimisel arves
tati, et suvisel kuivaperioodil voo
lab maa alt välja 0,1 m3/s. 2009. aasta 
juuni alguses mõõtsidki Tartu üli
kooli geograafiaõppurid hüdroloo
giapraktikumi käigus Küttejõu kraavi 
vooluhulgaks pisut üle 0,1 m3/s (◊ 4). 
Kohalike elanike kinnitusel ei jää see 
kraav mitte kunagi päris kuivaks.

Kui kõrvutada Küttejõu tehisal
lika vähimat vooluhulka Eesti teiste 

tuntud lätetega, on 100 liitrit sekun
dis märkimisväärselt palju. Umbes 
samasugune kogus purskub suurvee 
ajal välja kuulsast Tuhala nõiakae
vust. Seevastu näiteks Tallinna 
Glehni pargi suurima veesilma ehk 
Rõõmuallika vooluhulk on kuni 10 l/s 
[2]. Seega kuuluks Küttejõu tehisalli
kas vooluhulga järgi Eestis väga suur
te allikate hulka [1].

Vesi pressib välja Käva vanadest 
stollidest. Naaseme Jõhvi kõrgus
tiku tehisallikate juurde. Vanimad 
neist asuvad kõrgustiku läänenõlval 
Käva karjääris. Karjäär alustas tööd 
1924.  aastal, kuid aasta varem oli 
sinna ekskavaatoriga kaevatud 2,8 km 
pikkune kuivenduskraav, mis suu
bub Kohtla jõkke. Tänapäeva kaarti
del kannab see kraav Vahtsepa nime. 
Erinevalt enamikust põlevkivikae
vandustest kulges Käva karjääris töö
järg lõunast põhja, s.o põlevkivikihin
di tõusu suunas. Seetõttu polnud siin 

vaja vett pumbata, vaid see voolas 
ise karjääri lõunaossa jäävasse kraavi. 
Karjäär lõpetas töö 1931.  aastal, kui 
Kävas hakati põlevkivi kaevandama 
vaid allmaakaevanduses. Ent ka siis 
juhiti vesi Vahtsepa kraavi [12].

Kui Käva kaevandus 1972. aastal 
suleti, muutusid KohtlaJärve ümbru
se maaalused veeolud taas. Osa Käva 
ja sellest põhja pool asuvast Kukruse 

kaevanduse põh
javeest liikus läbi 
kivimikihtide lõu
nasse: kaevanduse 
nr  4 kaudu Sompa 
kaevandusse. Sealt 
pumbati liigne vesi 
ligi 9 meetri pik
kusesse nn Volga

Doni kanalisse, mis suubus Ojamaa 
jõkke. Osa veest aga leidis tee Käva 
karjääri vanadesse stollidesse, kust see 
allikatena maapinnale tungib (◊ 5).

2004. aasta mõõtmisandmete alu
sel koostati IdaVirumaa tehnogeen
se vee liikumise mudel [9]. Selle järgi 
tuleb Käva allikate kaudu maapinnale 
umbes 5,9 miljonit kuupmeetrit põh
javett aastas. Kui teisendada see kogus 
liitriteks sekundis, saame allikate 
keskmiseks koguvooluhulgaks umbes 
190  l/s. Selle näitajaga kuuluksid ka 
Käva allikad Eesti suurimate hulka.
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◊ 5. Jõhvi kõrgustiku vanimad tehisallikad on Käva karjääris, millest lähtub Kohtla 
jõkke suubuv Vahtsepa kraav (pildil üks karjääri stoll). Käva allikate kaudu pressib 
aastas maapinnale ligi 6 miljonit kuupmeetrit põhjavett [9]. Niisiis on tegu Eesti ühe 
veerikkama allikakohaga  

Möödunud sajandi lõpus suleti mitu 
kaevandust ja vesi hakkas tagasi 
tulema kohtadesse, kus seda üle 
poole sajandi polnud nähtud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



22             EEsti LOODUs  JAANUAR 2017

Siiski tuleb siin toodud allika
te keskmisesse vooluhulka suhtuda 
ettevaatusega. See on arvutatud vaid 
ühe aasta andmete alusel, aga vii
masel kümnendil on IdaVirumaa 
kaevandusalade maaalused veeolud 
korduvalt muutunud. Nagu jõgedel 
on ka allikatel omad veerikkamad 
ja kuivemad perioodid. Kevadel on 
väljavool allikatest mitu korda suu
rem kui aasta keskmine. Peale selle 
tuleb arvestada, et Käva karjääris ava
neb maapinnale suur hulk veesilmi, 
millest rangelt võttes ükski ei küüni 
olema Eesti veerikkaim allikas. Ent 

siiski annab see keskmine vooluhulk 
teatud taust teabe ‒ suurusjärgu, mille 
alusel allikaid omavahel võrrelda.

Üks Käva allikate eripära on nende 
asukoha ja ümbruse sürrealistlik laad. 
Need asuvad KohtlaJärve tehas
te kompleksi ja Käva linnaosa vahe
le jääval tühermaal (◊ 1). Kui liikuda 
KohtlaJärve Kaevuri tänava hüljatud 
elamute vahelt edasi, jõuab üsna oota
matult karjäärijärsakutele, mille põhjas 
on näha kümneid kivimikihtide vahelt 
välja pressivaid veesilmi. Seega, üks 
Eesti veerikkaim allikakoht paikneb 
varjatult tööstusmaastiku tagahoovis!

Sanniku ja Kose veerohked allika-
kohad. Jõhvi kõrgustiku ida
nõlval muutusid põhjaveeolud 
1999.‒2002. aastal, kui suleti Tammiku 
ja Ahtme kaevandus. Pumplad pandi 
kinni ja vesi täitis kaeveõõned. 
Mõlemad kaevandused asusid Jõhvi 
kõrgustiku lael. Absoluutkõrguste 
järgi on maaaluse järve veetase kohati 
isegi Jõhvi linna madalamatest osadest 
pisut kõrgem. Osaliselt hakkas vesi 
imbuma lõuna pool asuvasse Estonia 
ja Viru kaevandusse. Kuid osa sel
lest veest äratas ellu allikad Kose ja 
Vasavere küla ümbruses.

Sellal pakkus omapärast vaa
temängu üks Vasavere küla ja 
Ahtme kaevanduse piiril paiknenud 
Eesti Põlevkivi kontrollpuurkaev. 
Kaevandusvee isetekkelise väljavoo
lukohana pulbitses see nagu veeri
kas nõiakaev. 2004. aasta talvise sula 
ajal uputas väljapurskav vesi suured 
metsaalad ja ähvardas minema uhta 
põlevkiviraudtee tammi [4].

Et olukorda kontrolli alla saada, 
puuriti 2005. aasta kevadel kuna
gise Ahtme kaevanduse käigu laest 
läbi kolm auku (◊ 6), mille kaudu 
juhiti liigne vesi Sanniku oja kaudu 
Pühajõkke. Kontrollpuurkaevu ohtlik 
veetulv hääbus, ent ka uutest auku
dest tuli vett ohtralt ja survega [5]. 
Sanniku tehisallikatest kujunes kii
resti üks IdaVirumaa vaatamisväär
susi. Praegu voolab seal maa alt välja 
tunduvalt vähem vett kui algusaasta
tel, kuid siiski on põhjust tulla neid 
uudistama: õigupoolest on see Eestis 
ainuke aasta läbi toimiv nõiakaev.

2004. aasta, s.o enne allikate puu
rimist tehtud analüüsi järgi pressis 
Sanniku oja piirkonnas maapinna
le 1,6 miljonit kuupmeetrit aastas 
[9]. Niisiis on keskmine vooluhulk 
51  l/s ja selle näitaja järgi kuuluksid 
Sanniku tehisallikad suurte allikate 
sekka [1].

Millalgi selle sajandi esimestel aas
tatel sündis allikas Kose küla põhja
servas metsas: paigas, kus kaevandus
käikude ristmikul oli lagi sisse kukku
nud (◊ 7). Selle kaudu leiab Tammiku 
kaevandusse kogunenud vesi tee 
Kose ojja. Kuigi veesilm asub Sanniku 
tehisallikatest linnulennult umbes 

Veestik
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◊ 6. Sanniku tehisallikad tekkisid pärast 2005. aasta kevadet, mil kunagise Ahtme 
kaevanduse käigu laest puuriti läbi kolm auku, et panna piir lähikonnas asuvast 
Eesti Põlevkivi kontrollkaevust välja purskuvale ohtlikule veetulvale. Nende auku-
de tõttu kobrutab seal Eestis ainuke aasta läbi toimiv nõiakaev, mida viimasel ajal 
ongi hakatud nimetama kolme nõia kaevuks

◊ 7. Kose tehisallikas asub paigas, kus Tammiku kaevanduskäikude ristmikul on 
lagi sisse kukkunud. Vooluhulga poolest on tegu väga suure allikaga: keskmine 
vooluhulk on 105 l/s
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3  km kaugusel loodes ja Linnaküla–
Kose teest vaevu 400 meetri kaugusel, 
on see vähe tuntud. 

Samas võib juba viidatud 
2004.  aasta analüüsist [9] järeldada, 
et Kose allika keskmine vooluhulk 
on 105 l/s. Seega voolab siin maapin
nale ligi kaks korda rohkem vett kui 
Sannikul ja vooluhulga järgi kuuluks 
see Eesti väga suurte allikate rühma.

Peab ütlema, et Kose allika juu
res avaneb üsna kummastav vaate
pilt, iseäranis kevadise suurvee ajal. 
Ühelt poolt asetseb keset hõredat 
kuusemetsa järskude liivaste veeru
dega umbes 15 meetri suuruse dia
meetriga ümar auk, milles on vaik
ne, sinaka, kuid äärmiselt läbipaistva 
veega sügav järv. Teiselt poolt teeb 
vaikelupildi veidraks väikesest metsa
järvest väljuv lai ja kohisev jõgi.

Oodata on uut tehisallikat. Vii
masena tutvustan kaht toruotsa Jõhvi 
linna põhjapiiril (◊ 8). Õieti pole tegu 
allikaga ja ka vaatamisväärset on siin 
vähe. Tõesti, Tallinna–Narva maan
tee ääres kraavis paistab maa seest 
vaid kaks toruotsa. Ometi on tegu 
rajatisega, millel on lühike, kuid huvi
tav ajalugu. See on koht, mis hoiab 
Jõhvi kuivana.

Nagu öeldud, kadus vesi Jõhvist 
seetõttu, et rajati kaevandus nr  2 
(Jõhvi kaevandus). Kui see 1974. aas
tal suleti, voolas suurem osa Jõhvi vett 

Tammiku kaevandusse. Ent kui see 
1999. aastal suleti ja veega täitus, hak
kas veetase tõusma ka Jõhvi kaevan
duse käikudes. Olukord muutus kee
ruliseks pärast 2003.  aasta augusti
uputust. Siis sadas IdaVirumaa põh
jaosas kolme päeva jooksul rekordi
line kogus sademeid, mis põhjustas 
laialdase üleujutuse.

Üllataval kombel ilmus vesi Jõhvis 
mõne maja keldrisse alles mitu päeva 
pärast paduvihma. Selgus, et keldri

tes oli põhjavesi, mis täitunud kae
vanduskäikude tõttu oli saavutanud 
peaaegu oma kunagise loodusliku 
taseme [11]. See sundis Jõhvis raja
ma kaevandusvee ülevoolusüsteemi. 
Nõnda juhitakse ühest kaevandus
käigust liigne põhjavesi torude kaudu 
põhja pool Tallinna–Narva maan
teed kaevatud kraavi, kust vesi voolab 
Pühajõkke.

Vahetult pärast ülevoolu raja
mist tuli torudest vett üsna roh
kesti, iseäranis kevadel ja ägedate 
sadude ajal. Ent autori isiklike vaat

luste järgi on torud 
2013.  aastast, s.o 
pärast Viru kae
vanduse sulgemist, 
olnud enamasti 
kuivad. Järelikult 
on IdaVirumaa 
niigi keeruline 

põhjaveesüsteem taas ümber kor
raldatud ja praegu kulub enamik 
veest Viru kaeveõõnte täiteks. Kui 
need lõpuks täis saavad, sünnib taas 
uus tehisallikas. Juba on teada, et 
ülevoolu puuraugud rajatakse Ratva 
ojja suubuva Põllualuse kraavi lähe
dusse. Sealt jõuab vesi Ojamaa jõe 
kaudu lõpuks Purtse jõkke. Tulevane 
tehisallikas on hinnanguliselt samuti 
äärmiselt veerikas: vooluhulga suu
rusjärk on 130–200 l/s [6]. 
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◊ 8. Kaks vee sees paistvat toru on osa kaevandusvee ülevoolusüsteemist: nende 
kaudu juhitakse ühest kaevanduskäigust liigne põhjavesi põhja pool Tallinna–
Narva maanteed kaevatud kraavi. Vahetult pärast ülevoolu rajamist 2003. aastal 
tuli torudest üsna palju vett, kuid pärast Viru kaevanduse sulgemist 2013. aastal 
on need olnud enamasti kuivad (autori isiklikud vaatlused)

Et ökokatastroofi ära hoida, tampo-
neeriti kõik tallinna–Narva raudtee 
alt kulgenud kaevanduskäigud.
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Rail Baltic

Ajakirja eelmisest numbrist saime teada, et uisapäisa ning 
küsitava ühiskondliku ja majandusliku tulukusega kavan-
datud Rail Balticu raudtee ei vii meid ei Euroopa süda-
messe Berliini ega tee seda kiirelt. Ent kas on vähemalt 
tegu loodushoidliku raudteega?
Mati Kose

Kui mõni võõramaalane uuriks 
Rail Balticu (RB) eelista
tud trassi kaarti, tabaks teda 

imestus: miks on ametlikult inimes
te transpordiks mõeldud raudtee 
kavandatud läbi minema kõige suu
rematest loodusmaastikest ja süs
temaatiliselt mööda kaitsealade ja 
Natura alade servi ning neid üksteis
test sageli lahutades? Kas loodus
maastike rohevõrgustikku lõhkudes 
püütakse raudteed muuta „roheli
semaks“? Või on kellegi peas küp
senud riukalik mõte hakata vedama 
piki kaitsealade servi loodusvaatle
jate ronge? Kuigi kiirusel 240  km/h 
tekib tara taga möödavilksatavate 
udukujude ja valguslaikude vilkumi
se tõttu pigem oksererefleks, nagu 

Arlanda lennujaama ja Stockholmi 
linna vahel kulgevas kiirrongis ise 
kogesin.

Praegu on RB plaani alus kon
sultatsiooniettevõtte AECOM tasu
vusaruanne, milles pole eri trassi
variantide keskkonnamõjusid kuigi
palju võrreldudki. On küll loetud 
kokku trassile jäävate Natura alade 
arv, kuna aga see on Tartut läbival 

trassil tunduvalt väiksem kui Pärnu 
omal, siis on see fakt projekti järel
duste osas „ära unustatud“. Et tellija 
oli aruande kohustusliku osana ette 
näinud keskkonnavõidu kirjelduse, 
siis on sellena esile toodud lühema 
trassi tõttu säästetav CO2 hulk!

Kui siis insenerid pärast AECOMi 
aruannet algatatud planeeringu ja 
eelprojekti jaoks võimalikult sirgete 
ja asulatest mööduvate trassivarian
tidega meie rohevõrgustikku mõõt
ma hakkasid, selgus mulle ehmatav 
tõsiasi, et kaitseala kaudu või selle 
kõrvalt kulgevad unelmate raudtee 
eri trassivariandid kokku koguni 48 
Naturaalal. Trassivariante kujun
dades tehti kahjuks täiesti teadli
kult „rohepappi“: püüti need nii
palju kui võimalik suunata läbi rii
gimaadel asuvate loodusmaastike, 

et saaks projekti 
teostada võimali
kult kiirelt ja oda
valt. Niisugusel 
põhimõttel paku
tud trassiversioo
nid tähendavad 
looduse jaoks vaid 
valikut halva ja veel 
halvema vahel.

Järgnes puu
dulike andmete ja 

küsitava metoodikaga sõelumisprot
sess, mille tulemusena valiti juba 
keskkonnamõjude hindamise vara
ses etapis välja nn eelistrass. Selle 
võttega hoiti kindlasti kokku hulk 
uuringuraha, ent tulemus on luba
matult meelevaldne ja õigusvasta
ne, nagu on hoiatanud näiteks kesk
konnaõiguse keskus, tuginedes pla
neerimisseadusele. Igatahes on ka 

valdavalt rohevõrgustiku tuumaladel 
ja rohekoridoride vööndis kulgeval 
eelistrassil ja selle mõjualas muret 
tekitavalt palju Naturaalasid, kaitse
alasid, metsa vääriselupaiku, lõhilas
te kudemisveekogusid ja palju muud 
loodusväärtuslikku.

Kummalisel ideel suruda inimeste 
ja kaupade veoks kavandatud raud
tee metsasügavustesse ja sooserva
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Rail Baltic ei sobi  loodusmaastikku

Kummalisel ideel suruda inimeste ja 
kaupade veoks kavandatud raudtee 
metsasügavustesse ja sooservadesse 
on paraku ränk hind. 
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desse on paraku ränk hind. Tasuta 
lõunaid ei ole. Valides sedavõrd 
suure projekti jaoks rumalalt kiire 
tempo, otsides säästuvõimalusi igal 
sammul ja püüdes raudtee sihil ela
vate inimestega võimalikult sujuvalt 
läbi saada, tuleb maksta valusat lõivu 
meie looduskeskkonnaga.

Eesti looduse teevad ainulaad
seks, elujõuliseks ja rahvusvahe

liseski plaanis väga tähtsaks meie 
ulatuslikud loodusmaastikulaamad. 
Nendest suurim, Iklast Lahemaani 
laiuv VaheEesti metsavöö, on otse
kui kogu maa loodusalasid ühendav 
selgroog, ainulaadne kogu Euroopas. 
Seda selgroogu pole ajaloos veel 
ühegi niisuguses mastaabis ehitisega 
tükeldatud ega tohiks nii kergel käel 
vigastada.

Ühena vähestest maailmas on 
Eestil juba mõnda aega olnud ole
mas (ja digitaalselgi kujul kõigile 
hõlpsasti nähtav) rohelise võrgus
tiku planeering – suurepärane töö
vahend, et hoida loodusmaastike 
tundlikud tuumikalad rikkumata ja 
tagada elus tikule võimalused nende 
vahel liikuda. RB valitud metsa nügi
mise tee on selle planeeringu põhi
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 ei sobi  loodusmaastikku

Suurbritannias peetakse metsakaitsetarasid olulisimaks metsise inimtekkelise suremuse allikaks. Eesti ekspertidel ja loomadel 
puuduvad sedalaadi taradega igasugused kogemused
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Rail Baltic
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mõtetega paraku karjuvas vastuolus.
Vaatlen mõnd olulisemat RB loo

dusmaastikku suunamise riski eel
kõige zooloogi seisukohalt.

Metsad maha ja elupaigad tük-
kideks. Majandustegevus on Eesti 
metsi väga tugevalt mõjutanud, see 
surve on hakanud tugevnema kui
vendussüsteemide, metsateede 
ja ennekõike raiete hoogustumise 
tõttu. Ometi võime seni veel olla 
uhked hulga kaitsealuste liikide üle. 
Nende seas EL loodusdirektiiviga 
kaitstud suurkiskjatele pole seni loo
dud eraldi Naturaalasid, sest nende 
hea toimetuleku on siiani taganud 
ulatuslike loodusmaastike sidusus ja 
toidubaas (koostoimes rangete jahi
piirangutega).

Järjest koomale tõmbuv raielan
kide silmus suunab aga suurkisk
jaid üha enam poegi ilmale tooma 
ja taliuinakut tegema kaitsealade
na säilinud turvaoaasides. Kui neile 
nüüd sinna kasvõi lähedale masi
nad, metsa raadavad ehitajate hor
did, tarad, rongid ning kogu kaasnev 
kupatus kaela saadetakse, siis ilmselt 
nii mõnigi kaitseala enam turvaalaks 
ei sobi.

Raadio ja satelliittelemeetria abil 
on suurkiskjaid meil jälgitud küll veel 
vähe, ometi on isegi ühe raadiokae
lusega ilvese puhul Pärnumaal Ilvese 
külas näha, et kavandatud trass poo
litab tema territooriumi. Kui palju 
teisi euroliidu kaitsealuste suurkisk
jate elupaiku tükkideks lõigatakse, 
rääkimata asurkondadest? Kui palju 
eraldatakse puhke toitumis, poegi
mis ja talvitusalasid üksteisest? Mil 
määral suudavad suurkiskjad kasuta
da ökodukte, kui peaksid nende leid
miseks jalutama kilomeetrite viisi 
mööda võõraste loomade territoo
riume? Seda ei oska keskkonnamõju
de hindajad meile öelda ega pea see
tõttu ka oluliseks teemaks.

RB keskkonnamõjude hinnangu 
eluslooduse uuringu kirjelduse juurde 
on märgitud soovitus rajada ökoduk
tid umbes iga kümne kilomeetri kohta. 
Jääb ebaselgeks, millisele teaduslikult 
valideeritud metoodikaga uurimistöö
le see müstiline vahemaa tugineb. 

Seni ainuke Eestisse rajatud öko
dukt Tallinna–Mäo maanteel on 
selle ehitust nõustanud ekspertide 
hinnangul suuresti ebaõnnestunud 
ega ole oma otstarvet suurimeta
jate seisukohalt täitnud. Osalt võib 
põhjus olla muidugi selles, et ehita
misel taganeti kokkulepitud lahen
dustest, aga kujutades realistina ette 
RB ehitust, ei rahusta see asjaolu 

karvavõrdki. Igatahes teevad seni
sed kogemused väga ettevaatlikuks 
ja sunnivad küsima, kust sajab meile 
äkitselt sülle ekspertiis, püstitamaks 
mitukümmend rohesilda ja meeli
tamaks suurloomad neid tarvitama.

Mis siis, kui põder karu, hunt ja 
ilves koos oma väiksemate sõprade
ga ei marsigi sõbralikult läbi tunne
li – nagu kunstnik on nii kõnekalt 
mananud riiklikule RB propaganda
plakatile – või siis üle viadukti? Kes 
vastutab siis meie Euroopa mastaa
bis ülioluliste suurulukiasurkonda
de elujõu eest? Kes maksab euroliidu 
trahvid, kui nende hea seisundi taga

mises läbi kuku
me? Kuidas pese
me häbi maha ise
enda silmis?

Rebasesuurustele 
ja väiksematele 
loomadele soo

vitab RB loodusmõjusid hinnanud 
ekspert jätta tara alla läbipääsuks 
tarastamata riba, sest ühest küljest 
on nad vähem liikuvad, teisalt on sel
listest „pisilastest“ ülesõit ka rongile 
ohutum. 

Mis siis, kui põder karu, hunt ja ilves 
koos oma väiksemate sõpradega ei 
marsigi sõbralikult läbi tunneli?

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



JAANUAR  2017   EEsti LOODUs                    27|27| 

Olen näinud jänese järele hiili
des end maadligi lapikuks litsunud 
ilvest, karjusetraadi alt läbi pugevat 
sokku ja Rootsi tarastatud kiirteel 
hukkunud põtra. Samuti kuulnud 
end meehimus elektritara alt läbi 
kaevanud karust ja meiegi maan
teetarade vahel hullunud, hukku
nud ja vigastatud metsloomadest. 
Seetõttu ei saa kuidagi tõe pähe võtta 
eeldust, et ette nähtud läbipääsu
riba kaudu ka suuri loomi raudtee
le ei satu.

Lindudest leidub metsas muidugi 
hulk kanaliste, rähniliste, kakuliste 
ja muude II või III kaitsekategooria 
ja linnudirektiivi I lisa kaitsealuste 
liikide elupaiku. Enamik neist pole 
teada, eriti kui need asuvad väljas
pool kaitsealasid või erametsades. 
Jääb arusaamatuks, miks pole tras
sivariantide või vähemalt eelistatuks 
osutunugi kohta tehtud kogu ulatu
ses vastavaid liigiinventuure. Siin

seal on tehtud vaid pisteliselt mõne 
liigirühma seiret. Nii puudub ligi
lähedaseltki ülevaade, kui paljude 
kaitsealuste ja ohustatud linnuliiki
de isendite või paaride elu või sigi
mispaigad tükeldatakse või häirimi
se alla seatakse ja mida tähendab see 
nende asurkondade tulevikule. 

Hiljuti alanud metsise elupaika
de ja ökoloogia süvauuringud, seal
hulgas elupaigakasutuse selgitamine 
raadiomärgistega, on alles hakanud 
esimesi tulemusi andma ning ühtla
si teinud selgeks, kui ebapiisavad on 
meie senised teadmised selle meie 
metsalooduse ühe sümbolliigi kohta. 
Telemeetria on näidanud, et kana
de pesitsuspaigad asuvad sageli mitu 
kilomeetrit mänguplatsidest eemal 
ja kattuvad omavahel vähe. See on 
ilmselt üks põhjus, miks hoolima
ta liigi mängupaikade tuumikalasid 
hõlmavate kaitsealade ja püsielu
paikade võrgustikust pole suudetud 
meil metsise hääbumist peatada. 

Olukorras, kus alles õpime selle 
liigi ökoloogiat ja võimalikke kait
semeetmeid tundma, on enam kui 
problemaatiline rajada RB läbi suure 
hulga metsise olulisemate tugiala
de VaheEestis. Euroopa Liidu raha 
ei tohi tarvitada selleks, et lõhkuda 
Euroopa Liidu range kaitse all oleva 
liigi asurkonna tuumik. Me ei tohi 
korrata Läti viga, kus metsise levila 
on transpordisoontega pooleks jaga
tud ning mõlemad osapopulatsioo
nid seetõttu viletsas seisus.

Juba ammu oleks kavandata
va raudteetrassi piirkonnas pida
nud alustama metsiseasurkonda
de süvauuringuid. Ent trassivali
ku probleemide modelleerimine ja 
vähesed väliuuringud lõppesid juba 
2014.  aasta sügisel. Hiljem on üli
vajalik aeg elustiku andmete kogu
miseks ja analüüsiks lastud raisku 

minna. Loodetakse, et selle pretse
denditu ulatuse ja mõjuga projekti 
keskkonnamõjude hindamisega saab 
lihtsalt ja odavalt ühele poole. 

Peale kaitsealuste lindude elut
seb metsamaastikus, eriti vanamet
sadega kaitsealadel ja/või vooluvee
kogude ümbruses, ka hulk II kaitse
kategooria nahkhiireliike. Nendegi 
elupaigad ja toitumisalad trassil on 
enamjaolt läbi uurimata. Raudtee on 
kavandatud ületama näiteks Reiu, 
Pärnu ja Pirita jõe Naturaalasid, mis 
on nahkhiirte olulised rändeaegsed 
koondumiskoridorid, rääkimata hul
gast väiksematest vooluveekogudest.

Ennenägematu kiirus. Palju räägi
takse RB rongide kiiruse väidetava
test hüvedest inimesele, aga kesk
konnamõjude hinnangus on sellest 
teemast üle libisetud üksnes lühidalt 
mainides. Ometi on just suurest kii
rusest karta suurt ohtu lindudele ja 
muudele loomadele.

Kihnu seireradariga kogutud mil
jonite lindude andmete järgi on lin
dude valdav lennukiirus 25  km/h, 
vaid üksikjuhtudel küünib see 
70–90 km/h. Seega on nii 240 km/h 
kui ka 120  km/h kihutavad rongid 
nende tavapärasest lennukiirusest 
ligi 5–10 korda kiiremad. Linnud 
pole kohastunud nii kiirelt tormavat 
tapjat vältima. 

Paljud metsalinnud tavatsevad 
tulla metsateedele toituma, puhka
ma, kivikesi nokkima või end vees 
või tolmus puhastama. Kaitsealustest 
liikidest on see eriti kombeks metsi
sel, öösorril ja mitmel röövlinnulii
gil. Kevadisel munemiseelsel perioo
dil kohtab sageli ebaharilikult julgeid 
metsisekanasid, kes on ilmselt tulnud 
teeserva kruusakivikestest munade 
jaoks kaltsiumi otsima ega kipu mis
kipärast kuigi meeleldi lendu mine

Briti linnuturistid uurivad maanteel hukkunud kõrvukrätsu surnukeha. Ristikülas 
leitud hukkunud lind on pildistatud Tolkuse looduskaitseala juures – siinse loo 
suhtes mõneti sümboolses paigas. Loodusturistidele on see paik tõeline Meka, 
kus on nähtud kõiki meie metsakakuliste, -kanaliste, rähniliste jt liike, samuti 
kõiki suurimetajaid või nende tegevusjälgi. Sinnasamma on plaanitud rajada Rail 
Balticu raudtee. Kui see peaks nii juhtuma, kujutab pilt kahjuks liigagi hästi ette 
meie loodusturismi tulevikku

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ma. Männimetsas ja rabaservades 
on aga tavalised teepinnal lösutajad 
ja soojendajad öösorrid, kes lange
vad ohvriks ka autotuledest pimes
tatuna juba tunduvalt väiksematel 
kiirustel. Mitmesuguseid röövlinde 
hukkub meie maanteedel üllatavalt 
palju eriti kevadisel ja suvisel poe
gade toitmise ja lennuvõimestumise 
ajal. Kõik need liigid sigivad aegla
selt, sestap on iga isendi kadu popu
latsioonile oluline tagasilöök. 

Mõjude hindajad küll väidavad 
hukkumiste teemast põgusalt üle 
libisedes, et rongide liiklussagedus 
on maantee omast väiksem. Selline 
väide ei õigusta mitte kuidagi täies
ti uut ja niivõrd mahukat rajatist läbi 
sedavõrd tundlike loodusalade. Pole 
tehtud mingeid analüüse uue, maan
teeliiklusest ligi kolm korda kiirema 
liiklussoone mõjust kohalike asur
kondade demograafiale ja üldisele 

käekäigule. Ei maksa unustada seda
gi, et harva, mõõduka müraga ja 
välkkiirelt ilmuvat rongi oskab loom 
tunduvalt vähem karta kui autovoo
gu maanteel.

Kui me Eesti Energia tellimusel 
hindasime kavandatava Kihnu mere

tuulepargi mõju linnustikule, siis 
kogusime kaks aastat alusandmeid, 
mille järgi modelleerisime stan
dardmetoodikaid kasutades hukku
misriske ühe linnu täpsusega. Neist 
tuletasime mõju populatsioonidele. 
Praegune RB keskkonnamõjude hin

nang on aga sellest võtmeteemast 
sisutühjalt üle libisenud.

Kui rong möödub ohustatud lin
nuliikide elupaikadest, eriti kaitse
aladel, on liikumiskiiruse kahanda
mine (50–60 km/h) ainus viis vähen
dada tapatalgute riski ja vältima

tu eeldus, et ron
gid säärasesse 
paika üldse luba
da. Mõistagi ei ole 
keskkonnamõju
de hinnangus seda 
l e e v e n d u s v õ t e t 
isegi mainitud. 

Vaata et kõige 
õrnemaks liigirühmaks kihutavate 
rongide suhtes võib pidada nahkhii
ri, kes lendavad veel aeglasemalt ja 
ebakindlamalt kui linnud. Pimedas 
võib väga järsku tekkiv tugev valgus 
ja müra nende orienteerumise sassi 
lüüa, rääkimata otsestest vigastustest 

Üleujutatud Timmkanali jõgi Tolkuse looduskaitsealal. Kevadiste üleujutuste ja raudteetammi suhted on arendajatel ja mõju-
de hindajatel ilmselt jäänud analüüsimata

Mitmesuguseid röövlinde hukkub 
meie maanteedel üllatavalt palju 
eriti kevadisel ja suvisel poegade 
toitmise ja lennuvõimestumise ajal.
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vastu rongi või sellega kaasnevas tur
bulentsis. Paljudes tuuleparkides on 
selgunud, et nahkhiirte kopsud on 
väga tundlikud kiirelt liikuvate tuuli
kulabade tekitatud rõhulanguste suh
tes, kopsuvigastused on seal väga olu
line surma põhjus [Current Biology 
18: R695]. Seesuguse, nn barotrauma 
probleemi võivad tekitada ka kiirelt 
liikuvad rongid.

Tappev tara ja elektriliinid. Esimest 
korda Eestis ja lähiriikides on kavas 
tarastada ligi 200  km valdavalt loo
dusmaastikus kulgevat trassi ja 
vedada selle äärde kaks elektriliini. 
See neljakordne, kahel kõrgusel kul
gev takistusriba on eriti suur prob
leem kanalistele, kes lendavad pea
miselt hämarikus, kiiresti, on vilet
sad manööverdajad ja näevad ette
poole kehvasti. 

Suurbritannias tehtud teadus

uuringutega on üheselt kindlaks 
tehtud, et metsakanaliste elupaika
des kulgevad tarad on väga ränk 
suremuse allikas ja seetõttu suur 
looduskaitserisk. Samuti on jõutud 
järeldusele, et tarade märgistami
sest on vähe abi, seega ei tohi tara
sid kaitsealustes piirkondades üldse 
püstitada [Biological Conservation 
110: 169]. 

Taradest vaid veidi kõrgemale on 
plaanitud varitsema peaaegu niisa
ma ohtlikud topeltelektritraadid ja 
postid. Ornitoloogiaühing on leid
nud traatidesse hukkunud linde näi
teks TartuSindi 330  KV elektriliini 
mõjude järelseirel. Ka elektriliini
de märgatavust võib märgistamine 
küll veidi parandada, ent ei vähenda 
suremust kaugeltki sellisel määral, 
et saaks pidada probleemi lahenda
tuks.

Keskkonnamõjude aruande lee

vendusmeetmete tabelisse on lihtne 
kirjutada tekst: „Lindude surevu
se leevendamiseks rakendada meet
meid linnustiku kokkupõrgete ära
hoidmiseks – kontaktliinidele pai
galdada nähtavust parendavad mär
gised ja tara puhul kasutada lahen
dust, mis teeb tara lindudele pare
mini nähtavaks“, aga nende meet
mete valik, tõhusus, paigaldamise, 
hooldamise ja uuendamise hind nii 
tohutul maaalal jms on selgita
mata. Peavad ju tarad ja elektri
liinid täies ulatuses silma hakka
ma ka hämaras lendavatele ja/või 
rongi eest põgenevatele tiivulis
tele. Tegelikkuses on oodata ilm
selt pigem sedalaadi tulemust nagu 
Väikese väina tammi elektriliinil: 
mõned üksikud alles jäänud ja päe
valgi vähemärgatavad märgised siin 
seal lipendamas, ent surnud linnud 
liini all endiselt maas.
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Loomad ja porgandid

Rail Balticu valguses räägitak
se aedadest, ökoduktidest, 
sellest, et on raha vähe, ja siis 

juba sellest, et kuskil saab ehk aeda
dest loobuda jne. Aga kui palju huk
kub loomi meie praeguste reisiron
gide all?

Väikelinnud. Väga palju sõltub aas
taaegadest, ilmast, paigast. Võib eel
dada, et päevas hukkub väikelin
de mõnikümmend. Eriti sageli näi
teks siis, kui linnud toituvad raudtee 
ääres, näiteks umbrohuseemnetest. 
Nii võib periooditi kohta ohakalin
de, hangelinde, rohevinte jpt. 

Suured linnud. Aegajalt jääb rongi 
alla toonekurgi (ka musttoone
kurgi), haigruid, kullilisi ja kakuli
si. Nende eeldatav hukkunute arv 
on mõned isendid aastas liigi kohta. 
Korra olen väga napilt pääsenud 
kokkupõrkest merikotkaga. 

Väikeloomad. Arvu on väga raske 

öelda. Kährikud ja mägrad, jänesed, 
rebased – pigem on see arv suhteli
selt väike, kui suur. Ehk liigi kohta 
mõnikümmend aastas.

Suured loomad. Siin on asi hoo
pis kurvem. Mõned aasta tagasi, 
kui kitsi oli väga palju, võis nende 
hukkunute arv ulatuda mitmesaja
ni aasta kohta. Tihti ilmuvad kit
sed teele väga ootamatult ja üksteise 
järel, erinevalt põtradest, kes ena
masti pikemalt olukorda uurivad. 

Põtradega on lood samuti kur
vad. Näiteks Lelle ja Türi vahel, kilo
meetritel 3–22, on olnud halvimatel 
aegadel tegemist lausa tapatalgute
ga. Kohati sulas konte ja muid jäänu
seid lume alt välja lausa mitmel kilo
meetril järjest. Vahel polnud kevadel 
seal kandis põtru enam nähagi. Üks 
tapatalgute põhjus võib olla see, et 
põdrad liiguvad seal peamiselt kahe 
jõe vahelisel alal. Ent palju on kok
kupõrkeid ka Lellest Pärnuni. Usun, 
et halvimal aastal võib hukkunud 

põtrade arv küünida isegi saja isen
dini.

Rongijuhtidele on ette nähtud, 
et „halbades ilmastikuoludes tuleb 
vajadusel kiirust vähendada, tagades 
ohutu liiklemise“. Praktiliselt pole 
see aga rongide tiheda graafiku tõttu 
kuidagi võimalik. Vedurijuhid püüa
vad küll pidurdada kohe, kui tekib 
kokkupõrke oht, ent pahatihti pole 
sellest abi. 

Raudtee ohtu ja mõju loomade
le nähakse meil üldiselt palju vähe
mana, kui soovitakse. Teadmatusest, 
soovist vältida „probleeme“, raha 
vähesusest, soovist näidata, et mõju 
pole võrreldav sellega, mida me „kõik 
võidame sellest või teisest asjast”. Ma 
ei soovi ühtegi asja üle tähtsustada, 
kuid mõistan looduseuurijate muret 
elupaikade kadumise ja liikumistee
de tarastamise pärast. Mõtleme veel!

Neeme Sihv, vedurijuht, Eesti ornito-
loogiaühingu liige (eestimaablogi2.
blogspot.com, 18.11.2014)
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Suurraudtee senist kavandamist 
vaadeldes jääb arusaamatuks, 
miks ei ole kaasatud keskkonnamõ
jude hindamisse elustikurühmade 
tippspetsialiste. Ilma nende põh
jaliku tööta ei saa esitatud ilusaid 
sõnu kuigi tõsiselt võtta. Praegu 
tundub, et tõsimeeli pole mõjusid 
hinnata tahetudki. Uuringute vähe
susele, lühidusele ning ekspertide 
ja huvirühmade ebapiisavale kaasa
misele on oma avalikus kirjas tähe
lepanu juhtinud ka Eesti jahimees
te selts.

Ebaõnnestunud trassivalikut püü
takse siluda, esitledes peent kesk
konnaprogrammi ja sellega kaasne
vat leevendavate meetmete kogu
mit. Ent nagu tarade ja elektriliinide 
märgistamise näitest võis ehk aima
ta, kannatab paber nii mõndagi, aga 
selle rakendatavus on, nagu on. 

Hiljutine näide on kasvõi Koidula 
raudteejaama suur kaubasõlm, kuhu 
plaanitud müratõkked on jäetud ehi
tamata. Või õõvastav juhtum, kui 

Edelaraudtee korraldusel võeti üles 
eelmise PärnuLäti raudtee rööpaid. 
Hoolimata keskkonnaameti kee
lust leiti allhankija, kes tegi töid 
pesitsusajal: häiritud vanemate tõttu 
jäid nälga ja hukkusid musttoone
kure pesapojad. Kes ja kuidas teeb 
ikkagi näiteks umbkeelsele viienda 
järgu alltöövõtjale selgeks keskkon
nanõuete iga pisiasja tähtsuse? Kui 

lihtne on kontrollida kasvõi seda, et 
raudteeserva hooldamise herbitsii
dipott (või selle sisu jäägid pinnase 
kaudu) ei eksiks oma mürgitustööd 
tegema kahepaiksete või jõeelustiku 
poolest tundlikele aladele? 

Praeguse plaani puhul pole pääsu 
sellest, et mahukate leevendusmeet

mete ja järelseire jaoks tuleks raud
teefirma kulul palgata paras armee 
keskkonnaeksperte. See tekitab üksja
gu küsimusi. Järelevalvet ja koostööd 
eeldatakse ilmselt riigi keskkonnakait
se ametkondadelt, mida on aga teata
vasti niigi suutlikkuse piirini vähenda
tud. Samuti on nende ametkondade 
pädevus eriti eluslooduse valdkonnas 
viimasel ajal kurjakuulutavalt kaha

nenud, mistõttu on 
juba kannatanud ka 
praegune RB kesk
konnamõjude hin
damise programm 
ja protsess. Meie 
looduse tippeks
perdid on praegugi 

tihedalt hõivatud ja kahtlen tõsiselt, 
kas neil leidub aega ja motivatsiooni 
hakata selles mängus tagantjärele tar
kust tootma. 

Ehk oleks siiski mõistlikum hoida 
raudteed kultuurmaastikus, kus 
on nende ainuõige koht, et eks

Rail Baltic

|30|  

RB projekt praegusel kujul on otse-
kui vaese mehe suurushullustuse ja 
saamahimu absurdne segu. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



JAANUAR  2017   EEsti LOODUs                    31

perdid saaksid tegeleda loodus ja 
keskkonnakaitse väärtuste loomi
sega ega peaks kustutama tulekah
ju. Kogu selle ülimalt kompleks
se leevendusmeetmete kaardimaja, 
seireekspertide jms peale kuluvad 
meeletu aeg ja raha tasuks inves
teerida hoopis inimeste veenmisse, 
et inimeste transpordiks mõeldud 
raudtee sobib kultuurmaastikku 

küll: kui selle mõjud trassi elanikele 
ausalt kompenseerida ja muuta see 
transpordiliin moodsate tehniliste 
lahendustega inimestele võimali
kult mugavaks. Erinevalt metsloo
madest suudab inimene oma vaja
dustest nii kõnes kui ka kirjas teada 
anda, nõnda on neid tarvidusi jär
gida tegelikult mitu suurusjärku 
odavam ja tõhusam. Kui ikka tõesti 
tahetakse asjaosaliste vajadustega 
arvestada, mitte lihtsalt aruande
paberitele linnukesi kirja panna. 

RB projekt praegusel kujul on 
otsekui vaese mehe suurushullus
tuse ja saamahimu absurdne segu. 
Meenutab Kiviräha „Rehepapis“ 
mõisasahvris salamahti seepi sisse 
puginud moonakaid, kellele see sõge 
tegu saatuslikuks osutus. Iga hinna 
eest loodusse jõuga surutav kiirraud
tee on vähestele tulu, ent paljudele 
kulu tõotav ettevõtmine, mille rek
laamitud eeldused ja kasu ühiskon
nale kõiguvad savijalgadel. 

Eriti hämmastab, et eilse transpor
dilahendusega iseenda hurraahüüete 

saatel Euroopasse suunduv seltskond 
pole suutnud avaliku arutelu käigus 
taibata, mis on Eesti põhiväärtu
sed ja miks neid hoida, ka tulevaste
le põlvedele, on tähtsam, kui jõuda 
välja magamata olekus hommikuks 
Poola piirile. Ning miks üha enam 
inimesi kogu maailmast soovib imet
leda meie loodusmaastike ilu ja liigi
rohket mitmekesisust, kogeda raha 
eest meie metsade ja loodusmaastike 
avarust, rahu ja vaikust – mitte neist 
rongirataste vilinal üle sõita.

Ei ole veel hilja tegutseda põhi
seaduse viienda paragrahvi vaimus 
ja peatada kiirustades ja hoolimatult 
koostatud ning hävingut toov raud
teeplaan, võtta aeg maha ja leida 
igast küljest realistlik ja parim lahen
dus. Nagu vanasõna ütleb: üheksa 
korda mõõda, üks kord lõika! 

Mati Kose (1970) on 1985. aastast alates 
uurinud, kaitsnud ja tutvustanud Edela-
Eesti loodust; looduskaitse ja keskkon-
namõjude valdkonna ekspert; prae-
gu töötab Montenegros Euroopa Liidu 
delegatsiooni konsultandina, valmista-
des ette Natura 2000 võrgustikku.
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Rääma raba imeilusad laukad jäävad plaanitud raudteest umbes kilomeetri kau-
gusele. See linnurikas raba Pärnu külje all sobib laudtee ja õpperaja jaoks, mitte 
transpordi ja tööstuse tallermaaks. Kui olin digiteerinud kaardile selle raba ohtrad 
loomarajad, selgus, et kõige tihedamalt jääb neid otse planeeritud trassile või 
selle lähiümbrusse. Keskkonnamõjude hindajad end sääraste üksikasjade kogu-
mise ega käsitlemisega mõistagi ei vaeva. Rail Balticu trass on plaanitud kulgema 
otse läbi soo ja metsalaama, mis mõlemad on rohevõrgustiku tuumikalad ja 
koridorid. Vähe sellest, samast metsa-sooservast peaks hakkama läbi kulgema 
Via Baltica ümbersõit ja Harku–Lihula–Sindi 330 KV kõrgepingeliin

2017 on viirpuu aasta 

Eesti Looduse toimetus on 
valinud aasta puid 1996. aas
tast, kui esimese aasta puu 

tiitli pälvis kadakas. Mulluse aasta 
puu kuslapuu vahetab seekord välja 
roosõieliste sugukonda kuuluv pere
kond viirpuu. Liigi ja vormiroh
ke viirpuu perekond on huvitanud 
nii botaanikuid kui ka dendroloo
ge. Eestis kasvab looduslikult 11 

liiki viirpuid või hübriidse päritolu
ga viirpuuliiki, sissetoodud liike ja 
vorme on teada üle 60. Laialdaselt 
kasvatatakse viirpuid parkides ja 
aedades ilu ja hekitaimena. Paljudel 
viirpuudel on söödavad viljad, mida 
on kasutatud ka ravimina või värvi
miseks. Viirpuude tarvitust ja eris
tamist tutvustame pikemalt kevadis
tes ajakirjanumbrites. 

Aasta puu
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Panin tähele

Eesti Looduse toimetusele on mitmel korral saadetud 
kauneid fotosid huvitavatest optilistest ilmastikunähtus-
test taevalaotusel. Vaatepilt on looduses kahtlemata ülev, 
ent tekitab sageli küsimuse, millega on tegemist. Vahel 
on näha ka värvilisi fragmente, mistõttu arvatakse, et tegu 
võiks olla iselaadse vikerkaarega. 

Kommenteerib geograaf 
ja ilmahuviline Jüri Kamenik

Toimetusele saadetud fotodele 
on jäädvustatud halod, mitte 
vikerkaar. Haloks nimetatak

se optilisi atmosfäärinähtusi, mille 
on tinginud valguse murdumine jää
kristallides või peegeldumine neilt. 
Kitsamalt mõistetakse halo all 22kraa
dist ehk väikest halo ning harva tekki
vat 46kraadist haloringi päikese või 
kuuketta ümber. Oluline on asjaolu, et 
halo tekib valguse ja jääkristallide, mitte 
veetilkade korral. Veetilkadega on seo
tud vikerkaar, glooria (◊ 2) ja tara.

Paljud halod on värvilised, mida 
põhjustab dispersioon. See tähen
dab, et valguse murdumisnäitaja ole
neb lainepikkusest, kusjuures rohkem 
kalduvad esialgsest suunast kõrva
le lühemad lainepikkused ehk sini
ne valgus. Värvilisi halosid kiputak
se mõnikord segi ajama vikerkaa
rega. Pidagem silmas, et vikerkaar 
tekib valguse peegeldumisel või mur
dumisel veepiiskades, tavaliselt siis, 
kui päike paistab vihmakardinale või 
udumüürile, halo on aga seotud jää
kristallidega ehk tekib siis, kui valgus 
paistab jääkristallidele.

Halonähtusi on väga palju, mõ ni 
neist on üliharuldane. Mõni halo
vorm, näiteks valgussammas, on 

valge või valgusallikaga sama värvi. 
Sel juhul valguskiired ei murdu, vaid 
peegelduvad jääkristallide pinnalt 
ning halovorm omandabki valgus
allika värvuse. Selle alusel võib halod 
jagada kahte suurde rühma: need, 
mis tekivad nii valguse murdumisel 
kui ka peegeldumisel, ja need, mille 
on põhjustanud vaid valguse pee
geldumine. Jaotusi on teisigi (teistel 
alustel), näiteks võib korraga kuju
neda kas ainult üks halovorm või ka 
mitu, teisisõnu võime rääkida liht ja 
multihalodest.

Halo tekkeks on vaja valgust, vaat
lejat ja jääkristalle. Tavaliselt on jää
kristallid atmosfääris suspensioonina, 
s.t jääudu ja teemanttolmuna või jää
pilvede (nt kiudpilvede) või sademe
tena. Mainitud teemanttolm sisaldab 
jääkristalle ning tavaliselt tekib see 
väga külma ja selge ilma korral õhus 
oleva niiskuse tõttu. Teemanttolmuga 
on seotud mitmesugused halonähtu
sed, vahel võivad tekkida ka keerukad 
multihalod. 

Halosid tekitavad jääkristallid on 
enamasti kuusnurksed, mis sageli tea
tud viisil õhus joonduvad või kor
rastuvad. Tuntakse ka püramiidjatel 
jääkristallidel tekkinud halovorme, 
näiteks on sellised väga haruldased 
raadiushalod.

Halode kuju, värvus ja paigutus 
oleneb eelkõige jääkristallide kujust 

ja paigutusest ruumis. Ühtaegu ei 
tohiks jääkristallidest pilved või 
nende kogumid olla nii tihedad, et 
neelaksid kogu valguse või suurema 
osa sellest, sest oluline on otsekiirgu
se läbipääsemine.

Kiudkihtpilved ja halo käivad käsi-
käes. Juuresoleval pildil (◊ 1) näeme 
kiudkihtpilvi (Cirrostratus) ja nen
dega koos 22kraadist halo. Sageli 
lisanduvad neile veel ebapäikesed, 
mis asetsevad Päikesest mõnevõr
ra eemal, ent temaga samal joonel. 
Selline kooslus on võrdlemisi tava
line. 

Kiudkihtpilved on üks kümnest 
pilvede põhivormist. Nad tekivad 
õhu aeglasel ja ühtlasel tõusul või 
kiudpilvede ühinemise ja tihenemi
se käigus. Enamasti katavad kiud
kihtpilved kogu taevalaotuse ühtla
se või kiulise läbipaistva pilvekihina 
– kui päike paistab, siis tekivad ese
mete taha täisvarjud. Selliste pilve
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Halod 
pakuvad elevust
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de korral on halod sagedased, eriti 
22kraadine halo ja ebapäikesed (päi
kesesapid, valepäikesed), harvem 
võime näha mõnda muud halovormi. 
Valepäikesed kujutavad endast vär
vilisi laike mõlemal pool päikese või 
kuuketast. Viimase puhul nimetatak
se neid ebakuudeks ehk kuusappi
deks. Laigu sisemine osa on punane 
või oranž, saba aga valge või kergelt 
roheline või sinine. Enamjaolt ilmne
vad sapid loojuva päikese ajal.

Kiudkihtpilved võivad olla ka olu
lised ilmamuutuse indikaatorid, mis 
viitavad ilma halvenemisele (sade
metele). Iseäranis selge vihje ilma
muutusele on siis, kui kiudkihtpilved 
on ühtlased (Cirrostratus nebulo-
sus), liiguvad tuule suhtes nurga all ja 
tekivad halod. Mida kiiremini muu
tuvad kiudpilved kiudkihtpilvedeks 
või kiudkihtpilved paksenevad veel
gi, seda kindlamalt on tulekul sade
med. 

Fotol (◊ 1) nähtav 22kraadise 
ehk väikese halo fragment on kõige 
sagedasem halovorm. Nagu nime
tus ütleb, on selle tajutav nurkraa
dius 22°. Niisugune halo tekib tavali
selt enne sooja või oklusioonifrondi 
saabumist, kui taevas leidub kiud
kihtpilvi. Sel juhul on pilvedes või 
sobivate olude korral ka maapinna 
lähedal teemanttolmus olevad jää
kristallid kuusnurksete põhitahku
dega prismad. Need paiknevad õhus 
kas juhuslikult või (väga) nõrgalt 
korrastatult. Sääraseid jääkristalli
de külgtahke läbides kaldub päike
se või kuuvalgus 22–50 kraadi, kuid 
enamasti umbes 22 kraadi kõrva
le, kusjuures täpne vähim kaldenurk 
oleneb siiski valguse lainepikkusest. 
Seetõttu ilmnevadki spektrivärvu
sed, ja halo on nõrgalt värviline: taju
tava ringi sisemine osa on punakat, 
välimine aga sinakat tooni. 

|33| 

◊ 1. Mullu novembri viimastel päeva-
del võis sedalaadi vaatepilti imetleda 
mitmel pool Eestis: taevalaotust kau-
nistas 22-kraadine halo. Koos haloga 
võis näha ka ebapäikeseid, mis tekivad 
Päikese kõrvale temaga samale joonele 

◊ 2. Ühel pool päike ja teisel pool glooria. Pilt on tehtud mullu 9. septembril 
umbes 8.30 Laagris. Udukaare keskel antisolaarse punkti ümber, s.o täpselt päi-
kesele vastassuunas, võis näha värvilist oreooli: glooriat. Selle tekkemehhanism 
on lähedane vikerkaare korduvate kaarte omale. Ent siin tuleb arvestada, et udu 
koosneb väga väikestest veetilkadest. Sel juhul on nähtuse tekkel tähtis just 
valguse lainelisus: valgus hajub ja ühtlasi paindub kõigis suundades, kuid kõige 
enam kontsentriliste rõngastena. Sellest on tingitud ka glooria puhul nähtavad 
värvilised ringid 
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Üks Eesti paigake

|34|  

Juhani Püttsepp

Vanker peatub kivisel teel kesk 
lagedat. Mees võtab koor
mast koguka kappkella ja vis

kab selle mauhti kraavi. Eesti divii
si mundrit kandvad sõdurid aitavad 
tühjaks tehtud vankrile lapsed ja nai
sed. Ühtäkki ründab vaenulik len
nuk ja avab sõjapõgenike pihta tule. 
Inimesed pagevad teelt ummisjalu 
metsa. Väike tüdruk, nukuke käes, 
pääseb surmasuust: üks sõdur on ta 
kuulide eest pikali tõuganud.

Need on kaadrid Elmo Nüganeni 
sõjafilmist „1944“, sündmuspaik: 
Kolu–Ohepalu tee LääneVirumaal.

Miks valiti võtteplatsiks just see 
paik? Kuna lähedusse jääb kaitseväe 
keskpolügoon, kus filmirühm jääd
vustas kõvemat paugutamist. Aga 
miks oli filmimeestele jäänud silma 
Ohepalu tee? Kena põldudevaheline 
külavahelõik, pealegi kohutavalt kivi
ne, kuid just seetõttu eriti maaliline. 
Kruusatee, millesse on pikitud rusi
kast suuremaid munakaid.

Kas põlisesse, 1241. aastal Taani 
hindamisraamatus märgitud Ohepalu 
külla oli säärase tee kunagi lasknud 
ehitada Kolu mõisnik? Või on tegu 
kohalike entusiastide nüüdisloo
minguga – on ju ka näiteks Tartu 
Supilinna selts rajanud munakivitee?

Ei seda ega teist. See sündis kol
hoosiaja lõpu poole, kui äravajunud 
auklik tee täideti ümbruskonna oosi
otstest pärit materjaliga. Muuseas, 
kolhoos kandis Lembit Pärna nime, 
sest Eesti laskurkorpust juhtinud 
kindrali vanemad olid siit pärit. 

Kahe kilomeetri pikkusel munakarikkal Kolu–Ohepalu teel ei saa rändaja jalgu lohistada

Ohepalu põllukiviteel
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„Mõnede ooside osad on siin üsna 
liivased, mõned kivisemad,“ kõneleb 
Ohepalu külavanem Ahto Neidek.

Algul püsis tee sile, kuid aastatega 
on kivid hakanud pinnale kerkima ja 
sõidetavus halveneb üha. Talvel olu
kord paraneb pisut, kui sahk lume
kihi tee põhja lükkab ja ilmataat kül
makraade annab. Suvel raputab aga 
armetult. Autojuhid igatahes eelista
vad jätta masinad lõhkumata ja sõi
davad muinasaegsesse külla teist teed 
pidi, Rannavärava kaudu.

Mis koht on Ohepalu küla? Ohepalu 
asub KirdeKõrvemaal Kadrina vallas, 
lausa Lahemaa rahvuspargis. Lähedal 
on samanimeline raba ja järv. Mõisnik 
UngernSternberg kartis, et järv tuleb 

üle kallaste ja uputab küla ära, ning 
laskis veekogu seepärast kuivendada. 
Küla tagant kulgeb ligi 20 kilomeet
ri pikkune Tapa–Pikassaare oos ehk 
Rutka oos, millelt loodusemees Edgar 
Kask nägi „imelisi vaateid metsale“ (vt 
tema raamatut „Õnnemudel“).

Ohepalu nimi aga tulenevat ütlu
sest „ohi ja palu, siis antakse“. Nii 
ütleb Ahto Neideki abikaasa Õnnela, 
kes on juba mitukümmend aastat 
Ohepalus turismitalu perenaisena 
„vastu pidanud“. Õigupoolest tule
neb Ohepalu nimi Otipalust: kuna
gi kandis küla just sellist nime. Karu 
kohata pole seal praegugi mingi suur 
vapustus.

Nõukogude ajal kutsus rahvas 
seda paika ka „surnud lõpuks“, sest 

küla taga valvas tunnimees toonast 
sõjaväepolügooni, kus roomikutega 
kündsid ja rauda külvasid viisnurka
dega tankid.

Kunagine ligi 60 taluga suurkü
la on jäänud pisemaks, aga eluvaim 
on ikka kenasti sees püsinud. Ahto 
ja Õnnela ettevõtmised toovad külla 
huvilisi, matkajaid ja Linnumäe loo
dustalus saavad rohelise ilmavaate
ga inimesed olla esivanemate kombel 
leegivalgel, sest elektrit seal põhimõt
te pärast ei kasutata.

Kuidas kivid maa seest välja kerki-
vad? See on külmakerge: sama näh
tus, mille tõttu jäätunud veepange 
põhi sulades lõhki läheb.

Maa külmub, ja kui ta on sügavalt 
külmunud, siis sulades paisub ja ker
gitab kive, mida ta endas peidab, sel
gitab Eesti maaülikooli emeriitpro
fessor Jakob Kõo. Oleneb muidugi 
talvest ja külmumissügavusest, mulla 
omadustest ja paiga kivirikkusest, aga 
nii need kivid muudkui tõusevad.

Vanasti olnud põllud nii kivised, 
et inimesed võinud minna üle põllu, 
astudes kivilt kivile. 
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

Linnumäe loodustalu küünalde valgel

Ahto Neidek ja tema kuueaastane poeg 
Joosep, kes on saanud nime Ohepalus 
elanud vanavanaisa järgi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Huvitav Eesti

Võrumaal asub kümmekond õigeusu kirikut, millest 
üle poole on puukirikud. Nii mõnigi neist on nüüdseks 
tegevuse lõpetanud, aga kultuuriloolise mälestisena 
peavad ajahambale veel visalt vastu. Võrumaa kiriku-
test on kahtlemata kõige tagasihoidlikum ja varjatum 
Puutli puukirik Vastseliina vallas.

Timo Palo

Eesti vabariigi algaastatel, 
1920. aastail, asus Puutli 
külla elama kümmekond 

VanaIrboskast pärit vene perekon
da. Kuna Vabadussõja järel liide
ti Petserimaa alad Eesti vabariigiga, 

Puukirik Puutlipalu metsas
Aastatega halliks tõmbunud Puutli õigeusukirikut on männiku rüpes keeruline märgata. Viimaste aastate jooksul on ehitist 
siiski üksjagu remonditud, et hoida pühakoda hävimisohust
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said neist Eesti kodanikud. Toona oli 
Petserimaal maarahvastiku asustus
tihedus võrdlemisi suur ja seepärast 
maaga kitsas käes. Lääne pool oli 
ruumi rohkem ja paremad võimalu
sed rajada oma talu. Nii võetigi ette 
rännak läände. 

Kohapeal osteti mitu talu, mille 
endised omanikud siirdusid oma
korda viljakamate alade otsingui
le. Ostetud talud jaotati omavahel. 
Majapidamised kerkisid, lapsed said 
eestikeelse koolihariduse Loosi koo

list. Võeti omaks Eesti seadused ja 
eestlastest naabritega saadi hästi 
läbi. Oma usku ja sellega seotud 
tavasid aga hoiti ja austati. Nõnda 
võeti ühiselt nõuks rajada oma küla
le kirik. 

Valmiva pühakoja juurest nägi 
Petserimaad. Püha Nikolai (ka 
Niguliste) kirikut hakati kolme venna 
eestvõttel rajama 1930.  aastal, jõu

dumööda oli ehitusel abiks ka küla
kogukond. Ehitati talgute korras 
muude majapidamistööde kõrvalt. 
Puit saadi osaliselt oma metsast. 
Üks asunikest andis kiriku tarvis lii
vase nõmmekünka küla idaservas. 
Merepinnast 141 meetri kõrgusele 
küündiv Valgõmägi oli tol ajal lage − 
sealt võis näha teisel pool Piusa jõge 
laiuvat Petserimaad. 

Üks vendadest, Aleksander 
Grihhin, ei jõudnudki kiriku valmi
mist näha. 1930.  aastal sängitati ta 

mulda üksiku männi alla, valmiva 
pühamu kõrval. Selle matusega hak
kas kiriku kõrvale kujunema väike 
külakalmistu. 

Pühakoda valmis 1935. aastal ja 
torn paar aastat hiljem. Kiriku sisus
tus oli rikkalik, kaunistatud mitmesu
guste ornamentide ja ikoonidega. Siin 
andsid oma panuse Petseri, Obinitsa 
ja Võru õigeusu kogudused. 

Päris oma preestrit Puutli kiri
kul siiski ei olnud. 
Kirikuvanema kohus
tusi täitis üks ehitu
se eestvedajaid Ivan 
Nossov. Pühade ajal 
käisid külalisõpetajad 
Võrust ja Obinitsast. 

Koguduse aktiiv
ne tegutsemisaeg jäi kahjuks üürike
seks. Mõne aasta pärast puhkes Teine 
maailmasõda, mis tõi siiamaile lahin
gutandri ja segased ajad. Mõnevõrra 
peeti jumalateenistusi siiski ka pärast 
sõda.

Laastav nõukogude aeg. Teise maa
ilmasõja järel algas Eestimaa metsa
des partisanisõja ajajärk: levis metsa
vendlus. Võrumaa oli üks aktiivseim 
vastupanuliikumise kants ja siinsed 
metsavennad NKVD julgeolekujõu

Puutli kiriku sisustus oli rikkalik, 
kaunistatud mitmesuguste orna-
mentide ja ikoonidega.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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dudele pinnuks silmas. Kiriku lähi
ümbruse künklik reljeef ja Puutli 
metsad pakkusid metsavendadele 
häid varjevõimalusi. 

Siinses Puutlipalu punkris redu
tas Richard Vähi salk. Paraku jäi 
1953.  aasta märtsi heitlus talle vii
maseks: ägedas punkrilahingus lan
ges kaheksa metsavenda. Nende säil
mete asukoht oli kaua aega teadma
ta, alles 2011.  aastal selgus, et nad 
olid maetud Reedopalo metsa ühis
hauda. 

Armutu oli nõukogude võim ka kiri
ku vastu: keelati matmine Puutli kal
mistule, kiriku tegevus mõisteti hukka. 
Sõjajärgne okupatsiooniaeg pillutas 
külaelanikud mööda ilma laiali. Nõnda 
kadus tugev kogukond, kes oleks ühi
selt kiriku eest hoolt kandnud. Pühamu 
hakkas lagunema. Hoone langes ka 
rüüstamiste ohvriks, nagu toona mujal
gi juhtus. Väärtuslik sisustus kanti laiali. 
Peagi suri kõrgesse ikka jõudnud kiri
kuvanem Ivan Nossov. 

Mõnevõrra kohendati hoonet 
1986.  aastal: siis sai lagunenud laas
tukatus eterniitplaadid. Toona paigal
dati torni ka uus rist.

Päästetud halvimast. Kaua tühja
na seisnud ja saatuse hooleks jäe
tud puukirik oli veel mõned aastad 
tagasi hävinguohus. Nüüd on vaa
tepilt sootuks parem. Hoonet on 
aidanud päästa mittetulundusühing 
Vanaajamaja, kelle eestvõttel hakati 
2015. aasta sügisel kirikut konservee
rima. Maaülikooli õppurite praktika 
käigus tugevdati esmalt hoone palk
seinad ja konstruktsioonid. Seejärel 
kaasati rahvusvahelise koostöö raa
mes vabatahtlikud ja taastati torni 

sõrestik, ühtlasi sai väärikas puit
ehitis uue algupärase laastukatuse. 
Mõnevõrra panustasid töödesse ka 
kohalikud elanikud, vallavalitsus ja 

riigimetsa majan
damise keskus. 

Kirik on küll 
konser ve er i tud, 
kuid ei täida esi
algset otstarvet. 
Nii pühamu kui ka 
külakalmistu on 

aga kohalikele tähtis kogukonnaaja
loo mälestusmärk. Kalmistule ole
vat ühtekokku maetud 35 inimest. 
Viimane neist, Vassili Grihhin, üks 
esimesi sisserännanuid, sängitati 
mulda 2013. aasta lõpus. Järeltulevad 
põlved ei ole eelkäijaid unustanud: 
igal aastal kogunetakse surnuaia
pühal lähedaste kalmudele ja kombe 
kohaselt kaetakse toidulaud. 

Timo Palo (1978) on Eesti loodus- ja kul-
tuuriloost huvituv geograaf.

|38|  

Puutli väikesel külakalmistul leidub nii vanu metallriste kui ka uuemaid puitriste – siinset puhkepaika pole sugugi unustatud

Armutu oli nõukogude võim ka kiriku 
vastu: keelati matmine Puutli kalmis-
tule, kiriku tegevus mõisteti hukka.
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Tilkuvad 
eoskuprad

Novembri lõpp on makropil
distajale suur piin. Putukaid 
on väga harva, õisi või 

muidu huvitavaid taimi pole ja val
gusega on seis täiesti lootusetu. Aga 
ikkagi on mul komme metsa jaluta
ma minnes fotokaamera kaasa võtta. 
Nii võin pärast endale kinnitada, et 
mina olin valmis, aga pildistada pol
nud midagi. 

Umbes samalaadne olukord oli 
2015. aasta novembri lõpus. Ilm oli 
pilvine ning öösel olid olnud ker
ged miinuskraadid. Jalutasime kaa
saga metsas ja kõikjal olid veetil
gad. Okstel rippuvad tilgad ei pakku
nud midagi huvitavat, aga silma jäid 
samblamätta kohal kõrguvad eos
kuprad. Uurisin neid lähemalt ja üri
tasin ilma statiivita pilti saada, kuid ei 
saanud head tulemust. 

Ei jäänudki muud üle, kui tuli jalad 
selga võtta ja kiiresti kodus ära käia 
ja statiiv tuua, sest niigi vähene val
gus hakkas kaduma. Tagasi jõudnud, 
sättisin statiivi ja supermakro varus
tuse  paika ja asusin katsetama. Kuigi 
valgust oli väga vähe, suutsin õnneks 
olud enda kasuks pöörata ja korraliku 
pildi saada. 

Töötan riigiametnikuna keskkon
naametis, seega olen kaudselt loo
dusega pidevalt seotud. Minu lii
kumised looduses said alguse juba 
lapsepõlves, kui tegelesin aktiivselt 
orienteerumisega. Sealt jäi külge 
vajadus märgata pisias
ju. Fotograafiaga olen 
tegelnud 2003.  aas
tast peale. 

Foto tegemisel 
on kasutatud Pentax 
K5 keret, 105  mm 
makroobjektiivi ja 
60 mm vaherõngaid. 
ISO  800, ava  8, 
säriaeg 0,6 s.

Kristo 
Keevend

vajadus märgata pisias
ju. Fotograafiaga olen 
tegelnud 2003.  aas
tast peale. 

Foto tegemisel 
on kasutatud Pentax 
K5 keret, 105  mm 
makroobjektiivi ja 
60 mm vaherõngaid. 
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säriaeg 0,6 s.
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Intervjuu

Tartu ülikooli rektorit, rakendus-
geoloogia professorit Volli Kalmu 
küsitlenud Toomas Kukk

Tartu ülikool on maailma ülikoo-
lide edetabelites oma positsiooni 
parandanud ja jõudnud küllaltki 
kõrgele. Millal ülikool päris tippu 
jõuab?
Sel viisil, nagu ülikool praegu toimib 
ja mida temalt oodatakse, ei jõua.

Aga kui kõrgele võiks ülikool 
tõusta?
Eesti ja meie sarnased ülikoolid jook
sevad kõvasti, et püsida edetabeli
tes paigal. Edetabeli positsioon ei saa 
olla ülikooli toimimise põhieesmärk 
või ülesanne. On mõned ülikoolid, 
mis on oma arengukavades pannud 
kirja, et tahavad olla näiteks esimese 
saja hulgas. Aga väikestes ühiskon
dades, väikestes kultuuriruumides on 
ülikoolil palju muid ülesandeid, mida 
edetabelid ei arvesta. 

Meil aitaks edetabelis tõusta kind
lasti see, kui muutuksime täiesti ing
liskeelseks, võtaks praegusega võr
reldes vastu poole vähem tudengeid 
ning vaja oleks ka kümme korda roh
kem raha. 

Kui teha kaht esimesena nimetatut 
isegi praeguse rahahulgaga, tõusek
sime edetabelites päris kõvasti. Aga 
see pole Eesti ülikooli, rahvusülikooli 
eesmärk. See oleks liiga kitsas vaade. 
Edetabelid arvestavad teatud aspek
te, aga mitte ülikoolide kogutähtsust. 

Mõnikord on seda lihtsam kokku 
võtta nii, et Tartu ülikooli ja teis
te Eesti ülikoolide tähendus on 
sama mis näiteks Inglismaal Oxfordi 
ja Cambridge’i ülikoolil ning ka 
Inglismaa 250. ülikoolil, millest meie 
pole midagi kuulnud. Meil on kogu 
see mitmekesisus jagatud vaid mõne 
ülikooli vahel. Meil pole eraldi abso

luutset tippu teaduses ja näiteks eral
di kõrghariduse tasemel rahvavalgus
tuslikku tegevust.

Mõnda neist punktidest tundub 
olevat lihtne täita, näiteks võtta 
vastu poole vähem üliõpilasi. 
Pearaha tuleb siis küll vähem ja 
rahastamist peaks ümber korral-
dama.
Rahastamine ei ole praegu otseselt 
pearahaga seotud, kuid ajaloo vältel 
on rahastus olnud kolme neljandi
ku ulatuses seotud tudengite arvu
ga. Viimastel aastatel on õppijate arv 
tugevasti vähenenud, kogu Eestis. 
Viimasel viiel aastal on tudengeid 
jäänud umbkaudu kümne tuhande 
võrra vähemaks. Oleme ülikooli vas
tuvõtulävendit hoidnud samal tase
mel ja pole seda langetanud erine
valt mõnest teisest ülikoolist. Ülikooli 
sees on mõnigi öelnud, et oleme turu
konkurentsis pannud end seetõttu 
halvemasse olukorda. Aga kui vaata
me inimeste hulka, kes siit on haridu
se saanud, siis on seis teine. 

Tuleb muidugi öelda, et ka lõpeta
mata haridusega saadakse targemaks. 
Isegi kui on õpitud ainult aasta või 
kaks, rääkimata neist, kel on jäänud 
vaid lõpueksamid või lõputöö tege
mata. Ühiskonna jaoks on muidugi 
olulisemad maksumaksja raha õigus
tatud kulutajad, kes jõuavad diplomi
ni. Selles mõttes on olukord natuke 
paranenud, või siis teisest küljest vaa
dates: väljakukkumine on vähenenud. 
Siiski on see liiga suur ning ka seetõt

tu pole mõtet lävendit alandada, et 
võtta veelgi rohkem juurde väiksema 
potentsiaaliga tudengeid. 

Minu kindel veendumus on see, 
et absoluutne enamus ülikooli vastu 
võetutest on võimeline ülikooli lõpe
tama. See ei jää vaimsete võimete 
taha. Pigem takistavad muud prob
leemid: sotsiaalsed või ka sobimatu 
eriala valik. 

Kui enda ülikooliaega meenuta-
da, siis konkurss oli tihe: bioloo-
gia kaheksakümnele kohale oli ligi 
kolm korda rohkem soovijaid. Aga 
esimese aasta lõpuks oli ikka kolm-
kümmend viis väljalangejat. See 
näib paratamatuna, sest soovid, 
tahtmised ja võimalused muutuvad 
aja jooksul.
Mõnda asja on siiski võimalik muuta. 
Inimeste huvid on tänapäeval mitme
kesisemad, info on igalt poolt kätte
saadav ning ollakse huvitatud haridu
sest, milles on kombineeritud palju 
erialasid. Suurimaid probleeme ühis
konnas või looduskeskkonnas, nagu 

kliimamuutused, 
varustatus toidu ja 
energiaga, või usu
konfliktid ja linnas
tumine, ei lahen
da ühegi kitsa eri
ala vaatevinklist. 
Mitmekesistumine 

on kindlasti õige ja huvitav suund. 
Hariduses peab muidugi kandev ske
lett moodustuma. Igast erialast natu
ke ahnitsedes ei saa süsteemset hari
dust kokku. 

Kindlasti saaks vähendada tuden
gite hulka, kes väidavad, et tulid 
õppima vale eriala. Oleme laienda
nud bakalaureuseõppe õppekavade 
ainevalikut, et tudeng saaks juba esi
mesel aastal laiema pildi valdkon
nast. Muidugi ei välista see pettu

tartu ülikool 
jääb Eesti rahvuskultuuri kantsiks

Viimasel viiel aastal on tudengeid 
jäänud umbkaudu kümne tuhande 
võrra vähemaks. 
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Volli Kalm on sündinud 10. veeb-
ruaril 1953 Vändras. Lõpetas 1971 
Vändra keskkooli ja 1976 Tartu 
ülikooli geoloogina. 1980–1984 oli 
aspirantuuris Eesti TA geoloogia 
instituudis ja kaitses geoloogia-
kandidaadi väitekirja 1984 
(„Formation, composition and 
usage of glacio fluvial deposits in 
Estonia“, juhendaja Anto Raukas). 
1988–1989 oli järeldoktorantuuris 
Alberta ülikoolis. 1986. aastast töö-
tanud Tartu ülikoolis: lektori, dot-
sendi, instituudi juhataja, dekaani, 
professori (alates 1992), õppepro-
rektorina; alates 2012. aastast rektor. 
Tegelnud paleokliima, mandrijää-
tumiste paleogeograafia ja krono-
loogia, sedimentoloogia ja geoar-
heoloogia probleemidega. Mitme 
teadusajakirja toimetuskolleegiumi 
ning erialaseltside ja komisjonide 
liige. Pälvinud Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi 2005. a.
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mist täielikult. 
Noorte huvid paistavad silma ka 

sellest, mis erialadele on avaldusi kir
jutatud. Igasse ülikooli saab esitada 
avalduse kahele erialale, näiteks IT 
valdkonda ja hispaania filoloogiasse. 
Selles valikus pole midagi halba, kui 
noor inimene kujutab ette, et ta on 
võimeline igal alal hariduse saama. 
Ilmselt pole kusagil ülikoolides aga 
nii laia valikut, et saaks esimesel aas
tal õppida süvendatult nii infotehno
loogiat kui ka hispaania keelt. 

Kuid loodusteadustes laias mõis
tes on paljudes maailma tippülikoo
lides tavaks, et esimesel õppeaastal 
õpitakse samu baasaineid: keemia, 
matemaatika, bioloogia, biostatisti
ka ja muu selline. Siis ühed spetsia
liseeruvad teisel aastal arstiks, tei
sed geneetikuks või botaanikuks. Me 
natuke liigume selles suunas, just esi
mese astme laiemate õppekavadega.

Ülikooli struktuur on viimastel 
aastatel alatasa muutunud. Jaotus 
neljaks valdkonnaks sai teoks 
2016. aasta algul. Kas see on end 
juba õigustanud?
Neljaks valdkonnaks jagunev 
uus struktuur saab aasta vanaks. 
Olemuselt on need neli valdkonda 
nagu suured teaduskonnad, ja nime
tused jäid kompromissina. Selline 
jaotus otsustati 2014.  aasta suvel, 
poolteist aastat enne uue struktuuri 
jõustumist.

Neljas valdkonnas kolmest oli juba 
varem sarnane struktuur olemas. 
Näiteks loodus ja tehnoloogiatea
duskond, millega liitus väiksem mate
maatikainformaatikateaduskond. 
Suurimas teaduskonnas oli ühiselt 
tööd tehtud ja eelarvet jagatud juba 
seitse aastat.

Natuke sarnane oli olukord arsti
teaduskonna ja kehakultuuriteadus
konna liitumisel: arstiteaduskond on 
suur ja vanade traditsioonidega ning 
kehakultuuriteaduskond väikene ja 
suhteliselt noor. Multidistsiplinaarsus 
suurenes neis kahes valdkonnas juba 
enne liitmist.

Märksa suuremaid muutusi on 
märgata ja plaanitud neis osades, 
mis enne liitumist olid väga iseseis

vad ja omavaheline koostöö vähe
ne. Eriti sotsiaalvaldkond, kus prae
guseks on palju õppekavasid ümber 
tehtud ja dubleerimist vähendatud. 
Sotsiaalvaldkonda koondunud insti
tuutide vahel pole sel tasemel ühis
tööd olnud.

Samuti humanitaarias. Seal oli 
struktuurimuutus suurem, tekkis 
uus maailma keelte ja kultuuride kol
ledž, kuhu koondus kõik võõrkeeltega 
seonduv. Esmakordselt tekkis magist
rikool üle kogu humanitaariavald
konna. Endise usu ja filosoofiatea
duskonna suurem koostöö areneb ka 
religiooniuuringute valdkonnas.

Muutused ja erialadevaheline 
koostöö suurenes juba enne struk
tuurimuutusi. Loodusteaduste vald
konda puutuv näide on poolteist aas
tat tagasi asutatud Eesti maapõue
ressursside uurimiskeskus (MAREK). 
Sinna on geoloogide kõrval kaasa

tud majandusteadlased, kes peaksid 
lisama maavarade teadmistele nende 
kasutamise tasuvuse poole. Sul võib 
olla varandus maas või metsas, aga 
mida temaga peale hakata, sõltub 
ühiskonna suhtumisest (sotsiaaltea
duslik vaade). Koostöö esimesed pro
jektid alles käivad.

Meedias on rohkem juttu olnud 
arheogeneetikast, kus humanitaaria 
ja väga fundamentaalne loodusteadus 
on ühisosa leidnud. Samuti mobiil
positsioneerimise andmete kasuta
mine logistika ja transpordiproblee
mide lahendamisel, Tartu nutikate 
majade loomise programm – neis 
kõigis on haaratud erinevate valdkon
dade teadlased.

Koostöö tuletab meelde ka ülikoo-
lide paljuse: mitu ülikooli Eestisse 
või Tartusse üldse mahub? Kas 
Eesti maaülikoolil on kohta?

Rektor peab kõnet loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistriõppe lõpuaktusel 
mullu 21. juunil
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Soovi korral ei takista miski koos
tööd. Samas on selge, et mida vähem 
on formaalseid piire ja kaste raha või 
inimeste ümber ehk administratiiv
seid takistusi, seda lihtsam on koos
tööd teha. See kehtib nii ülikoolide 
sees kui ka ülikoolide vahel. 

Eelmine valitsuskoalitsioon võttis 
plaani haridusteadusasutuste võrgu 
korrastamise, niinimetatud Oki 
raporti soovitusel. See raport ei öel
nud midagi uut, vaid kordas riiklikes 
teadusarendustegevuse ja kõrghari
duse strateegiates teadaolevat konk
reetsel ja intrigeerival moel, nimesid 
ja asutusi esile tuues. Minu meelest 
peaks lähtuma põhimõttest, et teadus 
ja kõrgharidus peaksid olema võima
likult mõistlikult koos. Eriti meie suh
teliselt väikeses kultuuri ja keeleruu
mis. Teaduste akadeemia uurimis
instituutide ühendamine ülikoolidega 
1990.  aastate alguses kandiski seda 

mõtet, et hea teadus toimiks koos hea 
kõrgharidusega. Ühel on vaja teadust, 
teisel järelkasvu. 

Kui sellest lähtuvalt vaadata meie 
praegust situatsiooni, siis kogu 
parim teadus pole seotud sama eriala 
magistri ja doktoriõppega. Tartus on 
siiski paar näidet, kus juriidiliselt üli
koolist eraldi seisev asutus on õppe
töösse tugevasti kaasatud. Näiteks 
Eesti biokeskus, kus teadus ja õppe
töö toimub ruumiliselt koos. Samuti 
Tartu observatoorium Tõraveres, kus 
on hea koostöö ülikooliga. Nende 
ühendamine ülikooliga oleks suuresti 
senise olukorra vormistamine.

Nüüd maaülikoolist. Muidugi on 
palju valdkondi, kus me dubleeri
me üksteist olulisel määral, sealhul
gas tehnikaülikooli Tartu kolledžiga. 
Olen varem olnud kahes komisjo
nis, mille eesmärk on olnud ühenda

da maaülikool Tartu ülikooliga. Neis 
veedetud aeg ja kulutatud energia on 
olnud täielik ajaraisk, sest  sellised 
asjad ei juhtu poliitilise otsuseta. 

Konkurents pole kindlasti paha, 
aga see peab olema rahvusvaheline. 
Kõikidel mõlema ülikooli teadusala
del on omad baasteadused, milleta ei 
saa: bioloogial keemia, matemaatika ja 
nii edasi. Kumbki ülikool õpetab neid 
ise, aga koostööruumi oleks palju roh
kem. Kohati see ka toimib. Kloonitud 
vasikad on näide EMÜ veterinaaride ja 
arstiteaduskonna koostöö sujumisest; 
doktorikoolid on ühised peaaegu kõi
kides valdkondades. Üks teaduse tipp
keskus on meil ühine. 

Meedias on rohkem juttu olnud 
eesti keele instituudi ühendamisest. 
Meie seisukoht on olnud väga selge: 
kui riik ehk omanik otsustab, et ei 
soovi pidada eraldiseisvaid teadus
asutusi, siis tuleb need liita nende 

ülikoolidega, kelle vastutusel on vas
tav teadusvaldkond. Sama puudu
tab ka maaülikooli. Kui meil on ligi 
14 000 tudengit ja maaülikoolis 4000, 
siis kokku oleks see Euroopa mõistes 
ikkagi väiksemapoolne ülikool.

Väga paljus saaksime teha suu
remat koostööd nii, et kõik pooled 
sellest võidaksid nii teadus kui ka 
õppetöös. Peaksime püüdma kümne 
kuni viieteistkümne aasta perspektii
vis ette kujutada, millised targad sam
mud on vaja praegu Eesti kõrgharidu
ses ja teaduses teha. 

Üldised arengutendentsid on sel
ged: aina piiramatum juurdepääs 
informatsioonile, kasvab konkurents 
rahastamise pärast, globaalprob
leemid süvenevad üha kiiremini ja 
need pole vaid Aafrikas, LähisIdas 
või Saksamaal. On hädavajalik kon
solideerida Eestis olev kompetents ja 

keskenduda olulis
te tulevikuproblee
mide lahendamise
le, mis on võima
lik ainult suuremas  
multidistsiplinaar
ses koostöös, nii 
kodus kui ka rah
vusvaheliselt.

Koostöö põhili-
ne komistuskivi on ikka raha: kes 
maksab ja mille eest? Teine asi, 
kes on põhiautor ja kellele jääb au, 
ning kolmandaks muidugi isiku-
tevahelised suhted. Viimane on ka 
argument, miks peaks institutsioo-
ne võimalikult palju olema.
Kui on huvitav probleem ja inime
sed soovivad koostööd teha, siis see 
õnnestub. Aga tõsi on see, et meil 
on igal erialal inimesi vähe ja seda 
olulisemalt tulevad pinnale tugeva
mate, juhtivate persoonide isiku
omadused, mis mõjutavad koostööd 
ja arenguid. Mõjud on muidugi ka 
positiivsed, nagu näiteks ühine tipp
keskus, kus maaülikooli poolt juhib 
Ülo Niinemets ja Tartu ülikoolist Ülo 
Mander – miski ei takista maailma 
tipptasemel ühistööd. 

Teaduse mehitamine on üldiselt 
konkurentsipõhine ja tegelikult on 
see hea, et on valida ning valikud pole 

Kui meil on ligi 14 000 tudengit ja 
maaülikoolis 4000, siis kokku oleks 
see Euroopa mõistes ikkagi väikse-
mapoolne ülikool.
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halvad. Meil on puudu selgelt läbi
töötatud võimalused, kuidas välis
maa kogemusega, kas välismaalasi või 
järeldoktorantuuris välismaal olnud 
inimesi siia tagasi tuua. Ülikoolis 
oleme arengufondist andnud toetusi 
väga heade noorte toomiseks tagasi 
Eestisse ja kavatseme seda tegevust 
laiendada. Leidub küllalt inimesi, kes 
sooviksid Eestis akadeemilist karjää
ri jätkata.

Kõik paremad töökohad on ju täi-
detud ja mujalt tulles pole kuigi 
lihtne kandideerida.
Tegelikult pole ka kõik kohad vali
tavad: töölepinguseaduse muudatu
se järgi muutusid paljud teadus ja 
arendusasutuste töölepingud täht
ajatuteks. 1750 akadeemilisest töö
tajast on meil rohkem kui kolmandik 
juba tähtajatu lepinguga ehk tenuu
ris. Need kohad ei vabane enne töö
taja pensioneerumist või seadusest 
tuleneva regulaarse atesteerimise 
tulemusena, kui peaks selguma, et 
inimese tööpanus ei vasta eeldatava 
töö sisule või mahule. Mujalt tulnud 

noortele on võimalik luua kas uusi 
ametikohti, kui allüksusel on raha või 
ülikooli arengufondist on antud star
diraha, samuti osaleda konkursil vali
tavatele ametikohtadele.

Teiselt maalt ja kultuuriruumist 
tagasi tulemiseks on vaja siinsetest 
võimalusest detailselt teada saada. 
Selleks oleme viimastel aastatel välja 
kuulutatud ametikohtade konkurs
side infot jaganud erialaportaalides, 
olen palunud dekaanidel personaal
selt teavet levitada ning olen ka ise 
kutsunud mujalt inimesi konkureeri
ma. See on natuke suurendanud ava
tust, nähtavust ja konkurentsi ning 
oleme saanud häid kandidaate.

Mis võiks olla ülikooli järgmise viie 
aasta põhieesmärgid? Kõrvalt vaa-

dates tunduks hea eesmärk hoida 
praegust olukorda ja mitte tegelda 
reformimisega. Aga tegelikult?
On mõned asjad, kus kindlasti on 
vaja edasiarendusi. Kõlab igapäeva
se teemana, aga olulised on õppeka
vad, õppimise ja õpetamise kvaliteet, 
praktika osakaalu suurendamine ja 
suurem sidusus tänapäeva problee
midega. Pean silmas seda, et kõigist 
ülikooli lõpetajatest jätkab akadeemi
list karjääri keskmiselt viis protsenti. 
Mõned võivad küll hiljem tulla tagasi 
magistrantuuri või doktorantuuri, aga 
üheksakümmend viis protsenti läheb 
mujale. Ülikooliharidus peab olema 
loomulikult teaduspõhine, aga see ei 
tohi olla vaid ettevalmistus järgnevale 
akadeemilisele tööle.

Oleme ülikoolis kokku leppinud 
teaduse, arenduse ja innovatsiooni 
fookussuunad. Ka maailma tippüli
koolid pole suutelised tegelema kõigi 
teadustega. Väga tugevad instituu
did ei tegele ka meil kogu erialavald
konnaga, vaid ikka nende suunda
dega, kus ollakse tugevad. Samas on 
Tartu ülikool universaalne ja klassi

kaline (inglise kee
les comprehensive): 
loodusteadustest 
üle humanitaaria 
meditsiini ja tehni
kateadusteni. 

Oleme endale 
saanud viis fookus

valdkonda. Rööbiti sellega alustasime 
ülikooli laborite süsteemi fokuseeri
mist. Algul valisime välja kümme olu
lisemat ühiskasutusega laborit kokku 
ligi kahesajast. Need on laiema kasu
tajaskonnaga, kallima sisustusega, 
kuhu on juba suuremaid investee
ringuid tehtud. Kui paneme kokku 
teadusarendustegevuse fookused ja 
nende laboratoorse aluse, siis tekki
nud valikute alusel hakkame tegema 
investeeringuid just meie jaoks olu
listesse suundadesse. Seda peab väl
timatult arvestama ka töö ja kraadi
õppe kohtade jaotus. 

Liigume finantseerimise mõttes 
edasi, et senise investeeringute liig
se hajutamise asemel toetada kesk
se finantseerimise kaudu just foo
kusvaldkondi. Kui toetame arengu

fondist täiesti uusi teadussuundi, siis 
selliseid, mis langevad kokku valitud 
fookustega.

Arutelude käigus on näha, et koha
ti tekib õigustatud hirm: kui minu 
eriala pole fookuses, siis mis saab. 
Lähtuma peaks sellest, et kui oled 
ülikooli tööle võetud, siis pole su töö 
teisejärguline. Ka fookustest kõrvale 
jäävatel erialadel on õigus ja võimalus 
taotleda teadustööks raha, lepinguid 
ja projekte. Pigem lähtume fookus
test siis, kui otsustame, kuhu suunata 
strateegilised investeeringud ja res
sursid ning kellele ehitada uusi hoo
neid. Fookusvaldkondade arendami
sel jälgime muidugi ka Tartu ülikooli 
kui rahvusülikooli rolli, et kõik vajali
kud valdkonnad saaks kaetud.

Kui kõik inimesed ülikoolis ühtmoodi 
mõtleks, oleks väga kurb, ja õnneks 
pole nii.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ühe järgmise sammuna raja
me Narva maanteele, praegu
se Oeconomicumi asemele, majan
dus ja informaatikamaja, mis val
mib 2019–2020. See võimaldab 
praegusse matemaatikainformaa
tikamajja Liivi  2 koondada lin
nas hajali oleva „rohelise bioloogia“. 
Sotsiaaliavaldkonda üritame rohkem 
koondada peahoone ümbrusse ja 
Toomele. Sporditeadused koonduvad 
Ujula tänavale, mille praegust hoonet 
tuleb enne laiendada. 

Kas plaanite uuesti rektoriks kan-
dideerida?
See on nüüd siis tavaküsimus. Olen 
mitmel korral vastanud: pean põhi
mõtteliselt õigeks, et iseennast ei saa 

rektorikandidaadiks üles seada, keegi 
teine peab esitama. Hakkan jätkami
sele tõsiselt mõtlema ja seda kaaluma 
siis, kui keegi sellise ettepaneku teeb. 
Aga soovin nende inimestega aruta
da, mis on nende ootused ja näge
mus ülikooli tulevikust. Lihtsam on 
välistada: kindlasti ei lähe ma kaasa 
sooviga viimaseid suuri reforme taga
si pöörata. Ei tea küll, et sellist soovi 
oleks, aga kaalumise koht seisneb eel
kõige selles, kui palju võimalike esita
jate visioon ja minu arusaamad kattu
vad. Kui kõik inimesed ülikoolis üht
moodi mõtleks, oleks väga kurb, ja 
õnneks pole nii.

Isegi rektori amet ei võimalda kõi-
ke teha.

Loomulikult mitte: piirangud tule
nevad ka ülikooli välistest tingimus
test, rääkimata ülikooli sisemistest. 
Kõikides asjades tuleb teha komp
romisse, aga heade asjade nimel ei 
tohiks liiga palju teha. Ülikool on 
õnneks koht, kus on lõpmata palju 
häid inimesi ja ideid. Kuskil peab 
olema tasakaalukoht, mida teha kõi
gepealt ja mida kaugemas tulevikus 
või mida üldse mitte. Paraku pole 
võimalik kõike toetada. Lähtuma 
peab sellest, mis on institutsioonile 
kui tervikule parim. Seetõttu pea
vad ligimesed, sõbrad ja oma eri
ala jääma otsustamisel tagaplaanile. 
Ülikooli arengu huvid peavad igal 
juhul domineerima muude huvide 
üle. 

|47| 

Ülikooli juhtimine nõuab ka head vastupidavust, millele muu hulgas aitab kaasa golfimäng. TÜ rektori karika golfiturniir 
Otepää golfikeskuses 21. augustil 2016
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Tööjuhend
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Arne Ader, Urmas Tartes

Eestit ei ole võimalik ette kuju
tada ilma kaunite allika ja 
järvesilmadeta või käänuliste 

jõgedeta, mille vesi aegajalt üle kal
laste tõuseb. Just veekogude lähedal 
on suurim tõenäosus leida miljoni
vaateid, ent selle parim tõendus on 
pigem kõrged kinnisvarahinnad kui 
kaunid loodusfotod. Tõepoolest, meil 
napib häid allika, järve ja jõepilte. 

Veekogu pind on looduslik pee-
gel, mis toob lähikonna maastiku 
võlu selgemini esile. Kui teeme üles
võtteid, on meil võimalus ja ühtlasi 
kohustus pidada silmas lummavaid 
veepeegleid: enamasti neid parimal 
viisil ära kasutades, ent vahel ka neid 
teadlikult vältides (◊ 1).

Et veepeegel võimalikult hästi pil

dile saada, on mõistlik teha natuke 
eeltööd. Tasub mõelda läbi, kas pari
mad pildistamisolud on pigem hom
mikul või õhtul. Kas veekogu kaldal 
kasvab ka lehtmetsa, mis sügisel lehte
de kolletamise ajal värviküllust lisab? 
Niisuguste lihtsate küsimuste kallal 
maksab veidi juurelda, et pildistamine 
järgmisel korral paremini õnnestuks.

Valides sobilikku pildistamispai
ka, tuleks lähtuda ka veekogu nimest. 
Näiteks Punaoja puhul sobib paremi
ni udune või pilvealune ilm, sest siis 
õnnestub jäädvustada soost väljuva 

vee punakas toon. Siniallikast on aga 
parem teha pilte sinise (selge) taevaga 
päeval (◊ 3).

Igal veesilmal on oma eripära. 
Otsi des vastust küsimusele, mis teeb 
Pühajärvest Pühajärve või Võhandust 
Võhandu jõe, jõuame veidi ootama
tu mõtteni: veekogule olulised tun

nusjooned ei tule
ne niivõrd veteval
last, vaid hoopis 
lähikonna nüanssi
dest. Inimene mär
kab eelkõige veeko
gu kuju, kallaste ja 
saarte pinnavorme 

ning veesilma palistavat taimestikku.
Pildistatava veekogu kuju saame 

kõige paremini edasi anda õhufoto 
abil. Vaatetorn või mõni lennumasin 
on siin fotograafidele head abilised. 

Veekogude lugu pildis: 
kuidas teha ja valida allikate, jõgede ja järvede fotosid

◊ 1. Pilt Äntu Sinijärvest on tehtud puhkekoha juures asuvalt ujumissillalt. Selleks et saada järv tervikuna fotole, tuleb teha 
panoraampilt. Fotol on samavõrd olulised nii päikesepaistes särav veepeegel kui ka vilus asuva järveosa rohekas toon. Vee 
õrnroheline värvus on allikarohkele Äntu Sinijärvele tunnuslik

Üldjuhul on meie kodumaa vee-
kogude kõige kaunimad vaated  
juba ammu välja otsitud ja teada.

Fo
to

d:
 A

rn
e 

A
de

r

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



JAANUAR  2017   EEsti LOODUs                    49|49| 

Õhuvaadetest enam vajame aga 
maapinnalt tehtud pilte, sest nõnda 
õnnestub kohaloleku tunnet märk
sa paremini edasi anda: tavapärase 
rakursi puhul tajutakse fotol nähtut 
loomulikuna (◊ 2).

Veekogu pildistamine ei erine kui
givõrd inimeste portreteerimisest: 
siht on jäädvustada objekti huvitavam 
ja kaunim pool ning ühtlasi see miski, 
mis teda teistest omataolistest eris
tab. Mõnikord on omapära üsna liht
ne leida. Näiteks Kurtna järvestikus 
asuva Kuradijärve ilme on Eestimaa 
järvede hulgas üpris eriline (◊ 4). 

Ent missuguse pildi peaksime vali
ma Eestimaa pikima jõe Võhandu 
puhul? Võhandu 162 kilomeetri pik
kusel teekonnal saab teha hulganis
ti põnevaid fotosid. Ilmselt on kõigi 
jõgedega nõnda, et ainusobivat pilti 
ei leia me ülemjooksult, sest ena
masti jõe eripära seal veel ei avaldu. 
Võhandu on kõige eripalgelisem kesk
jooksul: vahest kuulsaimad on just 
Süvahavval üles võetud vaated (◊ 5). 

Samalaadse küsimuse võiks esitada 
meie suurima järve kohta: kas on või
malik pildistada Peipsit niiviisi, et ta 
eristuks fotol Eesti teistest järvedest 
ja merest (◊ 6)?

◊ 2. Pühajärv linnulennult ja vaadatuna inimese silmakõrguselt. Mõlemad pildid 
annavad edasi Pühajärvele omast käänulist kaldajoont, saarerohkust ja tavapä-
rasest avaramat veepinda. Kaldajoone käänud eristuvad paremini õhust tehtud 
pildil. Maalähedase foto tugev külg on aga järvel pilku köitev elustik – pardid. 
Ühtlasi annab see pilt paremini edasi kohaloleku tunnet

◊ 3. Laiuse Siniallikas on pisike veesilm soostunud söllis. Sinisena paistab see 
selge taeva korral, mistõttu tuleks pilt teha päikeselisel suvepäeval 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



50             EEsti LOODUs  JAANUAR 2017

Tööjuhend
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◊ 4. Pildil tulevad ilmekalt esile Kurtna Kuradijärvele omased tunnused: ovaalne kaldajoon, kaldapealseid palistavad kased ja 
männid, täiesti taimevaba veepeegel ja veetaseme muutuse tõttu kuivanud kasetüükad kaldajoonel

◊ 5. Kaks fotot Võhandu jõest. Esimene kaader on alamjooksult Hobuala külas, kus jõgi sarnaneb paljude teiste selle kandi 
ojadega. Teine pilt pärineb Süvahavva külast keskjooksult, kust võib leida mitu ainulaadset Võhandu vaadet  

 ◊ 6. Kas Peipsi järv või Läänemeri? Mõlemal juhul on tegu Peipsiga. Mererannas leidub kõrgeid liivaluiteid harva, ja pruu-
nikas vesi on iseloomulikum just Peipsi järvele. Pealegi ei ole Eestimaa ühelgi järvel nõnda pikka soist kaldalõiku kui Peipsil 
Emajõe Suursoo piirkonnas  
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Üldjuhul on meie kodumaa vee
kogude kõige kaunimad vaated juba 
ammu välja otsitud ja teada: aega
de jooksul on neid jäädvustanud 
nii fotograafid kui ka kunstnikud. 
Nendest vaatekohtadest tasub vee
kogusid ikka ja jälle pildistada või 
maalida (◊ 7). Nii tekivad piltidest 
aegread, mis ühise tervikuna jutus
tavad oma loo.

Vesi liigub. Jäävabadel aegadel mär
kame veekogu püsitut olekut: vete
vald annab sellest märku lainete ja 
keeristega, mõnel juhul paelub pilku 
veekardin. 

Vahel tasuks vee liikumisele pöö
rata erilist tähelepanu. Sagedamini on 
see tarvilik allikate ja jugade puhul. 
Näiteks nõlvadel avanevatest lange
allikatest saame võluvama pildi, kui 
sellel on näha allikast väljuv veevool. 
Tõusuallikapiltidele lisavad põnevust 
aga fotol eristatavad vee tõusuleht
rid (◊ 8).

Jugasid pildistades tasub kindlasti 
proovida eri säriaegu. See on oma
ette proovikivi, sest langeva vee pil
distamisel kasutatavate säriaegade 
vahemik mahub väga laiadesse pii
ridesse: 1/8000 sekundist 2,5 sekun
dini. Kui on soov saada võimali
kult ehtsat joapilti, jääb kohane säri
aeg tõenäoliselt vahemikku 1/250 
kuni 1/1000 sekundit (◊ 10 vasak
poolne pilt). Mida kõrgem juga, seda 
lühemat säriaega tuleks eelistada. 
Ent mõne foto võiksime teha hoopis 
pikema säriajaga (◊ 10 parempool

ne pilt). Sellised pildid ei pruugi olla 
parimad joa tutvustamiseks loodus
ajakirjas, kuid kunstinäitusel on neil 
oma koht.

Veepind on ühtaegu tasapind, ja 
seegi võib pildistamise muuta üksja
gu keerukamaks. Mil moel saab kal
dalt ülesvõtteid tehes tagada, et tera

vana talletub kogu 
kaadrisse jääv vee
pind? Siin aitab 
hädast välja tilt-
shift’i objektiivi tilt’i 
funktsioon. Kogu 

veepinna kujutis õnnestub jäädvus
tada selge, teravana, kui seame objek
tiivi kaamera ja veepinna suhtes õige 
nurga alla (◊ 9). 

Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963) 
on bioloogid, mõlemad on pikka aega 
tegelnud loodusfotograafiaga.

|51| 

◊ 7. Emajõe algus, täpsemalt Väikese Emajõe väljavool Pühajärvest, on olnud menukas pildistamiskoht juba terve sajandi. 
Pildipaar võimaldab võrrelda sama paika aastatel 1921 ja 2016 

◊ 8. Saula Valgeallikas on iseloomulik 
tõusuallikas, mille tõusulehtrid saab 
pildile madala veeseisu korral

◊ 9. Tasapinna veevirvendus Vilbaste 
allikal on teravalt kaadris tänu tilt-shift’i 
objektiivi tilt’i funktsioonile 

◊ 10. Vasakul on Jägala juga pildistatud nii, nagu seda näeb inimsilm, seevastu parem-
poolsel fotol on kunstiline eesmärk. Esimesel juhul on säriaeg 1/350 sekundit, teisel 
juhul 1/8 sekundit. Esimene pilt sobib hästi loodusajakirja, teine kunstinäitusele 

Veepind on ühtaegu tasapind, 
ja seegi võib pildistamise muuta 
üksjagu keerukamaks. 
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Looduselamus maailmast

Lõuna-Ameerika põhjaosas Venezuelas ja Colombias on 
levinud ülimalt elurikas troopikarohtla ljaano. Tulvavee 
ajal kohtab sealsetes mitmekesistes elupaikades uskuma-
tul hulgal roomajaid, linde ja imetajaid. Kalaliike on ljaa-
nos ligi 100 ja pesitsevaid linnuliike 350, peale selle küm-
neid imetaja- ja roomajaliike.

Hendrik Relve

Troopikarohtlaid, mida nime
tatakse ljaanodeks, lei
dub vaid LõunaAmeerikas 

Colombias ja Venezuelas Orinoco 
jõgikonnas. Nende omapära võr
reldes muude troopiliste rohtlatega 
seisneb selles, et igal aastal on nad 
kuude kaupa tulvaveest üle ujutatud. 
Vihmaperioodil jaanuarist maini tõu
sevad jõed tihti üle kallaste ja katavad 
ulatuslikke alasid. Just sel ajal pul
bitseb ljaanos kõige rikkalikum elu. 
Seepärast soovime 2015.  aasta veeb
ruaris Venezuela loodusreisil tingi
mata sellest suurejoonelisest vaate
pildist osa saada. 

Ljaanode piirkond on enamjaolt 
väga hõredalt asustatud. Sinna ei ole 
kerge pääseda. Oleme valinud oma 
sihtkohaks Hato el Cedrali karja

mõisa. Esmalt lenda

me pealinnast Caracasest Venezuela 
keskossa Barinasesse, siis jätkub retk 
pikki tunde mööda maanteid, mis 
muutuvad aina viletsamaks. 

Viimaks jõuame raudväravateni, 
kus ilutseb karjamõisa nimi ja suur 
pilt hobuse seljas kappavast veise
karjusest ja veisest, ent ka krokodil

list ja kapibaarast. Niiviisi on Hato el 
Cedrali eripära kenasti kokku võetud. 
Ühest küljest kasvatatakse siin karja, 
teisalt hoitakse ja tutvustatakse ljaa
no loodust. Päratu suurel maalah
makal − pindalalt veidi ulatuslikum 
kui Eesti suurima, Lahemaa rahvus

pargi maismaaosa – mahub tegelema 
mõlemaga. 

Paik meelitab ökoturiste. Nõnda 
nimetatakse teatavasti reisihuvilisi, 
kes on valmis ehedate looduselamus
te nimel leppima ka kehvapoolsete 
olmetingimustega. Meiegi koikud asu
vad hämarates kivistes toapugerikes, 

kus lämbust peletab 
üksnes ventilaator. 
Selle heli meenu
tab reaktiivlennu
ki mootorit. Parem 
on teda mitte kasu
tada ja öösiti talu
da umbset leitsa

kut. Kuigi toa imetillukesel aknal pais
tab olevat sääsevõrk, imbuvad kusagilt 
ööpimeduse varjus sisse kihulased või 
mingid muud vereimejad. Ööde jook
sul kehale kogunenud punased täpid 
kaovad hiljem väga visalt, neid jagub 
veel Eestisse tagasi jõudeski.

Puna iibise 
erakordse vär-
vitooni tingib toiduks 
tarvitatud vähiliste kooriku punane 
pigment

Kapibaarasid, maailma suurimaid 
närilisi, leidub kõige rohkem vee-
kogude kallastel
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tulvavee ajal läbistavad ljaanot risti ja 
põiki üle kallaste tõusnud jõed, mida 
mööda on hõlbus edasi pääseda. 

Ljaano 
vapustavas elukülluses

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Anakonda käte vahel. Igal 
varahommikul ja hilisõh
tul teeme pikemaid retki ljaa
no laudtasastele puudeta ava
rustele. Mõnikord viib meid 
ljaa no sügavustesse kahe telje 
veoga veoauto, mille kastis saab 
istuda puupinkidel. Aga väga 

tihti suundume seiklema paadi
ga. Tulvavee ajal läbistavad ljaanot 

risti ja põiki üle kallaste tõusnud 
jõed, mida mööda on hõlbus edasi 
pääseda. 

Kogukatest roomajatest kohtame 
kõige sagedamini korokodill kaimanit 
ja orinoko krokodilli. Üksnes 
Colombias ja Venezuelas levinud ori
noko krokodill on ligi nelja meet
ri pikkune. Meeldesööbivaima roo
majaelamuse pakub anakonda. 
Täpsemini on see hiidanakonda, ana
kondaliikidest suurim. 

Vähe on maailmas madusid, kelle 
kohta on käibel nii ohtralt võltsmüü
te. Näiteks pole tõsi, et hiidanakon
da on maailma pikim madu. Lugude 
järgi leiduvat üle kümne meetri pik
kusi anakondasid, ent zooloogide väi
tel pole neil usaldusväärseid andmeid 
üle kuuemeetriste isendite kohta. 
Aasias elav võrkpüüton kasvab kind
lasti pikemaks. Küll aga võib hiid
anakondat pidada maailma raskei
maks maoks: tema kaal võib küündi
da kahesaja kiloni. 

Oma loomult on anakonda üsna 
pelglik. Vesine ljaano on tema jaoks 
ideaalne elupaik. Esiteks leiab siin 
piisavalt saaki ja teiseks on siia ennast 
kerge ära peita. Anakondat peab 
oskama leida. Ise satume vaid väikse
matele anakondadele; selleks et leida 
täiskasvanud looma, peab appi tule

ma kaks kohalikku meest. 
Mehed otsivad madu sooõõtsikust, 

sorkides seda järjekindlalt pikkade 
tokkidega. Ühe koha peal lööb õõt
sik mitme meetri ulatuses vappu

ma. Nüüd on selge, et seal varjab end 
hüatsindivarte all hiiglaslik madu. 

Redutaja lohistatakse sootaimede 
varjust armutult lagedale. Priske elu
kas, kes kaalub kindlasti rohkem kui 

Ljaanode ala Venezuelas ja Colombias ja Hato el Cedrali karjamõisa asukoht

Ljaano on Lõuna-Ameerika troopiline rohtla, millest suur osa on ajuti tulvaveest 
üle ujutatud
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inimene, paneb vastu üllatavalt loiult. 
Siis sirutatakse ta välja, nii et üks 
mees hoiab kindlalt ta pead ja teine 
saba. Mõõdan anakonda pikkuseks 
neli meetrit. Seega täitsa keskmist 
kasvu isend. 

Meile pakutakse, et võime teda 
kogu kambaga mõne hetke oma 
kätel hoida. Anakonda keha tun
dub tõesti raske. Peopesad tajuvad 
mao naha jahedust, kuigi ümber
ringi valitseb troopikakuumus. 
Soomused on väga suured, ent tun
duvad käega pikkupidi üle tõmma
tes nii siledad, lausa libedad. Olevus 
püsib me kätel vagusi. Kahtlustan, 
et kogu väntsutamise tõttu on ta 
šokiseisundis. Isegi siis, kui ta maha 
paneme, jääb ta mõneks viivuks pai
gale. Ent siis lookleb üha kiirene
vas tempos õõtsiku poole tagasi. 
Tunnen kergendust, kui ta viimaks 
koju, päästvate hüatsindivarte alla 
otsekui haihtub.

Kapibaarade karjad ja fotosessioon 
suur-sipelgaõgijaga. Imetajatest 
pakuvad suurimaid elamusi kapibaa
rad ja suursipelgaõgija. Kapibaarasid 
kohtame Hato el Cedralis kõikjal. 
Neid jagub isegi meie majade ümb
rusesse, kus nad uitavad ringi nagu 
pisikesed kodusead. Inimesest nad 
suurt välja ei tee. Vaid siis, kui katsud 
minna päris lähedale, taandub loom 
kähku. 

Kapibaara on maailma suurim 
näriline. Täisealise looma pikkus on 
ligi meeter ja ta kaalub oma poolsada 
kilo. Ümara koonu ja pontsaka kere 
tõttu meenutab kapibaara hiidkasvu 
merisiga: ta ongi merisea lähedane 
sugulane. 

Siinsetel rohutasandikel jätkub 
kapibaarasid kõikjale. Enim leidub 
neid vesistes paikades. Märkan neid 
tihti vees ujumas, nii et vaid pea ja 
turi on näha. Vahel seisab ujuva kapi
baara turjal lind. Meie giid nime
tab seda vesitaksoks. Vahel silma
me kapibaarasid veekogude kallastel 
lausa karjadena. Justkui keegi peaks 
metsikutel rohtlaavarustel päratut 
kapibaarafarmi. 

Kapibaara on ljaano tavalisemaid 
imetajaid, kuid suursipelgaõgijat 

kohtame vaid mõnel korral. Enamasti 
näeme teda toimetamas kusagil 
eemal. Binokliga seirates paistab hästi 
silma tema eriskummaline välimus. 
Kuigi loom on kokku ligi kaks meet
rit pikk, loovad sellise vägeva pikku
se suurelt jaolt koon ja saba. Torujas 
koon meenutab ette sirutatud lonti ja 
väga koheva saba pikad karvad ripu
vad peaaegu maani. 

Enamasti on suursipelgaõgija liik
vel selleks, et leida mõnda sipelga või 
termiidipesa. Need putukad on tema 
põhitoit. Leidnud mõne madala pesa, 
kraabib ta selle lahti ja tuhnib selles 
justkui kärsaga. 

Inimesest hoiab sipelgaõgija kau
gele eemale. Aga ühel korral satu
me temaga väga lähedalt silmitsi: ta 

põõnab otse tee ääres põõsa all, pika
karvaline saba keha ja pea peale lao
tatud nagu tekk. Märkame üksteist 
alles siis, kui vahemaa on alla kümne 
meetri. Elukas kargab püsti ja püüab 
eemale pageda. Tahtmatult on ta võt
nud suuna laia veesoone kaldale, aga 
ei söanda sealt üle ujuda. Siis pöörab 
ta otsa ümber ja sörgib vastassuunas, 
otse meie nina eest läbi. 

On erakordne elamus näha seda 
haruldast olendit nii lähedalt. Ta lii
gub justnagu tippides, kohev saba kui 
lipp tuules lehvimas. Tippiva kõnna
ku põhjus on väga pikad ja kõverad 
küünised. Edasi rühkides toetub ta 
nendele nagu sõrmenukkidele. Suur
sipelgaõgija kümne sentimeetri pik
kused küünised meenutavad kõve

Looduselamus maailmast
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raid raudkonkse. Nendega kraabitak
se lahti kivikõvu termiidipesi.

Punaiibis sobiks ljaano linnurii-
gi vapilinnuks. Oma maailmareisi
del on mul õnnestunud näha päris 
uhkeid linnupaiku Aasias, Aafrikas ja 
Ameerikas. Kuid ljaano linnuküllus 
ületab need kõik. Oleme siia sattu
nud lindude tippajal, kui kohal on nii 
rändlinnud kui ka pesitsejad. Sageli 
on õhk linnuparvedest lausa paks. 

Eriti ohtralt on mitut liiki haigruid, 
vileparte, hanesid ja iibiseid. Kogukatest 
lindudest püüavad pilku luitsnokk
iibis, ljaanohoko, päikesekurg ja pugal
toonekurg. Pugaltoonekurg on muide 
kogu Ameerika maailmajao suurim 
toonekureliik. Ta näeb välja uhke ja 

võimukas. Sulestik kehal on valge, kuid 
kael, pea ja nokk ilmekalt nõgimustad. 
Kaela allosa ümbritseb lai punakas kae
lus otsekui edev sall. 

Seitsmest iibiseliigist köidab enim 
tähelepanu punaiibis. Tema sulestiku 
värv paistab suisa haiglaselt eretav. 
Tabavalt rõhutab seda liigi ingliskeel
ne nimetus, mis tõlkes tähendab sar
lakiiibist. Ljaano avarustel torkab ta 
teiste lindude seas silma isegi poole 
kilomeetri pealt. Nii kaugelt näib ta 
vaid täpina, kuid see veripunane täpp 
paelub otsemaid pilku. 

Linnuuurijate selgituse järgi on 
punaiibis omandanud punase sule
tooni samal viisil kui flamingod. 
Punaiibised toituvad veekogude põh
jas elavatest vähilistest, kelle koori

kus leidub ohtralt punast pigmenti. 
Nende pigmentide toimel värvuvadki 
suled sama tooni. 

Punaiibiseid silmame ljaanos igal 
retkel. Nagu paljudel teistelgi iibis
tel on tal pikad jalad ja ilmatu pikk 
kõver nokk. 

Vahel on punaiibiseid näha päris 
suurte salkadena. Kui mõni selline 
salk läheduses õhku tõuseb ja ühel 
ajal tiivad lahti lööb, on see unusta
matu vaatepilt. Näib, kui oleks taevas 
pea kohal korraga leegitsema löönud. 
Kui mul tuleks siinsete rohkete lindu
de seast välja valida ljaano vapilind, 
siis pakuksin kindlasti punaiibist. 

Hendrik Relve (1948) on kirjamees ja 
maailmarändur.
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Suur-sipelgaõgija näeb välja eriskummaline. Fotol hakkab silma nii torujas koon, 
võimas lehviksaba kui ka väga pikad konksjad küünised. Neid on vaja, et saada 
termiidipesadest kätte selle elanikud – tema põhitoit

Meie retkejuhid on tirinud soost välja hiidanakonda, kelle pikkuseks 
mõõtsin neli meetrit. Hiidanakonda pea on suhteliselt väike. Ometi suu-
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Essee

Tiit Kändler

Aasta alul on sobilik mõel
da minevikust, mis tähendab 
tegelikult mõtlemist tulevi

kust – seda enam, et see essee on kir
jutatud ühel pimedaimal ajal, lumetu 
novembrikuu varasel õhtul. 

Tunnen, et eriti talvel on ajanäi
taja minu vaenlane, ma ei usu, et 
kell on nii vähe, kui see tegelikult 
on. Mida üldse tähendab, et kell on 
vähe? Kui kell on vähe, mis siis samal 
ajal palju on? Sipelgal kella ei ole, 
ja mida ta praegu oma pesas teeb? 
Pesas? Hämmastav, et me nimetame 
nii sipelgakuhja kui ka linnupunutist 
pesaks, ehkki nende kahe pale, tegu 
ja ka sisu on hoopis erinev: üks on 
kogukonna universum, teine üksnes 
paik, kus end paljundada.

Möödunud aasta novembrikuu 
viimasel päeval tõusin ühes Eesti 
Looduse fotovõistluse osalejatega 
Tallinna teletorni. Täpsemalt muidu
gi ei tõusnud, vaid meid kandis tõs
tetool, mis nüüdiskeeles on mandu
nud liftiks. Tõelise tõstetooliga saab 
tõusta Tartu ülikooli muuseumis vaa
tama näitust „Maailma avastamine“. 
Teletornis ei tõstetud meid tippu, 
vaid vaatekorrusele, kus eksponaati
de seas rippusid võidufotod.

Mina oma fotosid võistlusele ei 
saatnud, aga mõned pildid on aval
datud mu esseede juures. Hakkas 
hämarduma, horisont linna kohal 
tõmbus kollakaks, ehkki taevas oli 
pilves. Vaatasin alla ja mõtlesin, et 
kui ma ei teaks, kuidas seal all olla on, 
ega ma siis ei arvaks seda ära. Eales ei 
oskaks ma ette kujutada, mis tunne 
on kõndida nende tillukeste puude all 
ja veel tillemate majade vahel. Aga ma 
tean, et ma mahun sinna ära. 

See’p see on: inimese aju teab 
asju, mida nägemismeel tajub teisiti. 
Vaatasin alla umbes 170 meetri kõr
guselt. Kui inimene oskaks ehitada 
nii, nagu loodus näiteks pilliroogu, 
oleks teletorn vähemalt sada korda 
kõrgem kui selle läbimõõt jalamil ehk 
siis kakskolm kilomeetrit.

Kuna on selgunud, et inimene on 
looduse osa, siis on looduse osa ka 
kõik, mida inimene kasutab, isegi 
kaamera ja lumekahur ja suusara
ja valgustus. Kas looduse osa on ka 
autosport? Kindlasti on, sest ma ei 
ole kuulnud, et ükski looduskaitsja 
oleks astunud välja sihitult saastava
te mootorspordialade keelustamise 
vastu, ehkki on hävitatud laboreid, 
kus hiirte peal uuritakse, kuidas ini
meste haigustest paremini jagu saada. 

Sama asi on turismiga. Kliima
muutusevastaseid konverentse pee
takse võimalikult kaugetes eksooti
listes maades, kuhu enamikul osa
võtjaist on äärmiselt kulukas ja saas
tavam sõita. Stefan Zweig on oma 
1942. aastal Brasiilias paguluses lõpe
tatud viimses raamatus „Eilne maa
ilm. Eurooplase mälestused“ maali
nud pildi Esimese maailmasõja eel
sest Euroopast kui paradiisist, kus 
kellelgi polnud vaja passi ega pabe
reid, et ühest riigist teise reisida, kus 
õitses tegelik kirjandus ja kunst ja 
muusika, kus … jne, jne. Kuid Zweig, 
olgu taevas talle, enesetapjale, armu
line, ei teinud teadmagi, et niisama 
lihtsalt ei saanud Venemaalt välja too
nagi. Ja et 99,9 protsenti (või mistahes 
lähedane arv) eurooplasi polnud või
melised reisima isegi lähimasse linna. 

Nüüdsel ajal rändlevad turistide 
tirtsuparved mööda maailma, jättes 
meie telesaadetessegi enesest märke 
kui inimestest, keda ei huvita muu 
kui reisimine ise, söömine ja joo

mine. Praegu ei oska enam arvata, 
kui palju on maamunal inimesi, kes 
pole oma kodupaigast kunagi lah
kunud. Neid on piisavalt Eestiski – 
kui pidada kodupaigaks kogu meie 
armsat maad –, mis siis veel Põhja
Ameerikast, Hiinast või Venemaast ja 
Indiast kõnelda. Mis juhtuks, kui kõik 
inimesed maamunal reisiksid sama 
palju kui keskmine turist tänapäeval? 
Mis juhtuks, kui autorallidel polekski 
enam otsa ega äärt?

Isegi kui inimene pole jaksanud 
ehitada nõnda uhket maja, kui oli 
tahtnud, siis suurustlevad aiad ja aia
postid saab ikka püsti panna. Puust 
ristirästi lõigatud pupujukud risus
tavad Eesti maastikke üha enam. 
Aedade puhul on siiski teada, et kord 
nad kõdunevad. Kuid on nõudnud 
ohvriks vähemalt ühe lapse elu.

Aga võibolla just selliste puuko
lakate meisterdamise tõttu me ole
mas olemegi? Öeldakse, et loodus 
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on ilus. Ent kas keegi oskab seletada, 
mida see tähendab? Kui kasvab kõve
rik puu, on see ilus, aga kui inimene 
ehitab kõveriku maja, on see inetu. 
Miks ometi, kui loodus ju ei tunnis
ta sirgjooni, täisnurki, vertikaali ega 
horisontaali? 

Kohastumisena on kultuur kaht
lemata palju tõhusam kui bioloogia. 
Kuid kultuur, see tähendab ka loodu
se mõjutamist inimese mõtte ja teoga. 
Kultuur vajab mälu. Neandertallased 
surid välja, aga Homo sapiens jäi 
ellu, võibolla just tänu heale mälu
le, mis võimaldas mõningast ühis
tööd. Kui umbes 50  000 aasta eest 
sai inimesest lugude pajataja, jätsid 
järeltulevad põlved need lood meel
de. Isegi kreeklastel polnud vaja ena
mikku oma filosoofiast ega teadusest 
kirja panna, mällu talletamiseks oli 
leiutatud eriline mnemoonika, mis 
seob kohad, asjad ja inimesed lugu
dega. See on meie mälu omadus, 
mida Endel Tulving nimetab inimese

le ainuomaseks kronesteesiaks.
Muidugi oli asju, mis tuli üles kir

jutada, näiteks võlad. Selleks leiuta
sid sumerid kiilkirja, mida üsna varsti 
hakkasid kandma savitahvlitele, mis 
kuivasid päikese käes. Aleksandria 
raamatukogu käsikirjad hävisid 
põlengutes; isegi USA Kongressi raa
matukogus oli veel 18. sajandil põlen
guid, mille käigus hävis näiteks ka 
suur osa Jeffersoni raamatukogust, 
mille ta oli müünud raamatuko
gule pärast selle eelmist põlengut; 
Euroopa tuumauuringute keskuses 
(CERN) peab suure hadronite põrgu
tiga saadud imekalleid ja suuresti kel
lelegi mõistetamatuid andmeid hoid
lates talletamiseks kulutama tohutu
tes kogustes elektrit ja teabe iga kahe 
aasta tagant igaks juhuks ümber sal
vestama. Ent sumerlaste tahvlid muu
tusid tules vastupidavamaks ja neid 
on alles tuhandete kaupa. Kuidas on 
juhtunud nõnda, et viie tuhande aasta 
tagune jäädvustusviis on kõigist ini

mese leiutatud moodustest võimalda
nud mälu kõige paremini tallel hoida? 
Miks on mälu säilivus hiljem, mida 
aeg edasi, üha vähenenud?

Sokrates on Platoni vahendusel 
hoiatanud inimesi, et kirja leiutamine 
tingib rumaluse, teadmatuse ja lõpuks 
mälu huku. Sama võib ütelda teadmise 
enese kohta. Mida enam on teadmist, 
teavet, teabemüra, seda vähem saame 
loota autoriteetidele, kes meile ütlek
sid, mis on õige ja mis väär. Me peame 
oskama oma peaga arvata, kas mõnda 
faili või fraasi, esseed või raamatu
tut uskuda või mitte. Trükkimine, 
saati veel digimaailmas, on muutunud 
nõnda odavaks, et kannatab välja iga
suguse jampsi.

Thomas Jefferson, Ameerika pre
sident aastatel 1801–1809, oli bib
liomaan, kes ostis raamatuid suisa 
paaniliselt. Ta oli Ameerika iseseis
vusdeklaratsiooni põhiautor koos 
Benjamin Franklini ja John Adamsiga. 
Ta suri 1826. aastal, täpselt viisküm
mend aastat pärast iseseisvusdek
laratsiooni väljakuulutamist. Oma 
väärtusliku raamatukogu pärandas 
ta lähimale ülikoolile. Kuni ta päri
jad avastasid, et suurmehel polnud 
muud peale võlgade, ning olid sunni
tud maha müüma nii raamatud, riiu
lid, maja kui ka Jeffersoni orjad.

Tsiteerides prantsuse kirjanik
ku Michel Houllebecqi: „Inimene, kes 
armastab elu, ei loe. Ta ei käi tegelikult 
eriti kinos.“ Mulle meeldib eesti keeli 
selle ütluse esimene lause: „Inimene, 
kes armastab elu, ei loe.“ Milline ini
mene siis loeb, küsin ma selle peale. 
Kassile ma ometi ei loe, ehkki asetan 
hellalt oma valge käekesega ta kaus
si toiduraase, avan ja sulen tema ees ja 
taga majauksi ning kui ma ilmun tuppa, 
hakkab see helenduma sooja ja valge 
kiirgusega. Kass ei tee aga teist nägugi. 
Miks peaks siis loomad meile nii palju 
lugema, kui õilishinged loodaksid? 

Seda mõeldes tuleb tahtmatult 
meelde üks Savo nali: „Varem oli 
parem, aga eile ei tule  tagasi,“ ütles 
savolane, kui talle oli puu pähe kukku
nud. Ja kui juba eile tagasi ei tule, siis 
elagu homme, helge minetulevik! 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Eesti põlispuud

Alar Läänelaid, Jaan Tamm

Muhu saarel, Kuivastust tul
les enne Liiva küla vana 
Pädaste–Liiva maantee 

ääres, kasvab suur kahar mänd, mida 
kutsutakse Raagi männiks. See puu 
võeti 1965. aastal kaitse alla kui koha
liku tähtsusega looduskaitseobjekt. 
Alates 2003.  aastast on Raagi mänd 
olnud kaitsealune üksikobjekt [2]. 
1997. aastal mõõdeti selle männi rin
nasümbermõõduks 288 cm ja kõrgu
seks 15 m, puu seisund hinnati heaks 
[3: 50].

Ent viimasel ajal on hakanud silma 
Raagi männi väga vilets seisund. Kuigi 
vanal Pädaste–Liiva maanteel on liik
lus lakanud, on männi tervis nüüd
seks suuresti halvenenud. See paistab 
välja valdavalt kolletanud okastikust, 
kenasti rohetab ainult männi latv. 

Männi läheduses elava Jaan 
Tamme sõnul on suur puu kuiva
nud tõenäoliselt seetõttu, et kukla
sed voorivad alatasa mööda puutüve 
üles ja alla. Sellel on omakorda põh
jus, arvatavasti imevad nad männi
okkaist mahla.

Aastarõngad annavad vastuse. Et 
teha kindlaks ilmselt viimaseid aastaid 
elava männi vanus, võtsime 5.  juu
lil 2016 juurdekasvupuuriga (60  cm 
Haglöfi puur) tüve vastaskülgedest 
(ida ja lääneküljest) kaks puurproo
vi ja mõõtsime metallmõõdulindi
ga tüve ümbermõõdu 1,3  m kõrgu
sel maapinnast. Idapoolne puurproov 
ulatus peaaegu puu säsini, läänepool
ne proov läks säsist veidi mööda. 
Raagi männi rinnasümbermõõduks 
(koos koorega) saime 292 cm.

Tartu dendrokronoloogialabo
ris mõõdeti mõlema puurproo
vi aastarõngaste laius. Selleks kasu
tati Lintabi mõõtmisseadet koos 
Leica  S4E stereomikroskoobiga. 
Puidu aastaste kasvukihtide pak
sus fikseeriti 0,01  mm täpsusega. 
Idapoolne puurproov sisaldas 225 
aastarõngast, läänepoolne aga 223 

aastarõngast (◊ 1). Otsustades selle 
järgi, et proovi sisemises osas olid 
aastarõngad kaardunud, jäi mõlemas 
proovis säsist arvatavasti puudu vaid 
mõni aastarõngas. Paraku ei pruugi 
aastarõngaste arv puurproovis olla 
võrdne puu vanusega. 

Puurproovide aastarõngalaius
te ridade graafikuid võrreldi oma
vahel, avastamaks võimalikke mõõt
misvigu ja nö puuduvaid aastarõn
gaid. Vanadel puudel võib rasketes 
kasvuoludes vahel jääda aastarõn

gas mõnes tüveosas moodustuma
ta. Need ongi puuduvad aastarõngad 
(ingl missing rings). Siis ei vasta aas
tarõngaste arv enam puu vanusele 
ja aastarõngalaiuste graafikute siksa
kid lähevad omavahel nihkesse. Selle 
järgi saabki puuduvaid aastarõngaid 
kindlaks teha. 

Proove üle kontrollides märga
ti paari vääraastarõngast (ingl false 
rings): tumedamat aastarõngasarnast 
puiduriba aastarõnga sees. 

Raagi männi vastaskülgede aas

Kui vana on Raagi mänd Muhumaal?

◊ 1. Raagi männi aastarõngalaiuste read tüve idaküljel (punane joon) ja läänekül-
jel. Rõhtteljel on esitatud aastad, püstteljel aastarõngalaius logaritmilisel skaalal

◊ 2. Raagi männi tüveraadiuse kasv eluea jooksul. Rõhtteljel on esitatud aastad, 
püstteljel tüveraadiuse puiduosa sentimeetrites. Katkendjoonte vaheline osa mär-
gib raadiuse suurenemist 19 viimase aasta jooksul
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tarõngalaiuste graafikud olid oma
vahel vastavuses, niisiis ei ilmnenud 
neis mõõtmisvigu. Ent isegi nüüd ei 
saanud aastarõngaste arvu − 225 − 
pidada puu vanuseks. 

Kuna puurproovide koorealused 
aastarõngad olid ülikitsad, tekkis 
kahtlus, kas puu on viimastel aasta
tel üldse puitu koore alla ladestanud. 
Et saada selgust, kõrvutasime Raagi 
männi aastarõngalaiuste ridu (graa
fikuid) teiste mändide omaga, seal
hulgas Muhu metsas kasvavate män
dide juurdekasvugraafikuga. Paraku 
osutus Raagi männi aastarõngalaiuste 
rida võrdlusridadest nii erinevaks, et 
usaldatavat sarnasust leida ei õnnes
tunud. 

Eripärase aastarõngarea põhju
seks võivad olla kinnikasvanud tüve
armid, kusjuures mõned aastarõn
gad on proovides vahelt puudu. Oma 
osa etendab kasvukoht: teeserval kas
vanud männi kasvuolud erinevad 
metsas kasvanud mändide omadest. 
Arvestades juurde puurproovidest 
välja jäänud säsilähedased aastarõn
gad, võime Raagi männi aastarõngas
te arvuks hinnata umbes 230. Männi 
tegelik vanus võib selguda alles siis, 
kui loendada aastarõngad tüve rist
lõikelt.

Kui vana ta siis ikkagi on? Rinna
kõrguselt määratud vanuse järgi üle
tas männi kõrgus 1,3 meetrit 230 aas
tat tagasi. Teoreetiliselt on võimalik 
kindlaks määrata ka see, mitu aastat 
puu enne oli kasvanud: selleks tuleks 
loendada aastarõngad puu juurekaela 
kõrgusel. Suurte puude puhul on see 
sageli võimatu, sest jäme tüvi on seest 
õõnes või siis ei ulatu puur säsisse või 
ei taba täpselt säsi. 

Ligikaudse hinnangu järgi kasvas 
kõnealune puu 1,3 meetri kõrguseks 
kümne aastaga. See on siiski üksnes 
oletus. Ometi on alust arvata, et män
niseeme, millest sirgus Raagi mänd, 
tärkas umbes 1777. aasta paiku.

Kontrollisime saadud vanusemää
rangut ka tüveümbermõõtude põh
jal. 1997. ja 2016.  aasta ümbermõõ
du järgi arvutasime tüve raadiuse 
ja leidsime, et Raagi männi raadius 
on viimase 19 aastaga suurenenud 

0,64 cm võrra (◊ 2). Lähtume eeldu
sest, et üle 200aastase männi korba 
paksus aastate jooksul kuigivõrd ei 
muutu. Kui nüüd järjestikku liita 
koorealuste aastarõngaste laiused, 
saame 0,64 cm täis 17 aastarõngaga. 
Siit võib järeldada, et vahest paaril 
viimasel aastal ei olegi aastarõngaid 
moodustunud. 

See, et ümbermõõtude põhjal saa
dud 19 viimase aasta juurdekasv lan
geb ühte puurproovidest mõõdetud 
17 viimase aastarõnga laiuste summa
ga, on ülihea kokkulangevus, arvesta
des ümbermõõdu mõõtmise ebatäp

sust (mõõdulinti takistavad korbako
narused), samuti tõsiasja, et puutüve 
ristlõige ei vasta ideaalselt ringjoone
le ja tüve eri külgedes on raadius veidi 
erinev. Kui kõrvutasime meie mõõde
tud ümbermõõdu järgi leitud raadiust 
ja aastarõngalaiuste summat, selgus, 
et ümbermõõdu järgi leitud raadius 
on rõngalaiuste summast 5  cm suu

rem. See ongi männikoo
re paksus.

Kui silmitseme Raagi 
männi aastarõngalaiuste 
rida säsist kooreni, hak
kab kõigepealt silma see, 
et aastarõngaste laius 
väheneb puu vananedes 

(◊ 1). Nii on see aastarõngaste puhul 
ikka: noore puu aastarõngad on laiad. 
Raagi männi kõige laiem mõõde
tud aastarõngas on 7,6 mm paksune. 
Mida vanemaks puu saab, seda kitsa
maks jäävad keskmiselt aastarõngad. 

◊ 3. Raagi mänd 1949. aastal. Vaade läänest

Männiseeme, millest sirgus 
Raagi mänd, tärkas arvatavasti 
umbes 1777. aasta paiku.
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Huvitaval kombel ei ole 1940.  aasta 
külm talv, mille tõttu hukkus Eestis 
õunapuid ja metsapuude juurdekasv 
oli pärsitud, Muhumaa männile kui
givõrd mõjunud. 

1970. aastatest alates on aastarõn
gaste laius jäänud püsivalt alla ühe 
millimeetri, vähenedes tasapisi poole 
millimeetrini. Viimati on aastarõn
gaste laius järsult kahanenud selle 
sajandi esimesel kümnendil. Vähima 
aastarõnga laius on vaid 0,04  mm. 
Aga viimastel aastatel ei ole kasvanud 
isegi sellist puidukihti. 

Kui suure männi tüvele enam aas
tarõngaid ei lisandu, siis on tema sei
sund õige halb. Paistab, et 230aas
tasel männil on käes eluõhtu. Kas 
tõesti on väikesed usinad sipelgad 
võimsa männi allakäigule otsusta
valt kaasa aidanud? Lihtsalt kõrge 
vanuse tõttu see mänd veel hääbuda 
ei tohiks. 

Eestist on teada vanemaidki elu
jõulisi mände, näiteks Türi lähe
dal kasvab 390aastane Raudemetsa 
mänd. Meelde tulevad ka California 
igimännid, kelle vanust mõõdetak
se tuhandete aastatega. Ka igimändi
del on sageli suurem osa võrast sur
nud ja haljendab vaid mõni oks. Ent 
Muhumaa pole California ja Raagi 
mänd pole igimänd. 

Raagi mänd piltidel. Eesti Looduse 
1963. aasta jaanuarinumbris on 
Jaan Remmel kirjutanud: „Raagi 
mänd Muhumaal sirutab oma uhket 
võrakrooni taeva poole Kuivastu–
Orissaare maantee ääres, „Kaluri“ 
kolhoosi (Liiva külanõukogu) ter
ritooriumil. Kui seda jämedat vana 
mändi poleks, jääks järele vaid igav 
maanteelõik. Raagi mänd elustab 
suurepäraselt maastikku, muutes 
teekonna nauditavamaks. Rahvasuu 
väidab, et selle männi olevat istuta
nud Rootsi kuningas. Oma vanuse 

ja suuruse, dekoratiivsuse ning seose 
tõttu rahvapärimustega on Raagi 
mänd võetud looduskaitse alla“ [4]. 
Lühikirjutist illustreerib 1959.  a 
Karl Orase tehtud foto, mis on tallel 
Muhu muuseumis. 

Samas muuseumis on hoiul vanim 
foto Raagi männist, mille on teinud 
Ilmar Põldemaa 1949.  aastal. Sellelt 
ülesvõttelt on näha, et võimsa tüve 
kaks alumist oksaharu on ära sae
tud (◊ 3). Sealsamas lähikonnas ela
nud Soonda Koplinuka talu Joosep 
Väärtnõu mälestuste järgi olevat 
Mihkel Päelda küla Mardi talust need 
harud lihtsalt ära saaginud, kuna hei
nakoorem olevat nende taha kinni 
jäänud ja  oksad takistanud tihenevat 
liiklust. See juhtunud enne esimest 
ilmasõda [1]. 

Järgmise foto Raagi männist (◊ 4) 
on teinud tuntud loodus ja muin
susfotograaf Enno Väljal 1980.  aas

tate algul, see 
pilt on avalda
tud Ago Rullingo 
m o n o g r a a f i a s 
„Muhumaa” [5]. 
Raamatus on küll 
foto autoriks mär
gitud Karl Oras ja 

pildistamisaastaks 1959. Igatahes on 
pildil näha esimesi peeni kuivanud 
oksaharukesi. 

Kui vaatame Jaan Tamme 1997. 
aasta maikuus tehtud fotot, näeme 
juba märke männi eluõhtust (◊ 5). 
Hoopiski kurb pilt avanes aga tänavu 
kevadel: puuhiiglasel haljendas veel 
vaid paar ladvakasvu (◊ 6). 

1.  Muhu muuseum, JSM 577/Ar 1003.
2.  Raagi mänd (KLO4000315). EELIS infoleht. 

– loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.
aspx?state=6;1383049117;est;eelisand;;&co
mp=objresult=ala.tyyp.Y&obj_id=82.

3. Relve, Hendrik 2000. Eesti põlispuud. 
Infotrükk, Tallinn.

4.  Remmel, Jaan 1963. Raagi mänd Muhumaal. 
– Eesti Loodus 14 (1): 27.

5. Rullingo, Ago 2001. Muhumaa. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

Alar Läänelaid (1951) on maastikuöko-
loog ja dendrokronoloog, töötab Tartu 
ülikooli ökoloogia- ja maateaduste insti-
tuudis.

Jaan Tamm (1948) on arheoloog ja 
muinsuskaitsja, pensionär.
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Eesti põlispuud

◊ 4. Raagi mänd 1980. aastate algul. 
Vaade idast 

◊ 5. Raagi mänd 1997. aasta mais. 
Vaade kagust

◊ 6. Raagi mänd 2016. aasta mais. 
Vaade kagust

Kui suure männi tüvele enam 
aastarõngaid ei lisandu, siis on   
tema seisund õige halb.
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BUSSIREISID EESTIMAAL
HIIUMAA  
27.05–28.05 Tuulekala festival 
08.07–09.07 käsitöölaat 
05.08–06.08 kohvikutepäev   
Hind al 115 € 

VÕRO- JA SETOMAA  08–09.07 
05.–06.08 Seto kuningriigi päev 
Hind al 120 €

KIRDE-EESTI 02.07; 19.08 
23.09 silmufestival   
Hind al 55 € 

KIHNU  17.06; 29.07     
Hind al 85 €

MULGIMAA 30.07  
Hind al 55 € 

JÕGEVAMAA JA JÄÄAJAKESKUS  
13.08 Hind al 55 € 

VORMSI 10.06; 01.07; 12.08    
Hind al 45 € 

SAAREMAA  17.–18.06; 12.–13.08   
Hind al 120 €

PEIPSI RANNIK JA 
VANAUSULISED 23.07; 
26.08 Kallaste mee- ja sibulalaat 
16.09 Varnja sibula- ja jõhvikalaat   
Hind al 45 €

NOAROOTSI JA HAAPSALU  
18.06; 22.07; 20.08 Hind al 38 € 

RUHNU  02.–04.08
Hind al 190 €

LENNUREISID
REFORMATSIOONI 500. 
AASTAPÄEV SAKSAMAAL – 
M. Lutheri ja J. S. Bachi radadel   
29.06–06.07 reisisaatjad  dr Arne 
Hiob ja prof Andres Uibo 
Hind al 1050 €   

PARIIS  18.–21.08 Hind al 690 €

RUMEENIA  09.–16.09   
Hind al 690 € 

PÜHA MAA IISRAEL 19.–27.03     
reisisaatja dr Arne Hiob 
Hind al 1300 €  

MOSKVA  27.–30.07 Hind al 560 €

ROOMA 21.04–25.04   
reisisaatja dr Arne Hiob
Hind al 750 €   

PATMOS  09.–16.09    
reisisaatja dr Arne Hiob
Hind al 990 €    

TIIT REISID OÜ
TALLINN Tatari 6, tel 662 3762, tallinn@tiitreisid.ee
KÄRDLA Sadama 13, tel 463 2077, hiiumaa@tiitreisid.ee
Soodustused: püsiklientidele, haridustöötajate AÜ liikmetele

BUSSIREISID KODUST KAUGEMALE
KEVADINE HOLLAND, KEUKENHOF 
JA LISSE LILLEPARAAD  18.–25.04  
Hind al 450 € 

PETERBURI  27.–30.04; 18.–21.05  
20.–23.07; 17.–20.08; 21.09–24.09  
Hind al 245 € 

SIGULDA TAIME- JA LILLELAAT  
30.04 Hind al 40 € 

LÕUNA-POOLA JA SLOVAKKIA  
04.–10.07 Hind al 410 €  

KESK-NORRA   11.07–18.07   
Hind al 540 €

KALININGRAD JA JANTARNY  
09.–12.08 Hind al 285 € 

LÄTI-KURAMAA  23.07–25.07   
Hind al 210 € 

LEEDU 13.–16.07; 10.08–13.08  
Hind al 260 €  

LÕUNA-SOOME  
20.–22.07;  23–25.08  
Hind al 220 €

AHVENAMAA 
15.–18.06; 06.–09.07; 03.–06.08  
Hind al 275 € 

VIIBURI–PETERBURI 
(SOOME KAUDU) 
03.–06.08 
Hind al 260 € 

PETSERI–PIHKVA–NOVGOROD 
13.–16.07 Hind al 280 €

VALGEVENE RINGREIS 
28.06–02.07; 27.–31.07; 23.–27.08
Hind al 340 € 

KARJALA–KIZI–KIVATSI–
SORTAVALA–VALAMO–KINERMA 
15.–19.08
Hind al 340 €

Täpsem info kodulehelt www.tiitreisid.ee või telefonil 662 3762

Meie kaudu saab lennupileteid Kärdlasse ja Kuressaarde …
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Linnuvaatlused

2017. aasta talvine aialinnuvaatlus toimub 27.–29. jaanuaril. 
Meenutame, millest on aialinnuvaatlus alguse saanud ning 
miks see lihtne üritus on menukas ja teaduslikult oluline.

Aarne Tuule

Talilinnuloendusest talvise aialinnu-
vaatluseni. Vana kombe järgi ripu

tatakse jõulude ajal lindudele söögiks 
pekitükke ja viiakse metsloomadele toi
dupoolist. Neid toiminguid kujutatak
se meelsasti isegi praegustel pühade

kaartidel. On teada, et juba 117 aastat 
tagasi hakati USAs jõulupühade ajal 
peale lindude toitmise neid ka loen
dama: niiviisi sai alguse üks maailma 
vanimaid linnuseireid Christmas Bird 
Count, mille järgi on toimitud tänini. 

Linnuteaduse arenedes mõisteti 
üha enam talvitusolude mõju lindu
de pesitsusedukusele ja seega arvu

Harrastusteadus koduaias

Üks aialindude vaatlemise põnevamaid aspekte on liikidevahelised suhted, mis teinekord võivad päris teravaks minna. Igal 
linnul on iseloomu,  seega võivad ka liigikaaslased teinekord omajagu madistada
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kusele tervikuna. Ühtlasi hakkas huvi 
pakkuma lindude arvukuse muutu
mine talve jooksul, seepärast lisati 
jõululoendustele hilissügisene loen
dus novembris ja varakevadine loen
dus veebruaris. Kaheksakümnendatel 
jõudis see tava ka Eestisse, tänavune 
talv on maismaa talilinnuloendusel 
juba 30. Piisava andmevalimi kogu
miseks tuleb kolm loendust teoks 
teha umbes kümne kilomeetri pikku
sel püsival loendusrajal. Just püsiva, 
korduva ja küllaltki pika raja tõttu on 
talilinnuloendusel seni osalenud vaid 

pühendunud huvilised, kelle panus 
meie talilinnustiku uurimisse on väga 
oluline. Möödunud talvel loendati 
talilinde 48 transektil; 38 liigi puhul 
tehti kindlaks, kui palju on nende 
arvukus 29 aasta vältel muutunud.

Talvine aialinnuvaatlus. Kuna kodu
aedades toidetakse meelsasti linde, 
hakati Suurbritannias 38 aastat taga
si korraldama talviseid linnuvaatlu
si, Big Garden Birdwatch, mis ongi 
keskendunud vaid toidumaja ja selle 
lähikonna sulelistele. Rahvas võt
tis algatuse väga soojalt vastu. Peagi 
levis komme jälgida jaanuari viimasel 
nädalavahetusel aialinde üle Euroopa. 
Praegusel ajal tehakse talviseid aialin
nuvaatlusi vähemalt kümnes riigis. 

Eestis korraldati esimene talvi
ne aialinnuvaatlus seitse aastat tagasi. 

Juba esimesel aastal võttis osa umbes 
1100 vaatlejat ehk poole rohkem, kui 
oli Eesti ornitoloogiaühingul liikmeid. 
Ajapikku on osalejate arv suurene
nud, 2014. aastal saavutati umbes 3500 
piir, aga viimastel aastatel on löönud 

kaasa pisut alla 3000 ini
mese. Osalejaid on olnud 
peaaegu kogu Eestist, nii 
maalt kui ka linnast, ja 
igas vanuses: alates kahe
aastasest kuni 92aasta
seni. Kõige agaramad 
linnuvaatlejad elavad 

Hiiumaal, seal on üritusega liitunud 
iga 140. elanik, seevastu IdaVirumaal 
on vaatlejate osakaal kümme korda 
väiksem kui hiidlastel.

Lihtsuse võlu. Talvise aialinnuvaat
luse populaarsuse põhjus on liht
sus: osavõtt ei eelda head linnutund
mist või binokli olemasolu, samu
ti ei pea kodust kaugemale minema. 
Metoodika on lihtne ja vaadeldavad 
liigid enamikule varem tuttavad. Tegu 
pole võistlusega: kõigi vaatluste tule
mused on võrdse väärtusega, ole

Soovitusi alustavale vaatlejale

•  Vali hea nähtavusega koht, kust 
paistab lindude toidumaja ja selle 
ümbrus! Võid vaadelda ka toast, 
akna kaudu.

•  Kui sa ei ole veel linde toitnud, 
kuid plaanid seda teha, pane toit 
välja vähemalt nädal enne aia
linnuvaatlust, siis leiavad linnud 
uue koha üles.

•  Soovi korral jälgi linde iga päev: 
nii hakkad eristama eri isendeid 
ja märkad, et igal liigikaaslasel on 
oma iseloom.

•  Kutsu kampa sõbrad ja vane
mad! Nad on kindlasti tänu
likud, et saavad helendavate 
ekraanide asemel jälgida ehedat 
loodust.

• Loe aialinnuvaatluse juhendit ja 
tee soovi korral vaatlust kõigil 
kolmel päeval! Siis saad ise vali
da, millise tunni kohta tulemu
sed ära saadad.

• Tutvu teiste linnuvaatlusalgatus
tega, näiteks suvise aialinnupäe
vikuga veebilehel www.eoy.ee.

Talvise aialinnuvaatluse plussid

•  lindudele kasulik, sest saame 
teada, kuidas neil läheb; 

•  õpetlik, kuna õpime tundma uusi 
liike;

•  põnev, sest isegi kõige igapäeva
semad linnud on erilised; 

•  tervislik: sunnib mõneks ajaks 
tõstma pilgud kuvaritelt;

•  tasuta, kuna binokkel ja muu 
varustus ei ole kohustuslik;

• kvaliteetaeg, sest saad veeta tun
nikese koos sõprade või perega.

Praegusel ajal tehakse talviseid 
aialinnuvaatlusi vähemalt 
kümnes riigis. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Linnuvaatlused

nemata sellest, kas jälgitud linde on 
olnud mitu, üks või mitte ühtegi. 

Nõnda ongi vaatlus jõukohane igas 
vanuses linnusõpradele ja sobib väga 
hästi kogu perele. Seda enam, et and
mete kogumise kõrval on vähemalt 
niisama tähtis roll loodusharidusel: 
aialinnuvaatlus annab hea põhjuse 
määrata linde ja jälgida liikidevahe
lisi suhteid toidumajas. Samuti on 
põhjust rääkida, kas ja kellele pakku
da lisatoitu ja mis koguses, et sellest 
lindudele tõesti kasu oleks. Vanemad 
õpetavad lapsi, ja väga tihti hoopis 
vastupidi. 

Hästi sobib aialinnuvaatlus alusta
vale linnuhuvilisele, kes soovib saada 
linnuvaatlejaks: kui lihtsaima metoo
dikaga ühetunnine vaatlus on tehtud, 
saab edaspidi võtta käsile pikemad ja 
keerukamad ülesanded. Talvine lii
kide valik on alustajale jõukohane; 
hiljem, kui huvi süveneb ja lisandub 
kogemusi, on kevadises linnuvirvarris 
palju lihtsam orienteeruda.

Harrastusteadus on oluline. Esma
pilgul tundub, et teave, mis on saa

dud kogu perega pühapäevahommi
kul pannkooke süües ja aknast välja 
vaadates, ei pruugi olla teaduslikult 
väärtuslik. Ent vaatlejate rohkus ja 
suur andmekogu korvab kenasti lii
kide võimalikud valemäärangud ja 
tasakaalustab metoodilised kõrvale
kalded lubatud vea piires. 

Vabatahtlike harrastajate osali
se või täieliku panusena kogutakse 
hulganisti andmeid, viimasel ajal on 
seda laadi tegevust hakatud nimeta
ma kodaniku või harrastusteaduseks 
(citizen science). Osakaupa saadak
se kokku laialdane andmestik, tihti 
selline, mida teadlased oma uurin

gutega koguda ei suudagi. Näiteks 
Suurbritannias vaatles aasta tagasi 
aialinde ligi pool miljonit inimest, 
Soomes aga 18  000. Võrreldes vaat
lejate hulka riikide rahvaarvuga, ei 
ole suhteline osalus Eestis veel kuigi 
hõlmav, kuid juba praeguse ligi 2000 
vaatluskoha põhjal saab jälgida arvu
kamate liikide käekäiku. 

Senise kuue vaatlusaasta jooksul 
ei ole meie talilinnustikus suuri oota
matusi ette tulnud. Mõne invasioo
niliigi puhul on loomulik, et arvu
kus kõigub suuresti, samuti mõjuta
vad lindude keskmist arvukust aias 
vaatluspäevade ilmaolud: sulaga on 
linde vähem, külmaga on toidumajad 
menukamad. 

Viimaste aastate pehmed talved on 
meile näidanud, et linnud saavad ilma 
lisatoiduta ka omapäi hakkama: me ei 
ole LääneEuroopale omase kohatise 
liigse toitmisega lindude loomulikke 
käitumistavasid rikkunud. 

Aarne Tuule (1984) on Eesti ornitoloo-
giaühingu talvise aialinnuvaatluse koor-
dinaator.
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Pingerida
Viis kõige arvukamat linnuliiki: 
rasvatihane, rohevint, põldvarb
lane, hallvares, koduvarblane

Viis kõige sagedamat linnuliiki: 
rasvatihane, sinitihane, rohevint, 
hallvares, põldvarblane

Aialinnuvaatluse tulemused kantakse vaatluskaartidele, millel on liikide äratundmise hõlbustamiseks peamiste talviste 
linnuliikide pildid
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1.  Vali hea nähtavusega vaatluskoht aias, pargis või kalmistul! 
Toidumaja ümber askeldavaid linde võid vaadelda ka akna kaudu. 

2.  Leia ühel vaatluspäeval (27., 28. või 29. jaanuaril) üks tund linnu-
vaatluseks!

3.  Märgi kõik ühe tunni jooksul nähtud linnuliigid ja iga liigi puhul 
suurim korraga kohatud isendite arv! Palun pane kirja vaid lin-
nud, kes vaatluspaigas kasvõi korraks maanduvad. 

4.  Palun ära loenda ülelendavaid linde ega liida tunni jooksul nähtud 
linde kokku. 

5.  sisesta oma vaatlusandmed www.eoy.ee/talv ja vaata sealt 
reaalajas täienevaid naabrite, sõprade ja kõikide teiste linnu-
sõprade vaatlusi!

6.  Kui tekib küsimusi, kirjuta julgelt talv@eoy.ee või helista koordinaa-
torile 5800 2869.
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Näide:

2017. aasta talvine aialinnuvaatlus 

Vaatluse kuupäev ja kellaaeg:              jaanuar 2017 kell           -      
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Eesti linnustik

Iga linnuaasta on kordumatu. Kevad on kord 
varasem, kord hilisem. Ka linnuharuldusi näeb 
vahel rohkem, vahel vähem. Möödunud lin-
nuaasta peamised märksõnad oli varaja-
ne linnukevad, rekordilised rändepäevad 
sügisel ja siberi raatide ootamatu inva-
sioon kogu Euroopas. 

Tarvo Valker

Varane linnukevad. Talv näitas 
mullu tõsist palet vaid jaanuaris. 
Traditsiooniliselt aasta külmimaks 
kuuks peetud veebruaris valdasid 
hoopis plusskraadid. Kiiresti kaha
nev lumikate ja põhja poole tungi
nud soe õhumass lõid soodsad olud 
varakevadistele rändlindudele, kel
lest nii mõnigi jõudis siia juba küün
lakuul. 

Nii naasid esimesed sookured 
LääneSaaremaale juba 20.  veebrua
ril − aegade vältel ei ole see liik kunagi 
nii vara saabunud. Tavapäraste põld
lõokeste, kiivitajate ja hallhanede kõr
val jõudis veebruari viimasel nädalal 
LääneEestisse kümneid ristparte ja 
mitu hüüpi. 

Üllatuslikult jõudis ülimalt vara 
kohale ka mitu linnuliiki, kelle rände
tee on tunduvalt pikem. Teadaolevalt 
varaseimad saabumisajad registree
riti hänilasel (9.  aprill), kadakatäk
sil (10. aprill), käol (13. aprill), mets
lehelinnul (15.  aprill) ja sinirinnal 
(17. aprill).  

Kevadkuudel sattus meie alade
le linde, keda Eestis harva näha saab. 
Põnevamaid leide oli kahtlemata 
Läänemaal Puises Soome linnuvaat
lejate pildistatud roostepääsuke – see 
oli liigi neljas vaatlus Eestis. Juuni 
algul silmati Tartumaal Ilmatsalus 
veelgi suuremat haruldust: stepi
viud, keda vaadeldi siinmail alles teist 
korda. 

Põnevad pesit-
susteated. 2015. 
aastal tõestati esi
mest korda Eestis 
punaharksaba pesitsus. 
See oli ornitoloogidele väga 
ootuspärane lisandus meie haude
linnustikku, sest LõunaRootsis on 
nüüdseks pesitsenud juba üle 2000 
paari punaharksabasid; hinnanguli
selt suureneb nende arvukus aastas 
üle 10%. Nii on viimasel kümnendil 
sagenenud selle röövlinnu kevadised 
vaatlused ka Lätis ja Eestis. 

Eelmisel aastal pesitses puna
harksaba Eestis juba vähemalt kahe 
haudepaarina. Pesamaterjali vedavat 
lindu vaadeldi aprillismais Järvamaal 
ning ka Valgamaa tuttav pesitsus

territoorium oli taas asustatud. Kuna 
naaberriikides punaharksabade 
arvukus suureneb, kujuneb sellest lii
gist tõenäoliselt õige pea ka meil 
regulaarne haudelind, kellega loo
dushuvilistel on üha suurem võima
lus kohtuda.

Teine mulluse aasta põnevam pesit
susteade tuli Tartumaalt Ilmatsalust: 
Uku Paal oli seal märganud kahte 
mustkaelpüti paari, kes agaralt pesa 
ehitasid. Mustkaelpütte on viimasel 

kümnendil Eestis küll korduvalt vaadel
dud, kuid pesitsusele viitavaid teateid 
pole siiski laekunud. Viimane must
kaelpüti tõestatud pesitsus pärineb 
1983. aasta suvest, kui Ilse ja Lemming 
Rootsmäe vaatlesid Soitsjärvel kahte 
poegadega pesakonda.

Rekordilised ränded. Rändeseires 
kujunesid põnevaks sügiskuud. 
Lõppenud tihaseaastale kohaselt 
loendati Kablis päevas rekordiliselt 

palju nii rasvatihaseid (61 000) 
kui ka sinitihaseid (23 400). 

Väga arvukalt oli ka sabati
haseid. Kabli linnujaamas rõn
gastati sel hooajal ligi 6200 
sabatihast, seega oli tegu selle 
liigi ühe parima püügihoo

ajaga. Veel arvukamalt on sabatiha
seid Kabli 49 püügihooaja jooksul 
tabatud 2000.  aastal, kui rõnga sai 
jalga koguni 10  000 sabatihast. Ka 
juhu vaatlused kinnitavad sabatihas
te invasiooni: Läänemaal Puise ninas 
loendati 29. septembril üle 8000 rän
dava sabatihase. Sellest suuremat 
hulka päevas on nähtud vaid kahel 
korral 2000. aastal.

Tihaste arvukusele aitas kindlas
ti kaasa nii eelnenud pehme talv, 

Puna-harksaba on 
Eesti haudelin-

nustiku värs-
keim uustul-

nuk, kelle 
pesitsus 
tõestati 
esimest 
korda alles 
2015. aas-

tal. Mullu 
õnnestus 

linnuhuvi-
listel tõestada 

pesitsus juba kahes 
piirkonnas

Foto: Virge Võsujalg

Mullune linnuaasta: 
ränderekordid ja siberi raadid

Kevadkuudel sattus meie 
aladele linde, keda Eestis   
harva näha saab. 
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mil lindude suremus oli väike, kui 
ka sellele järgnenud soodne pesit
susaasta. 

Kahtlemata hakkas paljudele loo
dushuvilistele mullu silma  ka pask
nääride rohkus. Läänemaal Puise 
ninas loendati 26.  septembril 18 000 
rändavat pasknääri: see on  selle 
liigi suurim rändepäev läbi aegade. 
Huvitava kokkusattumusena võib 
mainida, et ka eelmine pasknääri
de ränderekord pärines samast päe
vast: 26.  septembril 1961 loendati 
IdaVirumaal Vasknarvas 13 000 rän
davat pasknääri. 

Siberi raatide invasioon. 2016. aasta 
hilissügis kujunes linnuvaatlejatele üle 
kogu Euroopa väga põnevaks eeskätt 
siberi raatide erakordse rände tõttu. 
Siberi raat on meil levinud võsaraa
diga sama mõõtu, kuid tema kurgu
alune ja rinnaesine on kollakat tooni. 
Siberi raadi levila paikneb meist kau
gel idas: valdavalt PõhjaUuralitest 
ida pool. Seetõttu satub neid pisikesi 
värvulisi Euroopasse väga harva. 

Enne 2016. a sügist oli siberi raate 
siinses maailmajaos vaadeldud kõi
gest 32 korral ja viimasest tunnus
tatud vaatlusest oli möödas juba viis 
aastat. Esimest korda märgati neid 
linde 2016.  aasta hilissügisel palju
des Euroopa riikides, sealhulgas 
Suurbritannias, kus linnuvaatlustel 
on tugev kandepind.

8. oktoobril leidis linnuvaatleja 
Margus Ellermaa Eesti jaoks esimese 
siberi raadi Ruhnu saarelt. Järgnevatel 
päevadel lisandus veel mitu sibe
ri raadi leidu, sealhulgas rõngasta
ti Kablis kaks ja Sõrve säärel üks 
lind. Sõrve säärel pildistati päev hil
jem juba järgmist, ilma rõngata sibe
ri raati ja samal ajal leiti üks isend 
Harilaiult. 

LääneEestist oli ootuspärane sibe
ri raate leida, kuid linnud jõudsid 
ka sisemaale. Üks lindudest tabati 
Võrtsjärve kaldal asuvas Vaibla lin
nujaamas, 6. novembril leiti üks lind 
Tartu veepuhastusjaamast. See oli 
üksiti ainuke pikemalt paigal olnud 
siberi raat. Kokku nähti hilissügi
se jooksul Eestis vähemalt kaheksat 
siberi raati. 

Kogu Euroopas kohati 2016. aasta 
hilissügisel aga koguni vähemalt 245 
siberi raati, mida on kaheksa korda 
rohkem kui seniajani kokku. Eestile 
on siberi raat 387.  loodusliku pärit
oluga linnuliik ja ühtlasi mulluse 
aasta ainus lisandus meil kohatud lin
nuliikide nimestikku. 

Hulk lehelinde. Siberi raatide kõrval 
sattus Eestisse ka rekordiliselt vööt
lehelinde, keda loendati vähemalt 24 
isendit. Kindlasti kohatakse neid üha 

sagedamini seetõttu, et meie vaatle
jad on seda lehelinnuliiki paremini 
tundma õppinud: tuntakse nii vööt
lehelinnu rändefenoloogiat kui ka 
kutsehäälitsusi. Nõnda on seda võrd
lemisi peidulist värvulist maastikus 
hõlpsam märgata.

Läänemaal Sutlepa külas õnnestus 
Renno Nellisel leida aga veelgi harul
dasem Siberist pärit lehelind: tuhk
lehelind. Tegu on vöötlehelinnuga 
väga sarnase liigiga, keda veel hiljuti 
käsitletigi vöötlehelinnu alamliigina. 
Tuhklehelindu vaadeldi Eestis alles 
viiendat korda. 

Novembrikuu eelviimasel päeval 
jõudis looduskaitsjateni üks ootama
tu teade Saaremaalt Kiratsi külast: 
kohalikud teatasid lautade juurde 
ilmunud tundmatust kuresuurusest 
linnust. Kontrollimisel selgus, et tegu 
on hoopis tõmmuiibisega – see on 
liigi teine leid Eestis. Ehkki kohalikud 
olid lindu toitnud ja ta lauta sooja vii
nud, oli see lõunapoolse levikuga lind 
järgmiseks päevaks siiski kahjuks sur
nud.

Kokkuvõtte koostamisel on kasu
tatud eElurikkuse andmebaasi, Est
birdingu veebilehte www.estbirding.ee 
ja portaali www.tarsiger.com. 

Tarvo Valker (1984) on vabakutseline 
ornitoloog ja Eesti ornitoloogiaühingu 
nõukogu liige. 

Sabatihased Kabli linnujaamas 2016. a septembris. Mõrra abil püütakse linnud 
kasti, mis pärast salga kinnipüüdmist tühja vastu välja vahetatakse. Linnud mõõ-
detakse ja rõngastatakse ning lastakse siis kiirelt vabadusse

Idapoolse levikuga siberi raati iseloo-
mustavad kollakat tooni kurgualune ja 
rinnaesine. 2016. a sügisel nähti Eestis 
vähemalt kaheksat siberi raati
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Linnugripp on väga nakkav lindude viirushaigus, mille 
teatud tüved võivad tabada ka imetajaid, sealhulgas ini-
mesi. Praegu on Euroopas liikvel suure patogeensusega 
linnugripp (HPAI; highly pathogenic avian influenza virus) 
H5N8. Seda tüüpi viirusesse võivad nakatuda nii kodu-, 
lemmik- kui ka metslinnud.

Madis Leivits

Kuna gripiviirused erinevad 
aastati, ei ole veel palju teada 
gripitüve H5N8 võimest 

nakatada imetajaid, varem pole lei
tud ühtegi seda tüüpi viiruse loodus
likku nakkust kodu ega metsimeta
jatelt. Katseliselt on praegu Euroopas 
H5N8 tüvega nakatatud tuhkruid, 
keda rakendatakse mudelliigina, hin
damaks ohtu inimestele. Katse käigus 
ei põhjustanud viirus olulisi haigus
nähte ega paljunenud tuhkrute orga
nismis. 

Seega on kõnealuse viiruse oht
likkus imetajatele hinnatud väike
seks, kuid mitte olematuks. Igal juhul 
tuleks olla ettevaatlik.

Eestist pole veel leitud. Eestis 
pole suure patogeensusega lin
nugrippi H5N8 veel diag
noositud, aga kindlasti 
peame olema valv
sad, kuna viirus 
levib lindu
de rän
detee
del. 

Lähimad kohad, 
kus viirus on diagnoo
situd, asuvad Soomes 
Ahvenamaal ja Turu 
saarestikus. Nakkuste 

epitsenter on Kesk
Euroopa, kuhu osa ränd

linde on koondunud talvitu
ma. Lindude asustustihedus on 

seal praegu suur, soosides nakkuse 
levikut. 

Meie olukord on mõneti parem: 
siinses looduskeskkonnas jagub 

rändlindudel ruumi, seega ei ole 
kontakti nõudvatel nakkus
tel siin kuigi palju võimalu

si levida. Metslindude seas on olu
lisimad riskirühmad veega seotud 
linnud (vee ja rannalinnud), rööv
linnud ning vareslased, kes võivad 
nakkuse saada, süües haigeid ja sur
nud linde. Haigestumisrisk on suu
rem lindude koondumiskohtades, 
näiteks veelindude söötmiskohta
des, kus võivad levida ka teised hai
gused.

Kodulindudele on nakkus väga 
ohtlik, seetõttu peaksid linnupida
jad silmas pidama põhilisi bioohu
tusmeetmeid, eriti kui kodulinnud 
kasutavad sama veekogu, mida met
sikud veelinnud. Haigust iseloomus
tavad hingamisteede talitluse häi
red, närvinähud ja/või suur suremus. 
Metslindude puhul leitakse enamas
ti surnud linde, harvem närvihäire
tega isendeid. Haigustunnusteks on 
loidus, koordinatsioonihäired, lennu
võimetus jm. 

Need tunnused pole aga spet
siifilised ja nende põhjal grippi 
diagnoosida ei saa, sest nimeta
tud nähud võivad olla seotud ka 
teiste haiguste, traumade või mür
gistusjuhtumitega. Näiteks on tal
vel meie merikotkaste seas levinud 
pliimürgistus, mis enamasti aval
dub eespool nimetatud tunnuste
na. Seega saab viirust täpselt diag
noosida ainult vastavate laboriana
lüüside põhjal. 

Madis Leivits (1985) on metsloomade 
tervisele spetsialiseerunud veterinaararst.

Linnugripp 
on endiselt päevakorral

◊ 1. Suure patogeensusega linnugripi 
levik Euroopas 2016. aasta sügisel 

Pane tähele! Kui märkate loo
duses surnud linde, eriti kui neid 
on mitu ja nad kuuluvad maini
tud riskirühmadesse, tuleks tea
vitada kohalikku veterinaarkes
kust. Kui tegemist on kaitsealuse 
liigiga (nt röövlinnud), siis teavi
tage keskkonnaametit. Esimese 
ja teise kaitsekategooria liikide 
puhul on see lausa kohustuslik. 

Oluline on vältida enda ja 
koduloomade kontakte surnud 
metsloomade ja lindudega, mis 
iganes nende surma põhjus võiks 
olla. Seega ei tohiks lasta oma 

koduloomi vabalt 
loodusesse 

hulkuma!

Vareslased kuu-
luvad linnugrippi 

haigestumise riskirühma, 
sest võivad nakkuse saada 
surnud linde süües

likkus imetajatele hinnatud väike
seks, kuid mitte olematuks. Igal juhul 
tuleks olla ettevaatlik.

Eestist pole veel leitud. Eestis 
pole suure patogeensusega lin
nugrippi H5N8 veel diag
noositud, aga kindlasti 
peame olema valv
sad, kuna viirus 
levib lindu
de rän
detee
del. 

Lähimad kohad, 
kus viirus on diagnoo
situd, asuvad Soomes 
Ahvenamaal ja Turu 
saarestikus. Nakkuste 

epitsenter on Kesk
Euroopa, kuhu osa ränd

linde on koondunud talvitu
ma. Lindude asustustihedus on 

seal praegu suur, soosides nakkuse 
levikut. 

Meie olukord on mõneti parem: 
siinses looduskeskkonnas jagub 

rändlindudel ruumi, seega ei ole 
kontakti nõudvatel nakkus
tel siin kuigi palju võimalu

koduloomi vabalt 
loodusesse 

hulkuma!

Vareslased kuu-
luvad linnugrippi 

haigestumise riskirühma, 
sest võivad nakkuse saada 
surnud linde süües

Foto: cornell.edu
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PUHKUS
ALGAB SIIT!

10–12.02.2017
Rahvusvaheline turismimess
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Metsast ja põllult

Punahirve (Cervus elaphus) on peetud kuninglikuks jahiloo-
maks, eelkõige võimsate sarvede tõttu, mis on hinnatud 
trofee. Suuruselt on hirv metskitse ja põdra vahepealne, 
nad on toidukonkurendid.

Mikk Männiste

Toidukonkurendid. Toidu pärast 
konkureerib hirv põdra ja metskit
sega. Enamjaolt täidavad nad kõhtu 
rohu ja puhmarinde taimedega. Ka 
puuvõrsed ja puukoor on meelepä
rane söök. Punahirv eelistab samu 
puuliike, mida teisedki hirvlased: 
paju, haab jms. Hirved tekitavad 
ka metsaomanikele kahju, koorides 
saarepuid ja kuuski. Ent erinevalt 
teistest hirvlastest ei ole ta seni
ni männinoorendikele kahju teinud. 
Punahirved on paindlikumad toi
duhankijad, näiteks suudavad nad 
toitu kätte saada põldudelt, kas või 
kartulimugulaid välja kraapides. 

Hirve toitumissedel on põdra ja 
metskitse omast palju laiem ning 
seetõttu tekitab ta meelehärmi nii 
metsameestele kui ka põllupidajate
le. Seni on hirved koos metskitsede 

ja põtradega ilusti Eesti looduses
se ära mahtunud. Aga kui arvukus 
suureneb, muutub konkurents kar
mimaks. Kõige enam kannatavad 
toidu suhtes valivamad metskitsed 
ja seejärel põdrad. Kindlasti jää
vad konkurentsis toidu pärast peale 
punahirved.

Eestisse asustamine. Eesti on 
punahirve loodusliku areaali põh
japiir. Selle hirveliigi tõid 19. sajan
di lõpus Eestisse mõisnikud; toona 
kasvatati neid kauneid loomi hirve
aedades. Sealt põgenenud ja vaba
dusse lastud loomad ei moodusta
nud püsivat asurkonda. 1970. aasta
tel hakati hirvi asustama Saaremaale 
ja Hiiumaale, kus kujunes püsiv ja 
elujõuline populatsioon. Alles vii
mastel kümnenditel on punahirved 
hakanud MandriEestis looduslikult 
põhja poole levima. 

Paljude loomaliikide kohta on 
teada, et eriti suured ja võimsad 
isendid elavad levila põhjaosas. 
Hirvede puhul väljendub see iseära
nis selgelt sarvetrofeede suuruses. 
Punahirvel on palju alamliike, kuid 
meil elav punahirv on oma levila 
põhja ja kirdetipus ja meie hirvedel 
on sageli väga võimsad sarved.

Eriti hästi on õnnestunud hirvede 
asustamine Eesti saartele. Nendest 
isenditest, kelle sarved kuuluvad 
Eesti esikümnesse, on koguni kahek
sa kütitud Hiiumaal. Iseäranis palju 
kütiti suurte sarvedega isendeid 
1983.–1995. a. 2014. aastal lisan
dus nimekirja mõni isend, ent Eesti 
rekordtrofee jäi ikkagi Hiiumaale.  

Jooksuaeg. Hirvede jooksuaeg on 
septembri keskel ja oktoobri algu
ses. Seni peidus olnud hirvepul
lid muutuvad julgemaks, nii võib 
neid looduses kergemini kohata. 
Eelkõige on neid kuulda: punahirve 
pullid annavad möirates märku oma 
üleolekust ja territooriumist, meeli
tavad hirvelehmi, peletavad konku
rente eemale või kutsuvad võrdväär
set rivaali võitlust pidama. Hirve 
võimsad möirged mõjuvad varastel 
hommikutundidel, kui päike kerkib 
silmapiiri tagant ja udulaam laie
neb, lausa ebamaiselt.

Küttimine ja arvukus. Punahirvele 
võib pidada varitsus, hiilimis või 
peibutusjahti 1. septembrist 31. jaa
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Punahirv, 
kuninglik jahiloom

Lihtne ahjupraad ulukilihast
•  1,5 kg hirveliha
•  200 g peekonit
•  soola ja pipart (võib kasutada ka 

jahimehesegu)
•  50 g või ja oliiviõli segu
•  2 sibulat
•  4 küüslauguküünt
•  kartul ja porgand

Maitsesta liha pipra ja jahi
meheseguga. Kata liha toi
dukilega ja lase külmikus 

vähemalt kuus tundi seista. Võta liha 
tund enne valmistamist külmikust 

välja, et see saavutaks toatemperatuu
ri. See aitab vältida kõrbemaminekut.

Pruunista lihatükki igast küljest 
tulikuumal pannil või ja oliiviõli 
segus. Oliiviõli ei lase võil nii kerges
ti kõrbema minna. Lihatükki tuleb 
pruunistada selleks, et kinnistada 
lihamahlad.

Kuumuta ahi 180 kraadini. Aseta 
liha küpsetuskotti. Lisa sibul, küüs
lauguküüned, kartul ja porgand. 
Porgandit võib pigem rohkem 
lisada ja kartuli hoopis ära jätta. 
Lihaleemes küpsenud porgand on 
liha kõrval ülimalt hea.

Lisa sool ja aseta peekoniviilud 
liha peale. Lisa kotti 200 ml vett. 
Sulge küpsetuskott ning tee koti 
sisse puutikuga augud, et kuumenev 
õhk välja pääseks.

Küpseta liha ahjus tund aega tem
peratuuril 180 kraadi ja veel pool 
tundi kuni tund temperatuuril 150 
kraadi. Soovitatav on kasutada liha
termomeetrit. Hirvlaste liha on val
mis, kui liha sisetemperatuur on ker
kinud 65 kraadini (lihatükk jääb kes
kelt õrnalt roosakaks). Kui soovid 
läbinisti küpsenud liha, oota, kuni 
sisetemperatuur on 75 kraadi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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nuarini. Ajujahti ja jahti jahikoera
ga võib pidada 1. oktoobrist 31. jaa
nuarini.

Jahimeeste hinnangul on puna
hirvede arvukus viimasel viiel aastal 
püsinud üsna stabiilsena: umbkau
du 3000 isendit. 2013.  aastal küti
ti esimest korda üle tuhande hirve. 
Mullusel jahiaastal (2015/2016) 
kütiti juba 1252 hirve, neist 
Saaremaal 803 ja Hiiumaal 204. 

Punahirvede asustustihedus 
ongi suurim Saare ja Hiiumaal. 
MandriEestis on punahirv järje
kindlalt levinud põhja poole. Kuna 
saartel on hirvi agaralt kütitud, on 
nende arvukus seal isegi veidi väik
sem kui mõne aasta eest, kuid hõre
dama ja lünkliku asustustihedusega 
mandril on nii hirve levila kui ka 
arvukus üha suurenenud. Ulukite 
loenduse andmetel ei leidu hirvi 
üksnes Harjumaal.

Valiklaskmine. Et hirvepopu
latsiooni mõistlikult majandada, 
on äärmiselt oluline valiklaskmi
ne: nõnda tagab jaht populatsioo
ni soolise ja vanuselise tasakaalu. 
Hoitakse nn perspektiivseid isas
loomi ning püütakse vältida karja 
juhtlehma ja tema vasika küttimist. 
Isaste isendite valiklaskmine eeldab 
väga häid teadmisi looma kohta. 

Kuna hirv on MandriEestis jär
jest enam kanda kinnitanud, on ka 
mandril tähtis hakata hirvepopu
latsiooni majandama, niisiis pea
vad jahimehed õppima hirve valik
laskmise põhitõdesid. Enamasti 
ei ole jahisituatsioonis kuigi kaua 
aega, et valik teha, seega män
gib siin väga suurt rolli jahimehe 
kogemustepagas: ta peab looma 
käitumise ning sarvede järgi kii
resti suutma hinnata looma vanust 
ja potentsiaali. Hea abimees on 
RMK Kuressaare jahipiirkonnas 
asuv hirvekaamera. Selle kaudu on 
võimalik näha eri suurusega isen
deid ning õppida tundma ja hinna
ta nende sarvi. 

Mikk Männiste (1984) on metsamees, 
jahimees ja blogija (mikkmanniste.voog.
com). 
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Üldisi näpunäiteid hirveliha valmistamise kohta

•  Hirveliha on õrn ja hõrk, ent 
parim on siiski vasikaliha.

•  Puhasta liha kiududest ja kelme-
test.

•  Eemalda lihalt rasv. Hirvel ei ole 
rasva palju, kuid see annab eri
pärase maitse.

•  Esmalt liha maitsestades või 
marineerides lisa soola pigem 
vähem. Sool tõmbab lihast vee 
välja.

•  Pärast küpsetamist lase roal 
vähemalt 20 minutit seista, et 
lihamahlad jõuaksid kinnistuda. 

nuarini. Ajujahti ja jahti jahikoera
ga võib pidada 1. oktoobrist 31. jaa

Jahimeeste hinnangul on puna
hirvede arvukus viimasel viiel aastal 
püsinud üsna stabiilsena: umbkau
du 3000 isendit. 2013.  aastal küti
ti esimest korda üle tuhande hirve. 
Mullusel jahiaastal (2015/2016) 
kütiti juba 1252 hirve, neist 

MandriEestis on punahirv järje
kindlalt levinud põhja poole. Kuna 
saartel on hirvi agaralt kütitud, on 
nende arvukus seal isegi veidi väik
sem kui mõne aasta eest, kuid hõre
dama ja lünkliku asustustihedusega 
mandril on nii hirve levila kui ka 
arvukus üha suurenenud. Ulukite 
loenduse andmetel ei leidu hirvi 

Et hirvepopu
latsiooni mõistlikult majandada, 
on äärmiselt oluline valiklaskmi
ne: nõnda tagab jaht populatsioo
ni soolise ja vanuselise tasakaalu. 
Hoitakse nn perspektiivseid isas
loomi ning püütakse vältida karja 
juhtlehma ja tema vasika küttimist. 
Isaste isendite valiklaskmine eeldab 

Kuna hirv on MandriEestis jär
jest enam kanda kinnitanud, on ka 
mandril tähtis hakata hirvepopu
latsiooni majandama, niisiis pea
vad jahimehed õppima hirve valik
laskmise põhitõdesid. Enamasti 
ei ole jahisituatsioonis kuigi kaua 
aega, et valik teha, seega män

Punahirve pulli võimsad möirged mõjuvad sügisudus lausa ebamaiselt. Muljet 
tugevdab pulli uhke sarvekroon
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Panin tähele
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Vastab nahkhiireuurija 
Lauri Lutsar ELF-ist

Jahedate ilmade saabudes hak
kavad meil talvituvad nahkhii
red otsima varjepaiku, kus nad 
saaks putukavaese aja üle elada. 

Eestis on talvitumas leitud kahek
sat liiki nahkhiiri, kelle elupaiga
nõudlused on kõigil mõneti erine
vad. Lisatud fotol on ilmselt põhja
nahkhiir.

Sügisel ja kevadel kasutavad nahk
hiired üleminekuvarjepaiku, talve 
külmema aja veedavad nad talvitus
paikades. Otsides sobivaid paiku, 
satuvad nahkhiired vahel ruumidesse, 
mida inimesed kasutavad tihti ja kus 
ei ole sobivaid talvitustingimusi (tem
peratuur, õhuniiskus jms). Nahkhiir 
võib jääda sellisesse ruumi lõksu ja 
hukkuda.

Mida siis teha? Kui nahkhiir len
dab ruumis ringi ja väljas on pluss
kraadid, enamvähem tuulevaikne ja 
pime, tuleks avada mõni uks või aken, 
mille kaudu oleks nahkhiirel võimalik 

lennata õue. Valgel ajal ei ole hea lasta 
nahkhiirt välja lennata, sest ta võib 
sattuda mõne linnu saagiks. Lendavat 
nahkhiirt tuleks pidevalt jälgida, et 
veenduda, kas ta on ruumist lahku
nud. 

Kui aga väljas on valge, tuleks 
oodata, kuni nahkhiir laskub kuhu
gi, rahuneb mõnda aega, ja püüda 
ta siis näiteks kingakarpi, mida 
saab kaanega sulgeda. Kasutada 
võib õhukesi kindaid või riidetükki, 
kuhu nahkhiir ettevaatlikult haara
ta. Seinalt haaramiseks võib kasu
tada liblikavõrku, aga sellega ei tohi 
püüda lendavat nahkhiirt. Tuleks 
arvestada, et nahkhiired suudavad 
pugeda läbi 1−1,5  cm laiuse pilu. 
Kui nahkhiir on karbis, tuleks see 
panna jahedasse ruumi, kus tal on 
võimalik langetada oma kehatempe
ratuuri ja hoida niiviisi kokku ener
giat. Sobiva ilma korral võib nahk
hiire pimeduse saabudes vabadusse 
lasta, kuid seda peaks tegema paari 
päeva jooksul. 

Kui on liiga külm või tuuline, tasub 
nahkhiirest teatada asjatundjale, kes 

oskab nõu anda. Teatada tuleks ka 
ruumis liikumatult rippuvast nahk
hiirest. Ent kui nahkhiirt on juba häi
ritud ja ta hakkab ärkama (liigutab, 
hingetõmbed on märgatavad), tuleks 
ta kohe panna pappkarpi, et ta ei 
läheks hoones teise kohta, kust teda 
on raske leida.

Kellele teatada? Nahkhiirtest kui 
kaitsealustest loomadest võib teata
da keskkonnaametile. Kui nahkhiirt 
on häiritud ja ta vajab teie arvates 
abi, võib sellest ööpäev läbi teatada 
keskkonnainspektsiooni lühinumbri
le 1313. 

Samuti võib nahkhiirtest anda 
teada Eestimaa looduse fondi 
nahkhiiretöörühmale (nahkhiir@
elfond.ee, tel 742  8443, 551  7237). 
Vabaühendusena ei saa me lubada, et 
saame alati kohale tulla, kuid oleme 
nahkhiirte levikuandmetest väga 
huvitatud ja anname alati nõu, mida 
nahkhiire heaks teha. Nahkhiirte 
asjatundjat on võimalik leida ka 
Facebooki kaudu: avalikust rühmast  
„Nahkhiiresõbrad“. 

Nahkhiir garaažis

Millalgi sügisel on meie 
garaaži tulnud üks loo
make, ilmse plaaniga 

seal talvituda. Garaaži nurgas on üks 
koht, kus suure saju või sulaga võib 
vesi läbi tulla. Seal on ämber all. 
Käisime vaatamas, kas on läbi sada
nud. Ei olnud. Kuid ämbris talvi
tus üks väike nahkhiir. Võtsime ta 
välja, et sulavesi talle saatuslikuks ei 
saaks. Ta muidugi kõhises mehiselt, 
kuid loodame, et ülejäänud ruumis 
on mõni sobiv paik talvitumiseks. 
Kuidas teda aidata? Mida üldse teha 
nahkhiirtega, kes on tulnud talvitu
ma kohta, kus nad mingil põhjusel ei 
tohiks või ei saa talvituda? Ja mis lii
gist võiks see loomake olla?

M. P. Tartust

NB! Nahkhiirt ei tohi puudutada palja käega, sest ta võib enesekaitseks hammustada. 
Hammustuse kaudu võib saada ohtliku nakkuse.
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Sügise ja talve 
vägikaikavedu
47.–50. nädal

Proovis talv, mis ta proovis, 
aga talvekuu teisel ja jõulu-
kuu esimesel poolel jäi sügis 
siiski peale. Kõige talvisem 

oli 3.–4. detsembril, kui mõnes Eesti-
osas oli 10 kraadi külma ja üle 10 cm 
lund. Peagi oli lumi jälle läinud, ainsa 
erandina jäi maa paksemalt valgeks 
Virumaal, kus 17.–18. detsembril peeti 
isegi suusavõistlusi.
Ilmateenistuse kokkuvõtte järgi oli 
november pikaajalisest keskmisest 
omajagu jahedam (0,0 °C vs. 1,4 °C), 
mõneti sajusem (73 mm vs. 63 mm) 
ja vähema päikesepaistega (26 tundi 
vs. 32 tundi). Kõige soojem oli 
21. novembril Kundas, 8,5 °C, kõige 
jahedam aga 6. novembril Jõgeval, 
–16,3 °C. Kõige rohkem sadas 
20. novembril Valgas: 24 mm.

21. ja 28.11 ning 05. ja 12.12 
Loodusõhtud rahvusraama-
tukogus: „Pildiretked Eestis, 
Soomes ja Islandil“ (Erik 
Mandre); „Valguse varjus“ ja 
„Looduskirju“ (Anne Maasik ja 
Heikki-Rein Veromann ning 
Kristel Vilbaste ja Mikk Sarv); 
„Armastuse maa“ (Liivo Niglas) 
ning „Mississippi soodest 
Texase kõrbeteni“ (Juku-Kalle 
Raid ja Herbert Murd).

22.11 Eesti loodusmuuseumi hoovis 
avati Eesti maanteemuuseumi 
näituse „Loomad teel“ satelliit-
näitus, mis on keskendunud 
jälgedele maastikul ja rahva-
pärimuses.

Kroonika
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Teletornis saab nautida 
Eesti parimaid looduspilte

Kui 30. novembril lõpeta
ti Tallinna teletornis Eesti 
Looduse fotovõistlus, avati 

seal üksiti näitus selle võistluse vii
maste aastate parematest töödest. 
Esimest korda sai fotovõistluse näi
tust vaadata mullu kevadel RMK 
Tallinna maja aatriumis, siis oli väl
jas 50 viimase kolme aasta parimat 
fotot suures formaadis; nüüd on 
neile lisatud 10 pilti. Väljapanekut 
saab vaadata kuni 16.  aprillini. 
Näituse raames korraldab teletorn 
loodusõhtuid, kava saab uurida vee

bilehelt www.teletorn.ee; 25.  jaa
nuaril kell  18 esineb ilmateadlane 
Jüri Kamenik, kes räägib, kuidas pil
distada pilvi.

Ajakiri Eesti Loodus on fotovõist
lust korraldanud 17 korda: esimene 
oli aastal 2000. Teistest võistlustest 
eristab seda keskendatus liigifotodele: 
pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav, fotograaf peab pildi
le lisama lühikese loo foto saamisest 
ja võimalikult täpselt nimetama pil
distatud organismi.

Loodusajakiri

Rahvuskala räim pääseb margipildile

Omniva on teada andnud 
2017. aasta Eesti postmar
kide ilmumisplaani. Kavas 

on ka mitu loodusteemalist väljaan
net, teiste seas 23. veebruaril käibele 
lastav mark Eesti rahvuskala räimega. 
Jätkuvad juba pikkade traditsiooni
dega sarjad: aasta lindude sarja mark 
turteltuviga on plaanis 9.  veebrua
ril, septembris ilmuvad üksteise järel 
tuletornide sarja järg Orjaku liitsihi 
tuletornidega (8.09), 11.09 Eesti fauna 
mark ilvesega ja 21.09 järjekordne 
seenemark.

Huviga oodatakse kaht 8. mail käi
bele võetavat Euroopamarki, mis 
on kavas enamikus Euroopa riikides, 
tänavuse aasta teema on „Lossid“. 
Tinglikult võib loodusmargiks pidada 

ka aasta esimese väljaande, 28.  jaa
nuaril ilmuva Hiina kukeaasta posti
miniatuuri.

Omniva/Loodusajakiri
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22.11: viimane mälestus 
novembri lumest

Seekordne näitusesaal on väga eriline: peale suurepäraste fotode saab imetleda 
uhket Tallinna panoraamvaadet

Populaarses sarjas „Eesti fauna“ ilmus 
mullu postiminiatuur harva pilgu alla 
sattuvast kasetriibikust (pildil on mark 
maksikaardil)

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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22., 23.11, 23.11–10.12, 26.11, 
28.11–30.12 ning 3.,13., 14. 
ja 15.12 Üritusi Tartu loodus-
majas: Matsalu loodusfilmide 
festivali filmiõhtu; loodusõhtu 
„Kuidas on lood Läänemerega 
merekultuuriaasta lõpus?“ 
(Mart Jüssi);  rändnäitus 
„Allikas“; näitus „Märsiga teele“; 
heategevuslaat ja Andres 
Rattasepa kasetohu-töötuba; 
loodusõhtu „Bioloogilised 
ravimid“ (Mart Ustav); Matsalu 
loodusfilmide festivali filmiõh-
tu ja Ungari kultuuriõhtu. 

22., 24. ja 29.11 Keskkonnaameti, 
keskkonnaministeeriumi ja 
maanteeameti mürateema-
lised infopäevad kohaliku 
omavalitsuse spetsialistidele 
Pärnus, Tartus ja Rakveres.

23.11 Keskkonnaagentuur korraldas 
Tartus seirefoorumi „Jahiulukid 
– elu, olu ja mõju“.

24.11 Keskkonnaministeeriumi kiir-
gusseminar.

24.11 ja 16.12 Ettekanded Eesti 
looduseuurijate seltsis: 
„Arheogeneetika inimese evo-
lutsioonilise lähiajaloo rada-
del“ (Mait Metspalu) ja „Vesi 
Universumis“ (Tõnu Viik).

24.11 Tiina Lille pidas Tartu lin-
namuuseumis loengu 
„Jäätmekäitlus Tartu linnas“.

24.11, 01. ja 08.12 Eesti loodus-
muuseumi Öökulli akadee-
mias rääkis Jüri Tõnisson 
põdra eluringist, Mall Orru 
Eesti loodusliku turba kasuta-
misest taastusravis ja Renata 
Sõukand Eesti teetaimedest.

25.11 Projekti „Soode kaitse ja 
taastamine“ raames arutleti 

Selgunud on avamerel talvituvate 
veelindude loenduse andmed

Eesti maaülikool edastas kesk
konnaametile lennuloendus
te lõpparuande, kus on esi

mest korda antud ülevaade kogu Eesti 
merealal talvituvate veelindude arvu
kusest ja levikust. 

Kokku laekus andmeid 26 veelin
nuliigi kohta, neist seitsme arvukama 
liigi kohta oli võimalik koostada vee
lindude levikut kirjeldavad mudelid. 
Eestis loendati enim aule, kelle arvu
kus jääb mudeli põhjal vahemikku 
90 000 kuni 460 000 isendit, kusjuu
res uus oluline auli talvitusala avasta

ti IdaVirumaal. Rohkelt talvitus Eesti 
merevetes ka vaeraid ning kala ja 
hõbekajakaid. 

Rahvusvahelisse punasesse nimes
tikku kantud linnuliikidest kohati 
loendustel peale aulide Eestis teise 
kaitsekategooriasse kuuluvaid kir
juhahku, keda loendati 1218 isen
dit; esimest korda leiti kirjuhah
ku talvitumas ka Hiiu madalatel. 
Loendusandmete aruannet saab luge
da keskkonnaameti kodulehelt bit.
ly/2hEnagu.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Juhan Voolaiu fotod 
näitavad nihkes tartut

Tartu raekoja infokeskuse 
koridorigaleriis sai detsemb
ri keskpaigani vaadata iseära

likku fotonäitust „Nihestatud Tartu“. 
Tartu fotograaf ja kirjanik Juhan 
Voolaid oli 17 fototöötlusel paisa
nud segi Tartu elemendid, ilmesta
des tavapäraseid vaateid tavapäratute 
dominantidega. Sai näha jetide või
dusõitu Toomeoru tenniseväljakutel, 
hiidtikutoosideks muutunud Narva 
maantee ühiselamuid, Kroonuaia 
sillale maandunud hiigelhakki või 
Struve monumenti, mis oli hüüdni
me põhjal muutunud Pesulõksuks; 
võis vaadata, kuidas sobib Kaarsild 
Inglisilla kohale, Ahhaa ja Tigutorn 

või hoopis Kalevipoeg Raekoja plat
sile või mitmerealine kiirtee Emajõe 
asemel Atlantise ette.

Loodusajakiri
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Eesti vetel on talvitunud ka kirjuhahk (Polysticta stelleri). Fotol on uhkes pulmarüüs 
isaslind

Siin on fotograaf seadnud tähetorni 
Rüütli tänavale Karu platsile
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27.11: esimene advent tõi Tartu 
Raekoja platsile rohkesti rahvast

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kilde emeriitprofessor 
Ülo tamme elutööst

Tartus Baeri majas (Veski 4), 
kus tegutseb ka Eesti Looduse 
toimetus, saab vaadata näitust 

EMÜ emeriitprofessori Ülo Tamme 
elutöö kohta. Mullu 80aastaseks saa
nud metsamehe 215 trükitööst on 
näitusepinnale mahtunud vaid osa, 
nende seas kolm monograafiat ja pal
judes metsandusväljaannetes avalda
tud teadustöid. Esimene, 1960. aastal 
ilmunud artikkel on paplist, paplile 
järgneb haab. Leidub artikleid Eesti 
metsanduse ajaloost ja metsast rah
vapärimuses. Ülo Tamme töövili on 

ka Forestalia kogumik „Mehed, mets 
ja laul“; metsamees on kooris laulnud 
üle 40 aasta ja olnud 18 aastat koori 
juhatuse esimees. Baeri maja näitus
te teeneka korraldaja Vaike Hangu 
sõnul on Tamme kodune arhiiv üli
malt täpne: tarvitses vaid kaust kaus
ta järel lahti lüüa ja sealt vajalik näi
tuseks seada.

Kõrvalruumis saab vaadata mitme
suguseid puust esemeid ja ära arvata, 
mis puuliigist on ese valmistatud.

Loodusajakiri

Rakveres soode taastamise ja 
kaitse üle.

25.11 Eesti loodusmuuseumis sai 
kokku seenioride loodusklubi.

26.11 TÜ loodusmuuseumi metssea 
ja eksootiliste pisiloomade 
huvipäev lastega peredele.

26. ja 27.11 ning 04., 10.–11., 17. 
ja 18.12 Looduse Omnibussi 
retked Tallinnast: Vihula mõisa; 
15. sünnipäeva retk Tartusse 
ERMi; Keila-Joa parki ja lossi; 
Vidzeme ajaloolistesse lin-
nadesse; looduskaitseseltsi 
jõulupäevale Palmsesse ja jõu-
lupäevale Kõue mõisas.

28.11 Ülemaailmsetele keskkonna-
probleemidele keskendunud 
rahvusvaheline konverents 
Tallinnas.

30.11 ja 07.12 ning 06.12 ERL 
rohelise tee õhtud Tartus 
(„Linnamesindus, pestitsiidid 
ja tolmeldajad“ ja „Sel aastal 
teen jõulukingid ise!“) ning 
Tallinnas (jäätmevaba elustiil, 
zero waste).

30.11–11.12 Näitus „Eesti õun“ TÜ 
botaanikaaias.

01.12 Algas järgmise aasta kalastus-
kaardi taotluste vastuvõtt.

02.–03.12 IV eesti teaduskeele kon-
verents Tallinna ülikoolis.

01.–02.12 XIX Eesti-Vene piirivee-
kogude kaitse ja kasutamise 
ühiskomisjoni istung Tallinnas.

02.12 Keskkonnaameti loopealsete 
taastamise projekti „Elu alvari-
tele“ aastalõpukoosolek Muhu 
saarel.

06.12 TÜ muuseum tähistas mitme 
üritusega oma 40. sünnipäeva.

Lendu sai 23. Kägu

Kaante vahele on saanud Eesti 
loodusainete õpetajate liidu 
ajakirja Kägu 23. number. Liit 

püüab oma ajakirjas pakkuda lugeja
tele kohta, kus vahetada häid koge
musi keskkonnahariduse vallast, 
üksiti leida inspiratsiooni edasiseks 
tööks.

Igas numbris on olulisel kohal 
keskkonnateemalised artiklid. 
Seekord võib lugeda, mil viisil on 
kliimamuutused seotud pagulaste 
teemaga. Kõne all on ka koduse prü
gipõletuse ohud, mida käsitledes lõi
mitakse keskkonnateemat keemia
kursusega aine ja keeleõppe abil. 
Artiklike võiks täiendada ulatusli
kumat „Säästad või saastad“ kam
paaniat. 

Üha rohkem toetavad artikleid vii
ted internetiallikatele, sedakaudu põi

mub loodusainete ja keskkonnateema 
nn traditsiooniline käsitlusviis info
tehnoloogiliste võimalustega. Tõsises 
toonis artiklite vahel toovad vahel
dust koolinoorte joonistatud nalja
pildid teemal „Põld ja aed“. Ajakirjaga 
võib tutvuda aadressil loodusainete
liit.wordpress.com/kagu.

Eesti loodusainete õpetajate liit / 
Loodusajakiri
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Näitusel on ka hulk ajakirju Eesti Loodus: mõnel aastal on peaaegu igas numbris 
mõni Ülo Tamme kirjutis

Pikka aega madalana püsinud 
Emajõe veetase hakkas novemb-
ri keskel tõusma; 15.12 oli see 
204 cm üle mõõdujaama nulli

Ajakirja Kägu 
23. numbri 
kaanepilt
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06.12 Keskkonnaamet korraldas 
Helmes Valgamaa keskkonna-
hariduse ümarlaua.

06.12 Tallinnas tutvustati TÜ uurin-
gut „Maapinnalähedase osoo-
ni õhusaaste ekspositsiooni 
analüüs ja tervisemõjude 
hinnang“.

07.12 Jäätmete ringlussevõtu ja kor-
duskasutuse projektide taot-
lusvooru infopäev Tallinnas.

07.12 TÜ loodusmuuseumi õhtu 
loodusteadlasega „Eesti tõus 
või langus? Maakerkest ja 
meretaseme tõusust“ (Alar 
Rosentau, Tõnu Pani ja Veljo 
Runnel).

09.12 Lahemaa rahvuspargi ran-
nakülade mälumaastikke 
tutvustav koosolek Käsmu 
meremuuseumis.

09.–11.12 Silma õpikoja loodus-
fotolaager 10–15-aastastele 
noortele.

13.12 Eesti ornitoloogiaühingu suu-
rel linnuõhtul rahvusraamatu-
kogus võeti kokku rasvatihase 
aasta ja juhatati sisse turteltuvi 
aasta.

15.12 TÜ loodusmuuseumis avati 
TÜ raamatukogu ja loo-
dusmuuseumi ühisnäitus 
„Metamorfoosid. Maria 
Meriani imetabased putukad“.’

15.12 Anneli Palo esitles Tartus oma 
raamatut „Eesti metsad“.

16.12 Keskkonnaministeeriumi 
ametnikud kohtusid Eesti 
keskkonnaühenduste koja 
esindajatega, et arutada met-
saseaduse muutmisega esile 
kerkinud probleeme.

18.12 Tallinna loomaaias tähistati 
üleilmset ahvipäeva.

Rasvatihase aasta on läbi 
ja võistlused lõppenud

Rasvatihase aasta linnumää
ramise võistluse viimases, 
10. voorus oli osalejaid kokku 

62, sealhulgas algajaid 35 ja edasi
jõudnuid 27. Ehkki viimase vooru 
küsimused olid raskemad, oli kõigi
le viiele küsimusele õigesti vastanuid 
üllatavalt palju: üheksa algajat ja kuus 
edasijõudnut. 

Viimases voorus õigesti vastanu
te vahel loositi välja kaks TÜ loodus
muuseumi perepiletit, need võitsid 
Marje Loide ja Pelle Mellov. Kõikide 
osalejate vahel välja loositud auhin
dadest sai „Eesti linnuvaatleja tee
juhi“ Maia Mikk, raamatu „Muutuv 
Eesti loodus“ Andres Tamm ja raa
matu „Röövlinnud ja metsamajan
dus“ Karin Pai.

Kokku oli veebruarist novembrini 
kestnud määramisvõistlusel 212 osa
lejat, sealhulgas algajaid 137 ja eda
sijõudnuid 75. Enne viimast vooru 
ei olnud üldvõitjad veel selged, kuna 
mõlemas raskusastmes oli mitmel 
osalejal ühepalju punkte. Edetabeli 
juhid vastasid viimases voorus kõik 
õigesti, nii tuli esikolmik välja selgi
tada vastamise kiiruse põhjal: pare

ma koha sai kiiremini vastuse saat
nud osaleja.

Algajate hulgas kogusid maksi
maalse punktisumma, s.o 50 punkti, 
Aime Kütt ja Allar Tamm, ent kiirem 
vastus viimases voorus andis esikoha 
Aime Kütile. Ene Määr ja Heivi Varus 
kogusid võrdselt 49 punkti, kolman
da koha sai kiiremini vastanud Ene 
Määr.

Edasijõudnute hulgas kogusid 
võrdselt 47 punkti Toomas Mastik 
ja Kadri Niinsalu, kiirus viimases 
voorus tõi esikoha Kadri Niinsalule. 
Kolmanda koha saavutas Arvo Org 
44 punktiga, neljandaks jäi sama 
punktisummaga Andres Tamm.

Üldarvestuse võitjad said 
Photopointilt Pentaxi binokli, teise 
ja kolmanda koha saavutanud aga 
Eesti Looduse poole aasta tellimu
se. „Fotofinišiga“ neljandale kohale 
jäänuid auhindas TÜ loodusmuu
seum perepiletitega. Auhinnad anti 
kätte 13. detsembril suurel linnuõhtul 
Tallinnas Eesti rahvusraamatukogus.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

15. korda korraldatud EENeti arvutijoonistuste võistlusel 
jagas EOÜ parimatele tihase joonistajatele eriauhindu. 

Selle said 10-aastane Varvara Fedossova Jõhvi vene põhi-
koolist (pilt vasakul) ja 20-aastane Mari-Liis Kirsimägi (ülal). 

EOÜ auhinna pälvisid ka 13-aastane Mirjam Mäekivi Kadrina 
keskkoolist ja 17-aastane Evgeny Stalmakov Narva keeltelütseumist
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Traditsioonilise „Piparkoogimaania“ 
seekordne teema oli „Mets“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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1.  Kes on ökoturist?
2.  Kuidas saavad jumalad kurja pererahva vastu?
3.  Kust leiab nahkhiirte asjatundja?
4.  Kas teemanttolm tekitab glooria või tara?
5.  Kuidas saaks jaanuaris jälgida helendava ekraani 

asemel ehedat loodust?
6.  Milline lind suudab vett imeda?
7.  Mis on saanud Jõevee külast? 
8.  Mida konserveerisid maaülikooli õppurid 

tunamullu sügisel?
9.  Kes väisas mullu 26. septembril Puise 

nina?
10.  Kes on juuresoleval pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist 
ja saatke hiljemalt 20. jaanuariks aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. 
Kirja teemaks märkige „Nõel heina kuhjas“. 

Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta 
lõpus! 

Samale aadressile on teretulnud kaastööd ja auhinnapakkumised. 
Igaüks võib mängule välja panna oma auhinna. Kirjutage, joonista
ge ja pildistage meile!

Nõel heinakuhjas

• Kes on uurista-
nud mitmemeet-
rised augud 
Ruhnu saare 
rannaliiva (pildil 
Limo rand)? 

• Kas Pääsküla 
raba kaitsealal 
raba ei kaitsta-
gi? 

• Kus lööb maail-
mas kõige roh-
kem välku? 

• Mil moel saab 
ida-sajaanides 
elada loodusega 
käsikäes? 

selgust saame juba 
veebruaris!
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Nõel heinakuhjas

Mikroskoop

JÄRGMisEs NUMBRis

Möödunud kuu vastused
1.  Antarktikas pole lubatud maha 

pissida (lk 27).
2.  Kersti Kaljulaid on tulnud bioloo-

giaõpetaja Tiiu Saava klassi taga-
ruumist (lk 40).

3.  Maailma kõrgeim hoones asuv 
kuju paikneb Gandani peakloost-
ris Mongoolias (lk 57).

4.  Teised varesed ei suhtunud val-
gesse varesesse hästi ega luba-
nud teda kuigi tihti vorstivabriku 
korstnasuu aroomidesse kümble-
ma (lk 76).

5.  Hans Trassi pea pani kohisema 
Albert Üksipi teadmisi avardav jutt 
ökosüsteemi seostest (lk 76).

6.  Hyperloop on plaanitud liikuma 
kiirusega 1200 km/h (lk 20).

7.  Hariliku kuslapuu ilusad punased 
marjad sisaldavad kibedamaitse-
list ksülosteiini, mis võib põhjusta-
da mürgistust (lk 22).

8.  Turistide rõõmuks on köide pan-
dud mongolite vabaduse sümbol 
kaljukotkas (lk 58).

9.  Tõnis Mäe sõnutsi saab Eesti päri-
selt vabaks alles siis, kui saavad 
vabaks meie hiied (lk 32).

10. Pildil oleval noormehel on isu vii-
gimarjade järele (lk 4).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 23. jaanuariks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel 
loosime välja Eesti Metsa aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „ ... inimesed ei söö sulelisi“, „ ... sulelised inimesi“. Kokku 
saime 36 õiget vastust. Detsembrinumbris meeldisid enim artiklid Mongooliast, Rail Balticust ja Antarktikast; ristsõna auhinna, 
Horisondi poolaastatellimuse, võitis ingela siniallik Kadrinast.

|79| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

220 (snd 1797)
09.01 Ferdinand von Wrangell, meresõitja ja 

Arktika-uurija (srn 1870)

185 (snd 1832)
27.01 Carl Friedrich Schmidt, geoloog ja botaa-

nik (srn 1908)

150 (snd 1867)
08.01 Georg Rudolf Wilhelm Landesen, balti-

saksa keemik, Eesti LUS-i esimees 
 1918–1923 (srn 1935)

125 (snd 1892)
03.01 Paul William Thomson, baltisaksa loodus-

teadlane (srn 1957)
21.01 Ernst Julius Saareste, arstiteadlane 

(srn 1944)

120 (snd 1897)
04.01 Aleksander Meos, keemik (srn 1971)

110 (snd 1907)
20.01 Karl Algvere, metsateadlane (srn 1973)
22.01 Richard Toomre, rohumaateadlane 
 (srn 1993)
25.01 Karl Vahenõmm, köögiviljandusteadlane 

ja sordiaretaja (srn 1988)

100 (snd 1917)
07.01 Paul David Limberg, baltisaksa põllu-

majandusteadlane (srn 1997)

95 (snd 1922)
31.01 Ilse Lehiste, keeleteadlane (srn 2010)

90 (snd 1927)
02.01 Jakov Kirs, füüsik (srn 1998)
14.01 Karl Peterson, loomaarstiteadlane ja 

mikro bioloog (srn 2008)

85 (snd 1932)
06.01 Elsbet Liivrand, geoloog (srn 2011)
15.01 Koidu Kelt, taimefüsioloog
15.01 Rein Silberberg, füüsik (srn 2001)

18.01 Kaljo Laas, rahvastikuteadlane ja 
majandus geograaf

27.01 Harri Põldsam, põdra-uurija (srn 2012)
27.01 Ivar Etverk, metsateadlane (srn 2016)
30.01 Ülo Haldna, keemik (srn 1998)

80 (snd 1937)
05.01 Ants Tohver, taimefüsioloog (srn 2007)
09.01 Mall Hiiemäe, rahvaluuleteadlane
23.01 Ago Jaani, geograaf
24.01 Juta Viil, taimefüsioloog ja biokeemik
30.01 Ülo-Ilmar Veltmann, astronoom ja astro-

noomia populariseerija (srn 1983)

75 (snd 1942)
22.01 Märt Mägi, keemik
22.01 Olavi Kärner, atmosfäärifüüsik (srn 2016)
29.01 Tiiu Hansen, bioloog, õpetaja
29.01 Rein Viiralt, rohumaateadlane
30.01 Mati Rahu, epidemioloog ja meditsiini-

geograaf

70 (snd 1947)
23.01 Riho Lepp, matemaatik
29.01 Taimi Paal, botaanik
31.01 Enn Käiss, loodusgiid ja -fotograaf

65 (snd 1952)
07.01 Elve Lode, hüdroloog
25.01 Jevgenia Kruglova, mikrobioloog

60 (snd 1957)
05.01 Karmen Lust, elektrokeemik
17.01 Urmas Arumäe, neurobioloog

55 (snd 1962)
15.01 Sulev Kuuse, molekulaarbioloog
19.01 Vootele Hansen, geograaf ja poliitik, 
 endine keskkonnaminister

50 (snd 1967)
29.01 Kaja Allilender, mulgi kultuuri instituudi 

juhataja
31.01 Redik Eschbaum, ihtüoloog
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Minu uurimised näitasid, et ühe ja sama 
rohurinde unioonis on teatava taimeliigi 
keskmine nitraatide hulk teataval aastaajal 
enam-vähem ühtlane, vaatamata metsarin-
de koosseisule. Väga suurt mõju avaldavad 
aga lageraied. Nimelt võib raiestikel esi-
mese 10 aasta jooksul vaid harva taimedes 
nitraatide kogunemist tähele panna, sest 
valguse mõjul tarvitavad taimed kiiresti ära 
mullast saadud nitraadid. Ainult ühel juhul 
tegin paljasraie taimis kindlaks väga inten-
siivse nitraatide kogunemise, nimelt niiskes 
salumetsas ojakaldal, kus mulla nitrifikat-
sioon oli nähtavasti eriti tugev. Umbes 12 
aastat pärast lageraie teostamist, kui pinnas 
oli juba tiheda lehtpuuvõsaga kattunud, 
alustavad taimed jälle nitraatide kogumist. 
[Arthur Rühl: Nitraatide hulk metsataime-
des, 1937]

Oleks vaja jätta paberile botaaniku 
nõuandeid. Ei, need pole mälestused – 
mälestused on Albert Üksipi meelest liiga 
subjektiivsed, et väärida vaeva ning aega, 
mida nad nõuavad. Need peavad olema 
juhatused noortele, kes alles tulevad tai-
mede juurde, märkavad elavat rohelises 
libles, hakkavad ammutama võlu kuivadest 
herbaarlehtedest, mis võivad jutustada 
nagu raamat, kütkestada nagu muusika – 
kuivade, etiketiga taimede muusika. Mõttes 
mõlguvad reliktid – jäänukid kaugetest 
aegadest. Albert Üksipi elu kõike tahke ei 
saa võrdselt sädelema panna lühikeses 
tähtpäeva meeldetuletuses. Tuleb siin veel 
ainult korrata seda prof. A. Vaga mõtet, mis 
väljendati kord T. Lippmaad meenutades: 
„Igaüks, kes puutub kokku silmapaistvate 
inimestega, ei õpi üksi tema töödest, vaid 
ka temast kui inimesest.“ [Jaan Eilart: Albert 
Üksip 75-aastane, 1962]

Võrtsjärves püütakse angerjaid mõrdadega. 
Kudemisrändele minevaile angerjaile seati 
varem Suure Emajõe algusse valgustõke, 
mis suunas kalad pimeduses olevasse 
mõrda. Ent selline tõke osutus Võrtsjärvest 
tulevas sogases kiirevoolulises vees vähe-
tõhusaks: siit saadi vaid paar protsenti 
angerja kogusaagist. Praegu on valgustõke 
asendatud Tartu Kontrollaparatuuri Tehase 
inseneri Artur Tubergi konstrueeritud 
elektritõkestiga, mille elektriväli peletab 
allalaskuvad kalad tagasi. Seniste tähelepa-
nekute järgi on elektritõkesti valgustõkkest 
mõjusam, kuid asi vajab veel põhjalikumat 
uurimist. [Ervin Pihu: Võrtsjärve kalamajand 
tõusuteel, 1987]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

Näärikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Südakuul hakkab valgus taas jõudu koguma. Kui nüüd pilved ka korraks hajuvad ja 
päikesekiired lepistikku tungivad, laseb sinitihane kuuldavale oma esimese trilleri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Veel raamatuid sarjas „Roheline Eesti”
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FENIX taskulampide 
tippkvaliteedi, erakordse 

võimsuse, vastupidavuse 
ja funktsionaalsuse tagavad 

parimate materjalide kasutamine 
ja pidev arendustöö. Lampide 

valmistamisel kasutatakse 
kergalumiiniumist väliskorpust, 

anodeeritud pinnakatet, 
kristallselget läätse, ülivõimsaid 

LED-elemente, kullatud vedrusid 
ning optimaalset energiakasutust. 
Erinevate töörežiimidega põrutus- 
ja veekindlaid FENIX taskulampe 

usaldavad professionaalid ja 
armastavad tavakasutajad.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

 TALLINN
 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
 Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
 Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
 Pikk 2

 VILJANDI
 Riia mnt 42a

 JÕHVI
 Tartu mnt 30

 VÕRU
 Piiri 2

 VALGA
 Vabaduse 39

 NARVA
 Maslovi 1

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 

 TÜRI
 Türi-Alliku

 PAIDE
 Pikk 2

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

RAPLA
Tallinna mnt 2a

UUS 
KAUPLUS

FENIX UC30 
Võimsus 960 lm

Valgusvihk max 204 m

69.90 €

FENIX UC30
Väike, kompaktne ja võimas taskulamp.
• Komplektis laetav aku (2600mAh)
• USB laadimisjuhe

FENIX UC35 
Võimsus 960 lm

Valgusvihk max 200 m

89.90 €

FENIX UC35
Vasakuloleva lambi täiustatud - taktikaline - mudel.
• Komplektis VÕIMSAM laetav liitiumaku (3200mAh)
• Erinevatel töörežiimidel pikem tööaeg
• Lambi tagaosas taktikaline lüliti
• Režiimimälu
• USB laadimisjuhe

FENIX 
CL25R 
matka-
lamp

Võimsus 350 lm
Valgusvihk max 35 m

59.90 €

FENIX TK20R 
taskulamp

Võimsus 1000 lm
Valgusvihk max 310 m

99.90 €

• Ülimalt vastupidav 
taktikaline taskulamp

• Topeltkorpus
• Aku tühjenemise 

indikaator
• Aku ja USB laadimisjuhe 

komplektis

FENIX HL15 
jooksja pealamp

Võimsus 180 lm
Valgusvihk max 44 m

29.90 €

FENIX UC01 
taskulamp 

võtmehoidja
Võimsus 45 lm

Valgusvihk max 7 m

12 €

FENIX UC01 
taskulamp 
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FENIX RC40 
ülivõimas 

käsiprožektor
Võimsus 6000 lm

Valgusvihk max 730 m

384 €

FENIX HL60R 
pealamp

Võimsus 950 lm
Valgusvihk max 116 m

75 €

FENIX BC21R 
rattalamp

Võimsus 880 lm
Valgusvihk max 125 m

74.90 €

FENIX RC20 
taskulamp

Võimsus 1000 lm
Valgusvihk max 290 m

139.90 €

SEIKLUSEKS 
POLE KUNAGI 
LIIGA PIME

Avasta
maailma!




