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Alustatakse füüsilisest kaardist, mis
kindlasti meenub meile põhikooli geograafiatundidest. Aasta kaardi
algatust selgitab ajakirjas kartograaf
Kiira Mõisja.
Veebruarinumbri avaloos keskendume rähnidele, kellest kirjurähnid on olnud aasta linnud juba
kuusteist aastat tagasi: 1999. aastal.
Linnu-uurijad on võtnud vaatluse alla
meie kaheksa rähniliiki. Saame teada,
kuidas on rähnide arvukust püütud
uurida ja hinnata, kes mida söögiks
eelistab ja millist metsakooslust vajab
ning mil moel mõjutavad neid sulelisi
nüüdisaegsed metsandusvõtted. Muu
hulgas on oma roll siin liiga korda
tehtud metsadel: rähnide, ennekõike puidumardikatest toituvate liikide
rohkus võib oleneda suuresti sellest,
kui agaralt inimene metsa eest hoolt
kannab. On põhjust muret tunda,
sest statistika järgi on sanitaarraiete
maht riigimetsades üha suurem. Ent
liigirikkusele see hästi ei mõju.
Tuleme tagasi aasta mulla ehk
paepealsete muldade juurde: sellega seostub teine pikem kirjutis
veebruarinumbris. Õhukese mullakihiga paepealsetel leidub omalaadseid loorohumaid, mis on väärtuslikud ajaloopärandi, maastikuilu ja
mitmekesiste elupaikade poolest.
Iseäranis tähelepanuväärne on loorohumaade liblikarohkus. Paraku
ei ole siin olukord sõna otseses
mõttes kaugeltki lilleline: liiga
tihe kadakavõsa muudab loopealsed liigivaesemaks, küllap
ka näotumaks.
Lõpetuseks saab tõdeda, et
Eesti loodus ei jäta meid kunagi
jututeemata. Olgu ta meile sama
südamelähedane kui oma vaba
riik, mille sünnipäeva veebruarikuus tähistame!

HJ

V

õta kinni, kust sai alguse
mõte keskenduda ühel aastal mõnele loomaliigile või
teemale. Valitute ring on aja jooksul
aga muutunud üha laiemaks. Märksa
tähtsamalt mõjub ju uudis, et oleme
valinud aasta looma, kui et annaksime lihtsalt (igavalt?) mõista, et sel
aastal hakkavad ornitoloogid kirjutama viudest, botaanikud kikkapuust
ja mullateadlased paepealsetest muldadest.
On see turustusnipp? Küllap on.
Aasta-täiend mõjub seejuures nagu
imerohi, et äratada inimeste tähelepanu ja huvi. Märksõna annab juurde selle miski, millega esile kerkida
ja n-ö turule pääseda. See on väga
hea viis ületada uudisekünnis ka suuremates päevalehtedes ning seeläbi
jõuda rohkemate inimesteni.
Niisiis, tänavu kuuluvad aastaperekonda viud (hiireviu, herilaseviu
ja karvasjalg-viu), kikka- ja kukerpuu,
paepealsed mullad, metssiga, ööliblikaliik hiidkaruslane ja orhidee kärbesõis. Ent tänavu on veel rukkiaasta, rahvusvaheline valguse- ja pinnaseaasta (ka muusika-aasta).
Hiidkaruslasest kirjutasime Eesti
Looduse jaanuarinumbris. Kindlasti
kajastame aasta jooksul ka teisi aasta
loomi, taimi ja teemasid.
Veebruari numbris
peatume põgusalt ühel uuel
„aasta-tootel”.
G e ograafidkartograafid
on
tulnud
heale mõttele
hakata valima
aasta kaarti.
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Sõnumid

Keskkonnaauhinnad on jagatud
Foto: Toomas Jüriado

K

eskkonnaminister
Mati
Raidma korraldas 29. jaanuari õhtul Tallinnas Vaba Lava
teatrihoones piduliku vastuvõtu, kus
jagati tunnustust võistluste „Aasta
keskkonnategu 2014“ ja „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte 2014“ võitjatele.
Tänavu valiti keskkonnategu muudetud reglemendi alusel nagu mullugi: 13 konkurenti pandi esmalt avalikule hääletusele, enim hääli kogunud kümmet tegu vaagis lõpuks
üheksaliikmeline hindamiskomisjon. Arutelu tulemusel jäi sõelale
kaks kandidaati: sihtasutuse Things
17. novembril avatud kaardirakendus kuhuviia.ee (vt. EL 2014, nr 12,
lk 7) kui uuenduslik ja vajalik projekt,
mis areneb pidevalt edasi, ning Eesti
ornitoloogiaühingu aasta linnu jäälinnu hästi korraldatud projekt, mis
parandas inimeste keskkonnateadlikkust ning pälvis suure meediakajastuse ja rahvahääletuse ülekaaluka
võidu (25,2% hääli). Lõpuks otsustatigi jagada auhind „Aasta keskkonnategu 2014“ nende kahe vahel,
kumbki sai preemiaks 2237 eurot.
Ornitoloogiaühingule oli see juba
kolmas järjestikune tunnustus sellel
võistlusel.
Tänukirjaga tunnustati Porkuni
kooli konnade päästmise eest kevadrände ajal, samuti said tänukirja Suurupi-Muraste-Tilgu masuudi-

Aeg naeratada: prožektorite kiirtevihus on auhinnatud ja tunnustatud keskkonna
tegude tegijad ning minister Mati Raidma
reostuse tõrjujad Val Rajasaar, Katre
Kuusik, Nele Nõu, Kady-Ann Sutt,
Agni Kaldma ja Aare Kasvandik.
Keskkonnahoidlike ettevõtete konkursil lõi kaasa rekordarv osalejaid: 22
ettevõtet ja asutust, paar neist kahes
kategoorias. Keskkonnajuhtimise
kategoorias taotles tunnustust kaks
kandidaati, võidu pälvis logistikaettevõte osaühing Logistika Pluss. Kõige
suurema osalejate arvuga (16) kategoorias „Keskkonnasõbralik toode
või teenus“ võitis osaühing Cityntel,
kes on toonud turule uue põlvkonna tänavavalgustuse. Tunnustuse pälvisid Tartu keskkonnahariduskeskus keskkonnahoidliku teenusega

Foto: European Wilderness Society

Hundivaidlus Rootsis

R

ootsi ja teistegi riikide looduskaitseorganisatsioonid
tõstsid jaanuari alguses häält
kahe Rootsi maakonna, Värmlandi ja
Örebro otsuse vastu lubada küttida
vastavalt 24 ja 12 hunti.
Kolmas maakond,
Dalarna, kus asub
ka Fulufjälleti
rahvuspark, oli
veel äraootaval seisukohal

kaheksa soe suhtes.
Rootsi hundiühingu eestvõttel hakati koguma allkirju nende otsuste vastu.
Praegu
hinnatakse Rootsi huntide
arvuks 370 isendit, kestliku asurRootsis arvatakse praegu ole
vat 370 hunti

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

„Sünnipäev Tartu loodusmajas“ ning
kaks osaühingut, keskkonnasäästlikku kullerteenust pakkuv Rohekuller
ja keskkonnasäästliku büroohoone
ehitanud kinnisvaraarendaja Hepsor.
Kategoorias „Keskkonnasõbralik
protsess“ (kuus kandidaati) sai võidu
reoveest biogaasi tootev aktsiaselts
Estonian Cell ja tunnustuse mahepõllumajanduse edendaja osaühing
Loodusvägi. Eriauhind äri ja elurikkuse ühitamise eest freesturbaväljadel pälvis osaühing Sümbio.
Ettevõtete võistluse üldvõitjaks
kuulutati Estonian Cell.
Loodusajakiri

konna miinimumsuurus on hinnanguliselt 270 sutt. Rootsi looduskaitseliidu (Naturskyddsföreningen)
juristi Oscar Alarici sõnul on äärmiselt vastutustundetu, kui huntide
saatuse üle saab hakata otsustama
maakondade tasemel, sest on teada,
kui tugev võib olla kohalik surve.
Ühtlasi on see vastuolus EL looduskaitsepõhimõtetega ja võib ajendada samasuguseid tegusid teistes EL
riikides.
European Wilderness Society /
Loodusajakiri
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EKO valis

keskkonnateo
ja -kirve

E

Foto: Toomas Jüriado

esti
keskkonnaühenduste koda (EKO) teatas
15. jaanuaril, et on valinud
2014. aasta olulisimaks keskkonnateoks Nabala-Tuhala ja RopkaIhaste looduskaitseala loomise,
keskkonnavaenulikema teo tiitli
ehk keskkonnakirve sai aga Eesti
keemiatööstuse liit oma kampaaniaga „Meie õnn on meie maavarad“.
Keskkonnakaitseorga nisatsioone ühendav EKO valis aasta
keskkonnategu ja keskkonnakirve saajat kaheteistkümnendat
korda. Keskkonnasaavutustest
hindasid EKO liikmed kõrgelt ka
Eesti loodushoiukeskuse tegevust Eestis välja surnud tuura
taasasustamisel ning maanteeameti aktiivsust loomade rändeja maanteede konfliktikohtade
lahendajana: rajatud on Eesti esimene ökodukt ja kahepaiksete
tunnelid.
Negatiivsemate
tegudena
toodi esile veel RMK uus arengukava, KIKi keskkonnahariduse rahastamise reeglite ootamatu muutmine üldsust kaasamata ning nahkhiirte hukkumine
Narva bastionide rekonstrueerimise ajal ja kahjustatud elupaigad.
EKO/Loodusajakiri

Üldsus teab NabalaTuhala loo
duskaitsealal esmajoones Tuhala
Nõiakaevu ja looduskeskust
4
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Ilvese poeg. Euroopas elab umbes 9000 ilvest, neist Eestis umbes 790

Suurkiskjate arvukus
on Eestis ja kogu Euroopas tõusuteel

K

eskkonnaagentuur
teatas 19. jaanuaril, et ajakirjas Science on hiljuti ilmunud põhjalik uurimistöö suurkiskjate arvukuse ja leviku muutuste kohta
Euroopas viimase poole sajandi jooksul. Uurimusest selgub, et enamikus
uuringuriikides on suurkiskjate arvukus tõusuteel. Nii on see ka Eestis
hundi, ilvese ja pruunkaru puhul.
Rootsi põllumajandusülikooli juhitud uurimusse andsid panuse tippteadlased kogu Euroopast, nende
seas keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna juhataja Peep Männil
ja peaspetsialist Rauno Veeroja.
Suurkiskjate seisundi kohta koguti andmeid kogu Euroopast, kvaliteetsete andmete nappuse tõttu jäid
uuringust välja Venemaa, Ukraina
ja Valgevene. Suurkiskjate arvukuse kasvu tõdeti peaaegu kõigis uurimuses osalenud riikides; MandriEuroopa riikidest ei ole ühtki suurkiskjaliiki vaid Belgias, Hollandis,
Luksemburgis ja Taanis.
Kõige arvukamalt elab Euroopas
pruunkarusid: 22 riigi kohta on neid
umbes 17 000 isendit (Eestis ca
700). Karule sekundeerivad hundid,

keda on 28 uuringus osalenud riigis
kokku umbes 12 000 (Eestis 200–
260) ning kolmandad on ilvesed umbkaudu 9000 isendiga kokku 23 riigis (neist Eestis ca 790 isendit). Ahm
on levinud peamiselt Skandinaavias
ja Soomes, kus nende arvukuseks
on hinnatud 2050. Suurkiskjate levikualad on Euroopas viimase 50–60
aastaga suurenenud keskmiselt kolm
korda.
Ühe kaasautori Peep Männili sõnul
on eri riikide antud arvukuse hinnangud erineva kvaliteediga, kuna kasutatakse eri meetodeid alates eksperdiarvamusest kuni geneetilise seireni. Eestis on peale vaatlusandmete
kasutusel uuemad meetodid, näiteks
geneetika ja telemeetria, mistõttu on
tulemused küllaltki usaldusväärsed.
Suurkiskjad karu, hunt ja ilves
on rahvusvahelise tähtsusega liigid,
Euroopas on nad võetud range kaitse alla. Eestis on suurkiskjate asurkonnad ühed Euroopa tugevamad ja
elujõulisemad, mistõttu on siin lubatud nende loomade reguleeritud küttimine.
Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri
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Surnumeri on uurijate tähelepanu keskmes
Foto: Ulrich Corsmeier / KIT

S

urnumere äärde loodud
Helmholtzi virtuaalinstituudis DESERVE (Dead Sea
Research Venue – Surnumere
uurimiskoht) teevad koostööd
Saksamaa, Jordaania, Iisraeli
ja Palestiina teadlased, kellel on
Karlsruhe tehnoloogiainstituudi
(KIT) koordineerimisel käsil mõõtekampaania, mida tähistab akronüüm HEAD (Heat and Evaporation
at the Dead Sea – kuumus ja aurumine Surnumeres).
Surnumeri on suletud süsteem,
mis paikneb 428 meetrit allpool
merepinda. Vee keskmine soolasisaldus on seal 28%. Selles ainulaadses looduspiirkonnas, kus kõrvuti asuvad soolajärv, kivikõrb, poolkõrb ja vahemereline maastik, toimuvad väga kiired keskkonnamuutused.
Teadusharudevahelises projektis liidetakse meteoroloogia, hüdroloogia,
geofüüsika ja maateaduse meetodid
ning keskendutakse kolmele suurele
teemale: vee kättesaadavus, kliimamuutused ja keskkonnariskid.
Aurustumise aastaringne jälgimine käib nn KIT-kuubis: atmosfääriosas, mille külgede pikkus on kümmekond kilomeetrit. Seal mõõdetakse kõiki antud temaatika jaoks olulisi meteoroloogiaparameetreid.
Esmalt sai kinnitust, et aurus-

Maailmas kõige madalamal asuv meteoroloogiajaam: Surnumeres paiknev kuuemeet
rine mõõtetorn, kuhu paigutatud seadmed jälgivad kiirgust, aurumist ja kuumust
tumine on kaasa toonud veepinna
languse üks meeter aastas. Mõistagi
on see keskmine suurus: aurunud
veehulk sõltub suuresti aastaajast ja
ilmastikust. Kui tuul on küllalt tugev,
et nii madalal asuvat orgu mõjutada,
võib õhuniiskus kahaneda alla 10%,
mida kus tahes mujal maailmas on
raske ette kujutada.
Ühtaegu järvevee tasemega alaneb
ka põhjavesi, aga sellest oleneb üle
nelja miljoni inimese elu. Pinnasest
järve voolav vesi lahustab seal soolalademeid ning sellest tekkinud õõnsused võivad sisse langeda. Langatused

ohustavad maju ja on kohati sundinud maha jätma põllumajanduskõlvikuid. Omaette probleem on ajutiste kohatiste ränkade vihmavalingute
tekitatud veetulvad. Keskmine sajuhulk piirkonnas on aga juba mitu aastat aina vähenenud. DESERVE uurimisvalda jäävad ka piirkonna võimalikud maavärinad.
Nende uuringute järeldustest võib
olla palju abi, mõistmaks hoopis aeglasemate muutustega piirkondade
protsesse.
KIT/AlphaGalileo/Loodusajakiri

Foto: Arto-Randel Servet

2015. aasta orhidee on kärbesõis

E

esti orhideekaitse klubi
(EOKK) valis 2015. aasta
orhideeks
kärbesõie
(Ophrys insectifera).
insectifera
Kõik Eestis kasvavad orhideeliigid on 1983. aastast
riikliku looduskaitse all.
Kärbesõis kuulub kaitsealuste liikide teise
kategooriasse.
Eesti
punases raamatus seisab
kärbesõie juures märge „ohu-

insectifera
Kärbesõis (Ophrys insectifera),
tänavuse aasta orhidee

lähedane“. Kärbesõie õitseaeg on
juunis-juulis, tema tüüpilised kasvukohad on niisked niidud ja puisniidud, madalsood ja lookadastikud.
Eestis asustab kärbesõis tihedamalt
mandri lääneosa ning saari, Keskja Põhja-Eestis leidub teda märksa
vähem, Lõuna-Eestis kuulub ta aga
haruldaste liikide hulka.
Aasta orhidee valimise eesmärk
on liiki laiemalt tutvustada, tema elu
lähemalt uurida, saada täpsem pilt
liigi levikust Eestis ja pöörata rohkem tähelepanu leiukohtade kaitsele.
EOKK kuulutas aasta orhidee välja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kuuendat korda. Varem on seda tiitlit kandnud punane tolmpea (2010),
tõmmu käpp (2011), kahelehine ja
rohekas käokeel (2012), kõdu-koralljuur (2013) ja hall käpp (2014).
Ühtlasi kutsub EOKK üles loodushuvilisi teatama kärbesõie leiukohtadest Eestis. Leiukohtade andmeid saab registreerida loodusvaatluste andmebaasi (LVA) elektroonilisse päevikusse kodulehel http://
loodus.keskkonnainfo.ee/lva/.
Eesti orhideekaitse klubi /
Loodusajakiri
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Sõnumid

Jamali poolsaare vanajõed

Põhja-Venemaal
lekib metaani

K

ara mere šelfialal Jamali
poolsaarest läänes on Norra
Tromsø ülikooli teadlased
avastanud ulatusliku metaanilekke.
See on just samal merealal, kus asuvad Leningradskoje ja Russanovskoje,
kaks kahekümne kahest gaasiväljast,
kus Gazprom kavatseb hakata ulatuslikult puurima.

Tromsø ülikooli teadlase Aleksei
Portnovi sõnul olid uuringu tulemused hirmutavad, sest metaani lekib
hoopis madalamast merest, kui seni
arvatud: 20 ja 50 meetri vahele jäävast
sügavusest.
Mandri-Arktika on alati külmunud: pinnase temperatuur on nii
madal, et igikelts ulatub 600–800

meetrini. Ookeaniga on teised lood:
vee temperatuur on null kraadi või
üle selle, nii et paksu igikeltsakihti mere all pole. Ent 20 000 aastat
tagasi, viimase jäätumise kõrghetkel, alanes merepind 200 meetrit,
praegusest madalast šelfialast sai
mõneks ajaks maismaa ning see külmus põhjalikult läbi. Siis tekkiski
ookeanialune igijää ja just see talletab setetes metaani. Merealune igikelts suudab stabiliseerida metaanhüdraati, mis muidu vajab püsimiseks kõrget rõhku ja madalat temperatuuri.
Üldiselt tekib metaanhüdraat
vähemalt 300 meetri sügavusel, oludes, kus rõhk on küllaldane; igikeltsas võib see madala temperatuuri tõttu püsida siiski ka väiksemal
rõhul. Soojenev kliima ja polaarmere soojem vesi hakkavad aga igikeltsa sulatama ja metaan vabaneb.
Uurijad avastasid ägeda metaanilekke
7500-ruutmeetrisel alal.
Kardetavasti hakkab lekkiv metaan
kliimat soojendama ka siis, kui inimese tekitatud gaasiheited on peatatud. Metaan on ju vägev kasvuhoonegaas: 28 korda tugevam kui kurikuulus süsihappegaas.
Alaska Dispatch News /
Loodusajakiri

Avokaado aitab halva kolesterooli vastu
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Avokaado on ameerika
pirnloorberi (Persea
americana) vili

8,3 mg/dl. Avokaadot söönud patsientidel paranesid mõned muudki
verenäitajad, mida peetakse südameriskide puhul oluliseks.
Töö autorid kinnitavad, et suurema osa ameeriklaste jaoks ei kuulu
avokaado tavapärasesse menüüsse,
üks põhjusi on kindlasti see, et teatud aastaaegadel on nad üsna kallid.
Avaldatud uurimuse valguses tuleks hakata
jagama soovitusi
süüa võimaluste
piires avokaadosid.

as

saadakse rasvast, 51% süsivesikutest
ja 15% valkudest. Kolesterooli alandavatest menüüdest oli üks vähese
rasvaga (24%, seejuures 11% monoküllastamata rasvhappeid) ilma avokaadota ning kaks keskmise rasvasusega (34%, sellest 17% monoküllastamata rasvhappeid) – üks avokaadoga, teine ilma. Igat toiduvalikut
söödi viie nädala vältel.
LDL-sisaldus vähenes
kõigi dieetidega, aga
vastavalt 7,4, 13,5 ja

m

J

aanuaris ilmunud Ameerika
südameliidu ajakirjas Journal of
the American Heart Association
avaldatud artikkel kinnitab, et
üks avokaado päevas aitab alandada väikese tihedusega lipoproteiini (LDL) ehk nn halva kolesterooli
taset ning vähendada sellega südamehaiguste riski.
Esmajoones on jutt mõõdukal
rasvadieedil olevatest ülekaalulistest
rasvunud isikutest. Katses osales 45
selliste probleemidega, aga muidu
tervet patsienti vanuses 21–70 aastat. Nende peal katsetati kolme
kolesterooli alandavat dieeti, enne
seda aga söödi kaks nädalat keskmist
Ameerika toitu, kus 34% kaloritest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Peter Japsen / GEUS

Sõnumid

Rootslased
tarbisid tavatult

vähe elektrit

S
Kuidas sai Gröönimaa

jäämütsi alla?
G

röönimaa sai jääga kattuda ainult sügaval Maa sisemuses toimunud protsesside tõttu. Arktika ulatuslik jäätumine
algas alles umbes 2,7 miljonit aastat
tagasi; enne seda oli põhjapoolkera
üle 500 miljoni aasta jäävaba. Saksa
maateadusuuringute keskuse (GFZ),
Utrechti ülikooli, Taani ja Gröönimaa
geoloogiaameti (GEUS) ja Oslo ülikooli teadlaste ühisuuring on selgitanud, miks kattus Gröönimaa jääga
geoloogilises mastaabis alles nii hiljuti.
Seletus peitub kolme tektoonilise protsessi koostoimes. Esiteks pidi
Gröönimaa kerkima sedavõrd palju,
et mäetipud jõuaksid küllaldaselt
külma õhustiku taganud kõrgusele.
Teiseks pidi Gröönimaa liikuma nii
palju põhja poole, et talvine päikesekiirgus väheneks. Ja kolmandaks
nihutas saart veel enam põhja poole
Maa telje muutus.
Uuringu autorid leidsid IdaGröönimaa kivimitest tõendeid,
et need on üles kerkinud alles viimase kümne miljoni aasta jooksul,
kusjuures see toimus eriti kiiresti umbes viis miljonit aastat tagasi. Seismoloogiliste uuringute järgi

tõusid kuumad kaljud maakoorest
Islandi all ja liikusid põhja poole.
Ühtlasi selgus, et litosfäär
Gröönimaast idas on väga õhuke,
ainult 90 kilomeetri paksune.
Arvutil modelleerides tehti kindlaks,
et Islandi nn kuum täpp asus toona
just täpselt selle Gröönimaa piirkonna all ja see tingiski õhukese kivimikihi. Pluum, vahevöös aeglaselt
ülespoole liikuv struktuur, sai seetõttu tõusta tavatult kõrgele, vähem
kui saja meetri sügavusele, ning selle
kohal asuvat litosfääri osa lihtsamini
kergitada. Just seepärast tõusis maapind siin kõrgemale. Islandi kuum
täpp jäi maakoores vanale kohale,
Gröönimaa nihkus aga viimase 60
miljoni aasta jooksul tektoonilise
laamana kuus kraadi põhja poole,
külmemasse piirkonda. Liikumist
põhja poole võimendas Maa telje
nihkumine 12 kraadi võrra, nii et
kokku nihkus Gröönimaa põhja
poole lausa 18 kraadi. Nüüd paiknes
saar küllalt kaugel põhjas ja mäetipud olid piisavalt kõrged, nii et jäätumine võis alata.

Radio Sweden /
Loodusajakiri

Tuuleelektrit
toodetakse
Rootsis üha
rohkem
Foto: Raul Kask

Watkinsi mägi IdaGröönimaa lõunaosas. Foto on tehtud umbes kahe kilomeetri
kõrgusel üle merepinna. Mäge moodustava basaldi tekitanud purske ajal 56 miljonit
aasta tagasi oli see koht merepinnale palju lähemal

ooja ilma ja aeglustunud
majanduselu tõttu kulus
Rootsis mullu vähe elektrit: alates 1986. aastast pole nii
väikesi tarbimisnäitajaid olnud.
Rootsi energiamüügi asedirektori
Bo Anderssoni sõnul oli suur osa
languses kindlasti tavatult soojal
aastal, aga ka asjaolul, et paljud
tööstusettevõtted tõmbasid tootmist koomale.
Küll ei võtnud hoogu maha
elektrijaamad:
tuumajaamad
tegutsesid tõrgeteta ja tuuleelektrit toodetakse üha rohkem,
praegu annab see umbes kümnendiku riigi elektrist. Sestap
sai Rootsi elektrit rohkesti naabermaadesse eksportida – jõuti
üsna lähedale rekordilise 2013. aasta müüginäitajatele. Langes ka sisemaine elektrihind: nii madalad
hinnad, nagu praegu, olid
viimati 2007. aastal.
Anderssoni hinnangul peaksid hinnad
jääma sellele tasemele
seni, kuni seisatakse riigi
esimene tuumareaktor.

GFZ/AlphaGalileo/Loodusajakiri
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Linnustik

Rähnid

metsamajanduse tõmbetuultes
Tartu ülikooli teadlased võtsid luubi alla Eesti rähnide käekäigu viimase 80 aasta jooksul ning võrdlesid rähnide eluolu kaitsealustes ja majandusmetsades.
sades. Generalistid on toidu suhtes
kõige vähem valivad, nende toidulaud
erineb aastaajati: suur-kirjurähn sööb
suvel peamiselt putukaid, talvel käbiseemneid või sipelgaid, aga musträhn
toitub teistest mitmesugustes varjepaikades talvituvatest selgrootutest.

Renno Nellis, Asko Lõhmus,
Meelis Leivits, Mirjam Pullerits

E

Rähniteadus Euroopas. Võrreldes
muude liigirühmadega on linnustiku
pikaajalist käekäiku suhteliselt hõlbus
selgitada, sest lindude uurimisel on pikad traditsiooÜksnes suur-kirjurähne pesitseb
nid. See annab võimaluse
heita pilku ka lindude eluEestis arvukalt, kuid roherähne
paikade niisugustele seisunelab ainult mõnikümmend paari
dimuutustele, mille kohta
ja tamme-kirjurähne mõnisada
pikaajalised andmed puupaari.
duvad. Parasvöötme metsalinnustikus on näiteks
mõnedki liigirühmad ja liiÜle maailma ei ole ükski neist gid, kelle järgi võiks jälgida metsade seirähniliikidest ohus, küll aga Eestis: sundit. Seesuguste lindude sekka kuukolm liiki on arvatud teise ja neli luvad ka rähnid, keda peetakse metsanliiki kolmandasse kaitsekategoorias- duses oluliseks nii tugi-, tunnus- kui ka
se. Üksnes suur-kirjurähne pesitseb suunisliikidena (vt lisakasti).

estis pesitseb kaheksa liiki
rähne. Toitumise järgi võib
neid jagada nelja rühma: sipelgatoidulised hallpea-rähn ja roherähn, puidumardikaspetsialistid
valgeselg-kirjurähn ja laanerähn, teised putuktoidulised tamme-kirjurähn ja väike-kirjurähn ning laiema
toiduvalikuga generalistid musträhn
ja suur-kirjurähn. Sipelgatoidulised
rähnid toituvad peamiselt murelastest ja kuklastest, keda leidub rohkem mosaiikses metsamaastikus.
Puidumardikaspetsialistid söövad
peale surnud puude koore all ja puidus elutsevate mardikate ka teisi puiduputukaid ning nende toidulaud on
kõige rikkalikum vanades loodusmet-



 



 












 






Eestis arvukalt, kuid roherähne elab
ainult mõnikümmend paari ja tamme-kirjurähne mõnisada paari. Teisi
elupaigaspetsialiste (laanerähn, valgeselg- ja väike-kirjurähn, hallpearähn) on Eestis igaühte mõni tuhat
paari või natuke enam.





 
 

 

































pargid ja kalmistud
metsad




◊ 1. Kolmkümmend ala, kust on teada ajaloolised andmed
rähnide arvukuse kohta ja kus tehti 2000. aastatel kordus
loendused
8
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majandusmetsad
piiranguvööndid ja hoiualad
sihtkaitsevööndid









◊ 2. Alad, kus loendati rähne, et võrrelda nende arvukust
majandusmetsades ja kaitsealustes metsades

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Sven Začek

Kuidas on rähnid seotud metsade
seisundi ja seda muutva metsamajandusega? Seni on teadlased käsitlenud rähnide tundlikkust üsna kitsal moel, eriti Euroopas. Näiteks teatakse, et puidumardikaspetsialistidele, tõenäoliselt ka suur-kirjurähnile,
teeb metsade majandamine ja raietega killustamine halba. Teisalt
paistavad mõnedki majandamisvõtted rähne soosivat: näiteks
traditsiooniline karjatamine
sipelgatoidulisi rähne ja säilikpuudega raiesmikud musträhni. Teoreetikud on modelleerinud rähnidele vajaliku kõdupuidu hulka metsas, pakkumata samas
võimalusi, kuidas neid norme metsamajanduses praktiliselt tagada.
Põhjamaades on rähnikaitse tähelepanu keskmes valgeselg-kirjurähn, kes
vajab lehtpuid ning on sealsetes okaspuu-monokultuuridega kaetud maastikes peaaegu välja surnud. Samuti lehtpuid vajav tamme-kirjurähn on Rootsis
välja surnud juba varem. Nõnda on
meie põhjanaabrite jaoks oluline küsimus, kuidas taastada metsade lehtpuuja kõdupuidurohkust.
Kas Eesti metsandus hoiab rähne?
Eestis on viimasel sajandil viljeldud
suuresti n-ö poollooduslikku metsandust, kus peamine raieviis on
küll lageraie, aga raiesmikud jäetakse sageli looduslikult uuenema.
Niisugustele lankidele kasvab enamasti kasvukohale sobiv segamets,
mis on rähnidele ja muule elustikule väärtuslikum kui istutuse ja hooldusraietega kujundatud üheliigiline
puistu. Samuti on meil hooldusraiet
viimase poolsajandi jooksul tehtud
suhteliselt vähe ja metsades on olnud
seevõrra rohkem surnud puitu. See
praktika on nüüd muutumas: tooni
hakkab andma intensiivsem metsakasutus. Sestap on põhjust küsida, kuidas võiks see mõjuda rähnirikkusele.
Ja kas intensiivistunud majandamisviisi võiks tasakaalustada nüüdseks
laienenud kaitsealade võrgustik?
Tuleviku ennustamist toetab mineviku mõistmine. Et mingi piirkonna loodust edukalt kaitsta, on tarvis

Laanerähni (Picoides tridactylus) isaslinnu soeng on
kollakas, emasel tagasihoidlikult must. Teiste musta
valgekirjude rähnide seast tunneb laanerähni kergesti
ära mustade oimude järgi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Linnustik

Valgeselgkirjurähn (Dendrocopos leucotos) on oma arvukamast suguvennast suurkirjurähnist tegelikult suuremgi, ehkki märk
sa pelglikum. Nii nagu väikekirjurähnil ehib ka valgeseljal punane pealagi vaid isaslindu
teada, kes ja kuidas on seal elanud
varem: vaja on teada liikide varasemat arvukust ja selle kujunemislugu.
Enamiku linnuliikide arvukust teatakse hästi küll umbes paarikümne
aasta pikkuses tagasivaates, aga oluline teave liikide kaitsevajaduse kohta
peitub tihtipeale tunduvalt kaugemas
minevikus. Näiteks väheneva asurkonna puhul on oluline teada, millal
langus algas: see võimaldab selgitada
allakäigu põhjusi, mis omakorda on
esmatähtsad populatsiooni taastamiseks või kaitsmiseks.
Täpseid loendusi pole tagantjärele mõistagi võimalik teha, küll saab
liikide ajaloolisi arvukusi mõnikord
kaudsel moel tagasivaateliselt (retrospektiivis) hinnata. Loomade ajaloolise arvukuse hindamiseks on kokku
pandud väga erineval moel kogutud
infokilde: näiteks trükiallikates, käsikirjades, loodusvaatlejate välipäevikutes ja märkmetes, kaartidel ja aruannetes sisalduvaid andmeid ja jahindusstatistikat, on tehtud intervjuusid
10
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1980. aastatest [4]. Väga üldiste vahemikena on Eestis pesitsevate lindude
arvukust 1920.–1960. aastatel hinnanud Lepiksaar ja Zastrov [6], mida on
rähnide kohta hiljem püütud korrigeerida [8], kuid hinnangute ebamäärasus säilis. Selleks et hinnata rähnide
pikemaajalist käekäiku ja tulevikuväljavaateid, püstitasime eesmärgi täpsustada rähnide arvukust ja selle
muutumisi Eestis nii pikas perspektiivis, kui ajalooline
meetod võimaldab.
Et saada olukorrast
Kõikide Eesti lindude, sh rähniesmane pilt, sobitasime
de arvukust on numbriliselt ehk
kokku varasemad üldhinkvantitatiivselt hinnatud alates
nangud [3, 6] ja viimaste
aastakümnete arvhinnan1990. aastatest.
gud [1, 8]. Nende põhjal
näib, et Eesti rähnide arvuAjaloolise meetodiga rähnide kal- kus on viimase sajandi jooksul muulale. Kõikide Eesti lindude, sh rähnide tunud järgmiselt: puidumardikaspetarvukust on numbriliselt ehk kvanti- sialistide (laanerähn ja valgeselg-kirtatiivselt hinnatud alates 1990. aas- jurähn) ja generalistide (suur-kirjutatest [7], mõne arvukama rähni- rähn ja musträhn) arvukus on suureliigi arvukuse muutusi juba alates nenud, roherähni arvukus on tugevalt
möödanikku mäletavate inimestega,
mereloomade puhul otsitud üles laevade logiraamatud ja püüginimestikud, interpreteeritud tarbimisstatistikat, näiteks isegi restoranide menüüsid, jne. Lähtudes andmete olemasolust, on ajaloolisel meetodil seni
hinnatud peamiselt tööndusliikide,
eelkõige kalade ja teiste mereloomade arvukust, kelle püügiandmeid on
tavaliselt mingil kujul jäädvustatud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Remo Savisaar

vähenenud, teise sipelgatoidulise liigi
‒ hallpea-rähni ‒ ning väike-kirjurähni arvukus on aga viimastel aastatel
suurenenud. Edasi küsisime, mil määral peab see üldpilt paika, hõlmates
uuringusse ka meie kaheksanda rähniliigi, tamme-kirjurähni, kelle levila laienes Eestisse alles 1990. aastatel.
Rähnide pikaajaliste arvukusemuutuste kohta tegime järeldusi kolme
andmestiku põhjal: rähnide riikliku
seire raames kogutud andmed 13 alalt
aastatest 2007–2013, haudelinnustiku
punktloenduste andmed 152 rajalt aastatest 1983–2013 ja alates 1935. aastast
kuni 2013. aastani jäädvustatud loendusandmed 30 alalt. Viimane hõlmab
kõiki neid alasid, mille kohta õnnestus leida ornitoloogilisest kirjandusest
ja avaldamata allikatest arvulisi loendustulemusi ning kus oli ühtlasi täpselt
kirjeldatud loenduse koht. Nende 30
ala hulgas oli 13 parki ja kalmistut ning
12 kaitsealust metsaala ja 5 majandusmetsa (◊ 1), kus nüüd, peamiselt 2012.
ja 2013. a kevadel, tegime rähnide kordusloenduse.

Rähnikorterid on kuldaväärt hinnas ka muu metsarahva seas. Meister ise ehi
tab endale lahkesti igal kevadel uue

Rähnid on metsanduses tähtsad nii
tugi-, tunnus- kui ka suunisliikidena

Rähnide loendamiseks on eri viise,
meie kasutasime tõhusaimat – peibutusmeetodit [9, täiendatud 13].
Maastikul valiti 300–500-meetriste

Foto: Remo Savisaar

Tammekirjurähni
(Dendrocopos medius)
tunneb ära klaaride valge
te, musta habemeribata
põskede järgi; punane
pealagi on iseloo
mulik mõle
male sugu
poolele

Tugiliikideks (ingl keystone species) nimetatakse liike, kes suhteliselt väikese arvukuse korral loovad elutingimusi paljudele teistele. Rähnid on Eestis ainukesed nn
esmased ehk primaarsed
õõneloomad, kelle rajatud puuõõnsused sobivad
kasutada teistele selgroogsetele ‒ nn sekundaarsetele õõneloomadele, kes ise õõnsusi rajada
ei suuda. Seesuguseid rähnidest
sõltuvaid liike on päris palju. Eriti
hädavajalikud on rähnide rajatud
korterid seal, kus kliima või metsamajanduse tõttu tekib vähe õõnsusi otseselt kõduprotsesside tulemusena [15].
Tunnusliikideks
(ingl
indicator
species)
nimetatakse liike,
kelle kohalolu
järgi saab

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

hinnata muid olulisi keskkonnatunnuseid, mis muidu on varjatud.
Rähnide puhul on teada, et nende
arvukus ja mitmekesisus on suuremad niisugustes puistutes, mis on
üldjoontes looduslikuma päritoluga ja üldse liigirikkamad, s.t millel on suurem üldine looduskaitseväärtus.
Suunisliikideks (ingl focal species)
nimetatakse tundlikke liike, kelle
elutingimusi parandades saab
vähendada samade ohutegurite
mõju ka teistele liikidele. Et elurikkust tõhusalt kaitsta, soovitatakse konkreetses piirkonnas valida sobiv tunnusliikide kogum.
Arvestades eri rähniliikide nõudlikkust toidu, elupaiga ja inimpuutumatuse suhtes, on nende seas
mõnedki Eesti metsade kaitseks
kasutatavad suunisliigid, näiteks
laanerähn.
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Väikekirjurähn
(Dendrocopos
Dendrocopos minor
minor) on
meie rähnidest kõige
pisem, umbes varblase
mõõtu

vahedega juhuslikud punktid, kus
mängiti maha salvestised rähnihelidest: kaks minutit valgeselg-kirjurähni trummeldust ja üks minut hallpea-rähni laulu; seejärel kuulatati viis
minutit. Valgeselg-kirjurähni trummeldusele vastavad trummeldades,
häälitsedes või ligi lennates kõik kirjurähnid, laanerähn ja sageli ka mustvõi hallpea-rähn. Hallpea-rähni lauluga otsiti eelkõige just liigikaaslasi,
kes valgeselg-kirjurähni trummeldusele eriti ei reageeri, aga ka musträhne ja väike-kirjurähne. Kui salvestisele vastanud rähn jäi trummelduse
põhjal määramata, otsiti ta metsast
üles. Kõik kuuldud-nähtud rähnid
märgiti kaardile ja tubase kaarditöö
põhjal hinnati alal pesitsevate rähnide hulka.
Andmete võrdlemisest n-ö silma
järgi ei piisa, et arvukuste pikaajaliste suundumuste kohta midagi vettpidavat väita. Tavaliste seireandmete käsitlemiseks on teadlased välja
töötanud nn TRIM modelleerimismeetodi (TRends and Indices for
Monitoring data), millega aga ei saa
paraku analüüsida tüüpilisi ajaloolisi
andmeid, mis on väga korrapäratult
kogutud ja andmeridadena lünklikud.
Seepärast võtsime kõigi loendusand12
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Hallpearähnil (Picus canus) on punane vaid isaslinnu laup, emase pea on üleni hall
mete üheaegseks käsitlemiseks appi
uudse modelleerimistehnika GAMM
(üldistatud aditiivne segamudel), millega on analüüsitud samasuguseid
lünklikke andmestikke, näiteks Eesti
soolinnustiku [5] ja USA nahkhiirte
arvukuse muutusi.
„Gammitehnika“ näitas, et viimase
80 aasta jooksul on Eestis oluliselt
muutunud kuue rähniliigi arvukus
kaheksast. Suur-kirjurähni arvukus
on üldiselt suurenenud, kuid kõigub
aastati palju: linde on ohtralt käbirohketel ja talvise invasiooni aastatel. Laanerähni arvukus on samuti
suurenenud. Musträhne jäi möödu-

tamme-kirjurähn lõuna poolt kiiresti Eestisse levinud ja siin asurkonda
kärmelt suurendanud. Lehtpuistuid
eelistavatel rähniliikidel – valgeselgja väike-kirjurähnil – ei olnud arvukuse muutused statistiliselt usaldusväärsed. Väike-kirjurähni arvukus on
tõenäoliselt kahanenud ja valgeselgkirjurähnil suurenenud.
Allpool on neid tulemusi käsitletud metsade ja metsamajanduse
muutumise valguses.

Puidumardikaspetsialistid: valgeselg-kirjurähn ja laanerähn. Nende
kahe liigi arvukust ei määra eeskätt
mitte metsasus, vaid metsas olev
kõdupuit ja puude liigiline
mitmekesisus. Meie kliimas on neile toiduotsinKui salvestisele vastanud rähn
gutel väga vajalikud seisjäi trummelduse põhjal määravad surnud puud (tüümata, otsiti ta metsast üles.
gaspuud), eriti talvel, kui
lamapuit jääb lume alla.
Seejuures kasutavad rähnud sajandi esimesel poolel vähe- nid igasuguse jämedusega tüügasmaks, aga sajandi lõpuks arvukus puid ja talviseks elupaigaks sobivad
taastus. Ka hallpea-rähni arvukus on ka niisugused noored metsad, mida
kõikunud. Roherähn on aga kiiresti ei ole sanitaar- või harvendusraietekadunud peaaegu kogu Eestist vaid ga „puhastatud“ [11]. Olulisim tegur
paari aastakümne vältel, peamiselt nende liikide praeguses heas seisun1970.–1980. aastatel. Vastukaaluks on dis ongi nähtavasti see, et seisvaid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Sven Začek

surnud puid leidub Eestis küllalt palju
nii kaitstavates kui ka vanades majandatavates metsades [10]. Viimastel
aastakümnetel on jäetud palju kõdupuitu alles ka raiesmikele ning nii
leiavad rähnid toitu ka raiejärgses
noores metsas [12]. Seetõttu tundub
ka laanerähni ja valgeselg-kirjurähni vähesus 20. sajandi esimesel poolel [3] tagantjärele tõepärane, sest sel
ajal raiuti ulatuslikult metsa, laiendati kultuurmaastikke ja surnud puit
varuti suuresti kütteks, eriti talumetsadest.
Kuid muutused metsade majandamise praktikas võivad toimuda väga
kiiresti ning sama kiiresti võib muutuda ka metsalindude arvukus [4].
Soomes vähenes valgeselg-kirjurähni arvukus ajavahemikus 1950. aastate lõpust kuni 1980. aastateni 90%,
nii et 1990. aastate alguses oli järel
ainult 30–50 paari. Kahel viimasel
aastakümnel on Soome populatsioon
hakanud küll taastuma, aga peamiselt tänu sisserändele idast. Nõnda
on tõenäoline, et just nende (aga küllap ka teiste) rähniliikide arvukust
hakkab järgmistel aastakümnetel
mõjutama hooldusraiete suurenenud
maht ja raiejäätmete aktiivsem kasutus. Eesti riigimetsades, mis hõlmavad 38% metsadest, on sanitaarraiete
maht viimase viie aasta jooksul suurenenud kolm korda, harvendusraiete maht 30% ja uuendusraiete maht
40%, raiejäätmete kasutus ja hakkpuidu tootmise maht on kasvanud lausa
15 korda [16]. Pealegi ennustatakse, et okasmetsaliikide, sh laanerähni arvukus väheneb kliima soojenemise tõttu.

Musträhni ehk nõgikikast (Dryocopus martius) on teiste rähnidega ilmselt kõige
raskem segi ajada
olukord võib olla veidi parem: asustustiheduse kahanemist püsipuistutes võib tasakaalustada see, et metsa
tekib juurde.
Sega- ja lehtpuistutega seotud
tamme-kirjurähni levik Eestisse viimase sajandivahetuse paiku ja tema
üha suurenev arvukus on ökoloogi jaoks samuti üllatuslik (kuigi ei
ole uudis linnuvaatlejatele), eeskätt
just protsessi kiiruse tõttu. Esimene
tõestatud tamme-kirjurähni pesitsus
leidis Eestis aset 2000. aastal, praegu pesitseb meil juba 100–300 paari
[1]. Nii kiire arvukuse kasv põhineb
tõenäoliselt sisserändel, mitte kohalike lindude sigivusel, ja lähiaasta-

Sipelgatoidulised rähnid: roherähn
ja hallpea-rähn. Roherähni lugu on
nagu õudse lõpuga muinasjutt ning
ilmekas näide, kui kiiresti võib linnuasurkond oma levila piiril olude
muutudes hääbuda. Tõsiasi, et hallpea-rähn ‒ kes samuti toitub enamjaolt, ehkki mitte ainult sipelgatest ‒
on samal ajal pääsenud vaid arvukuse
kõikumisega, näitab üksiti, kui täht-
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Teised putuktoidulised rähnid: väike-kirjurähn ja tamme-kirjurähn.
Väike-kirjurähni arvukuse mõningane kahanemine on üllatuslik, kuid
sama on juhtunud mitmel pool mujal
Euroopas. Näiteks Inglismaal on
arvukus tugevasti vähenenud alates 1980. aastatest. Rootsis peetakse
kahanemise peapõhjuseks lammi- ja
salulehtmetsade pindala vähenemist
raiete tõttu. Selle liigi puhul tuleb aga
arvestada, et meie andmed pärinesid püsivatest puistutest, nii et tegelik

tel kosub arvukus arvatavasti veelgi.
Lätis leiti esimene tamme-kirjurähni pesa 1985. aastal ning 1990. aastatel pesitses neid seal juba 1500–2000
paari. Seevastu Lõuna-Euroopas tamme-kirjurähni arvukus kahaneb.

13

Foto: Remo Savisaar

Linnustik

Suurkirjurähni (Dendrocopos major)
pesapojad on küll punapead, aga vana
lindudel on punane laik vaid isaslinnu
kuklal
14
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sad võivad olla pealtnäha väikesed
erinevused liikide bioloogias.
Roherähn hakkas Eestisse jõudsamalt levima tõenäoliselt koos
19. sajandil alanud ulatuslike metsaraietega, mis suurendas lehtpuude osatähtsust. 20. sajandil kuni
1970. aastate lõpuni oli roherähni arvukus stabiilselt üsna suur ja
liik oli Eestis üks kõige arvukaimaid
rähne [3]. Seejärel aga vähenes arvukus väga kiiresti. Peapõhjuseks peetakse seda, et hääbus traditsiooniline looduslähedane põllumajandus,
puisniidud ja -karjamaad metsistusid
ning kultuurmaastik üheülbastus. Seetõttu jäi sipelgapesi
väheks ja rähni toidulaud
ahtaks. Säärast mõju võimendab veelgi kliima:
Eesti paikneb roherähni levila põhjapiiril
ja paksu lumega talvel
on tal toitu raske kätte
saada. Nüüdseks on
mõnikümmend paari
jäänud alles peamiselt
Saaremaale, kus on veel
säilinud suhteliselt sobiv
mosaiikne kultuurmaastik ja talved on lumevaesemad kui Mandri-Eestis.
Selgusetu on siiski, miks oli
roherähn Saaremaal väidetavalt haruldane juba 20. sajandi algupoolel [17] ja kuidas peak-

[2]. Tõenäoliselt asustas osa suur-kirjurähne tol ajal ulatuslikke puisniite
ja -karjamaid ning seetõttu on tema
arvukus kosunud vähem, kui võiks
oletada puistute pindala suurenemise põhjal.
Kui olulised õigupoolest on rähnide jaoks kaitsealad? Et seda teada
saada, tegime eraldi uuringu, kus
võrdlesime rähnide praegust asustustihedust kaitsealustes ja majandusmetsades. Eesti metsamaast asub
kaitstavatel aladel 21%, rangelt kaitstud on 10% metsi. Oletasime, et nii
rähnide mitmekesisus kui ka asustustihedus on kaitsealadel suurem kui
majandusmetsas.
Kokku hõlmati uuringusse 42
ala kogupindalaga 716 km2 (◊ 2).
Kaitsealuste metsade rühma (29 ala)
hõlmati nii rangelt kaitstud metsad
kui ka piiranguvööndid ja hoiualad.
Seevastu uuritud majandusmetsades
(13 ala) leidus vaid üksikuid vääriselupaiku. Aastatel 2007–2014 koguti nendelt aladelt andmeid rähnide
arvukuse ja asustustiheduse kohta (13
alal sai seda teha riikliku seire raames). Kõikidel aladel kasutati ühesugust loendusmeetodit: ühekordset
kaardistamist peibutusmeetodil, millest oli juttu eespool.

Selgus, et kaitsealadel elab rähne
kolmandiku võrra tihedamalt kui
majandusmetsades.
Kaitsealadel loendasime
keskmiselt 3,7 ja majanKõiki kolme liiki, kellele on väga
dusmetsades keskmiselt 2,7
oluline surnud puit, elutses kaiträhnipaari ruutkilomeetsealadel märksa tihedamalt.
ri kohta. Kõiki kolme liiki,
kellele on väga oluline surnud puit, elutses kaitsealadel märksa tihedamalt: väike-kirsid linnukaitsjad suhtuma roherähni
jurähni lausa 90% võrra, laanerähni
jaoks heaendelisse kliimaprognoosi.
40% võrra ja valgeselg-kirjurähni 20%
võrra. Tõsi, kaitsealadel leidus ka rohGeneralistide – suur-kirjurähni ja
kem leht- ja segametsi, mis sobivad
musträhni arvukus oleneb kõige roheeskätt väike- ja valgeselg-kirjurähnile.
kem metsade üldpindalast. 20. sajanTäpsem analüüs kuue arvukama liigi
di alguses oli metsa vaid kolmandik
kohta näitaski, et rähnide arvukust
Eesti maismaapinnast, praeguseks
suurendas peamiselt metsade puuliigiumbes pool. Nõnda pole imestada,
et ka nende liikide arvukus on suuline mitmekesisus, ent kolme kaitsererenenud, kuigi suur-kirjurähni peeti
žiimi (rangelt kaitstud, piiranguvööndid ja hoiualad) sama tüüpi metsajuba 20. sajandi algul väga sagedaseks
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Lõpetuseks. Hiljutised seireandmed
näitavad, et nelja rähniliigi – laanerähni, musträhni, väike-kirjurähni
ja hallpea-rähni arvukus on viimastel aastatel hakanud kahanema. See
võib olla esimene märk Eestis intensiivistunud metsamajanduse halvast
mõjust, mille võimalusele ja ulatusele viitas ka meie ajalooline analüüs. Praegu elab majandusmetsades
umbes 73% meie rähniasurkondadest
ning nende käekäiku tuleks nüüd hoolega silmas pidada. Kunagi loodusliku
uuenemise tagajärjel tekkinud leht- ja
segametsad on mitme rähniliigi peamine elupaik ning nende raiejärgne
uuendamine ühe puuliigiga ei oleks
rähnide jaoks kindlasti kestlik lahendus. Samalaadset laastavat mõju võivad avaldada lausalised hooldusraied,
mis ei eemalda mitte ainult juba surnud puud, vaid kahandavad ka puude
edasist suremust. Ja kui rähnid saaksid kaasa rääkida optimaalse raiemahu määramisel, siis sätiksid nad selle

Roherähn
(Picus viridis)
on Eestis
hääbunud
ühes tradit
sioonilise,
loodusläheda
se põllumajan
dusega. Praegu
on alles vaid
paarkümmend
paari Saaremaal.
Hallpea-rähnist
eristab roherähni uhke
punapea, vanalinnul ka
mustad prillid

kindlasti tunduvalt madalamale kui
metsakasvatajad.
Täname keskkonnaametit ja keskkonnaagentuuri eluslooduse riikliku
seireprogrammi raames kogutud rähnide seire andmete eest ning Eesti ornitoloogiaühingut nii loodusest kogutud
kui ka käsikirjaliste arhiiviandmete
eest. Samuti täname linnuvaatlejaid,
kes on lubanud kasutada oma avaldamata andmeid või aidanud välitöödel: Eet ja Aarne Tuule, Indrek
Tammekänd, Eerik Leibak, Rein
Nellis, Olavi Vainu, Triin Paakspuu,
Riho Kinks, Mariliis Märtson ja
Andres Kalamees. Uuringut on programmi KESTA (3.2.0802.11-0043)
kaudu toetatud Euroopa regionaalarengu fondist ning Eesti teadusagentuuri projektide ETF9051 ja
SF0180012s09 raames.
Renno Nellis (1982), Asko Lõhmus
(1974), Meelis Leivits (1984) ja Mirjam
Pullerits (1988) on Tartu ülikooli ornitoloogid. Kirjeldatud uuring sai tehtud
LOORA (looduskaitse rakendusuuringud)
projekti raames.
1. Elts, J. et al. 2005. Regulation of spruce
bark beetles by woodpeckers – a literature review. – Forest Ecology and
Management 206: 1–14.
2. Koch, O. 1911. Übersicht über die Vögel
Estlands. Verein für Naturkunde Estlands,
Tallinn.
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4. Kuresoo, A. et al. 2011. Population trends of
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de omavaheline võrdlus usaldatavaid
erinevusi ei näidanud. Hallpea-rähni
asustustihedus oli suurem (30%) hoopis majandusmetsades.
Kaitsealade ja majandusmetsade
suhtelise sarnasuse tõenäoline põhjus
Eestis on kaitsealade lühike iga: enamik Eesti kaitsealasid on rajatud alles
1990. ja 2000. aastatel. Seega võib
eeldada, et kaitsealade roll tulevikus
suureneb sedamööda, kuidas sealsed
metsad vananevad ja majandusmetsad teisenevad. Võib arvata, et kaitsealad muutuvad senisest märksa olulisemaks näiteks väike-kirjurähni ja
laanerähni jaoks.
Majandusmetsades hoitavatest
vääriselupaikadest saab tähtis tugimeede, sest need ühendavad kaitsealade võrgustiku sidusamaks ja hoiavad piirkonniti minimaalset sobivate elupaikade künnist. Säärasest võrgustikust võivad metsakasvatajad
saada koguni otsest kasu: on arvatud, et majandusmetsadesse jäetud
vanad puistud võimaldavad vähendada üraskirüüstet, sest seal elutsevad
laanerähnid ohjeldavad üraskite hulgipaljunemise ajal väga edukalt nende
arvukust.

common birds in Estonia in 1983. 2010. –
Estonian Journal of Ecology 60 (2): 88–110.
5. Leivits, M., Leivits, A. 2011. Madalsoode
ja rabade linnustik, 2011. aasta aruanne.
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Loopealsed

Hobusekarjamaa piir Himmiste lähedal. Ühtlaselt madalmurusel karjamaal leidus väga vähe liblikaid: nende
jaoks oli see elupaik ülekarjatatud

Päevaliblikad vajavad
mõõdukust ja majandatud

loopealseid
Loorohumaad – õhukese mullaga paepealsed rohumaad –
on Eesti pärandkooslustest ühed ainulaadsemad, väärtuslikud nii ajaloolise pärandi, kauni maastiku kui ka paljude
taime- ja loomaliikide elupaigana. Praegu on esmatähtis
loorohumaad kinnikasvamisest päästa ja taastada, kuid
tasub mõelda sellelegi, mismoodi oleks neid pikas plaanis
kõige mõistlikum majandada.
Anu Tiitsaar, Ingrid Talgre

E

rakordselt liigirikas on ka loorohumaade putukakooslus,
kellest eelkõige torkavad silma
päevaliblikad. Eesti loorohumaadel
16
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on teada 68 liiki päevaliblikaid [10]:
ligi 70% kogu Eesti püsivast päevaliblikate faunast. Seejuures elutseb loorohumaadel hulganisti selliseid liike,
keda muudes kooslustes leidub harva
või üldse mitte (vt lisakasti).

Üheski
teises
Eesti kooslusetüübis
ei ole nii palju kitsalt
kohastunud päevaliblikaliike kui loorohumaadel.
Kahjuks halveneb Eesti loopealsete seisund üha. Kuna maakasutus on viimastel kümnenditel drastiliselt muutunud, kasvavad loorohumaad kinni, muutudes kadastikeks ja loometsadeks.
1930. aastatel oli Eestis hinnanguliselt 43 500 ha loorohumaid, kuid
nüüd on sellest järel vaid riismed:
praegu on Eestis heas seisus loorohumaid ainult 500–1000 ha. See
tähendab vaid ühte: loorohumaad,
Eesti liigirikkaimaid kooslusi, on
meie maastikust kadumas.
Õnneks on loopealsete muret selgelt tunnistatud ning astutud esimesed sammud, et olukorda parandada.
Loorohumaade taastamist ja majandamist toetatakse nii põllumajandustoetustega kui ka juba alanud Life+
projekti „Life to alvars“ raames.
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Loorohumaid päästa on tõesti sõna
otseses mõttes viimane aeg, sest
just nüüd on suur osa neist jõudnud
kinnikasvamise otsustavasse faasi.
Sellisest seisust saab neid veel mõistlike kuludega taastada ja uuesti karjamaadena kasutusele võtta. Juba kinnikasvanud kadastikku lagedaks teha
on märksa töö- ja ajamahukam.
Ent kuidas oleks kõige mõistlikum taastatud alasid majandada? Mis
tegevusi lubada ja mida mitte? Kuidas
karjatada? Kui palju loomi? Kui kaugel võiksid taastatavad alad üksteisest
asuda?
Et neile küsimustele vastata, on
tarvis loopealsete elustikku hästi
tunda. Õnneks saame küllaltki hästi
aru majandamise mõjust taimekooslustele, paraku teame märksa vähem,
mis juhtub loopealsetel putukatega
– nii eri viisidel majandades kui ka
majandamise lakates. Siin tulevadki
mängu päevaliblikad.
Päevaliblikad kui mudelsüsteem.
Ühel rohumaalapil võib elutseda
tuhandeid putukaliike. Kõiki neid
meil paratamatult jälgida ei õnnestu. Nii peame valima nn mudelliigid
või -liigirühmad, kes annaksid meile
märku ka ülejäänud putukarahva ja
muude pisiloomade seas toimuvast.
Päevaliblikad on ühed kõige käepärasemad putukad, kelle kaudu uurida
karjatamise mõju loopealsetele: nad
on päevase eluviisiga silmatorkavad
liigid, hästi tuntud ja enamasti lihtsasti määratavad ning samal ajal piisavalt arvukas ja liigirohke putukarühm (Eestis sadakond liiki).
Lihtne määratavus tähendab muu
hulgas seda, et liigi saab kindlaks
teha ilma liblikat loodusest eemaldamata. Kogenud liblikaseiraja paneb
enamiku nähtud liblikate liigid kirja
juba lennupildi järgi ja püüab kinni
vaid üksikud isendid, et oma määranguid kontrollida. Needki vabastatakse
pärast kontrolli sealsamas.
Samal ajal on päevaliblikad hea
näide putukarühma kohta, kes meie
laiuskraadidel sõltuvad just poollooduslikest kooslustest. Tervelt 88%
Euroopa liblikaliike kasutab rohumaid elupaigana vähemalt mingis

Loopealsed (ka lood, paepealsed,
alvarid) on alad, kus pae peal paikneb vaid õhuke lubjarikas mullakiht. Kitsamas mõistes kasutatakse
„loopealset“ ka loorohumaa tähenduses (vt allpool), aga kuna tänapäeval on paljud loopealsed kinni
kasvanud või kasvamas, tasuks neil
mõistetel vahet teha.
Loorohumaad on loopealsed, mis
pole kinni kasvanud kadastikeks või
loometsadeks. Loorohumaad on

väga liigirikkad nii taimestiku [9],
putukate [10] kui ka näiteks samblike poolest [7]. Enamik Eesti loorohumaid on oma olemuselt poollooduslikud kooslused: nad pole
kinni kasvanud tänu sellele, et seal
on läbi aegade peetud karja.
Kohaliku väärtuse kõrval on loorohumaad väga väärtuslikud maailma mastaabis: Euroopas leidub seda
kooslusetüüpi peale Eesti vaid Rootsis
(peamiselt Gotlandi saarel) ja väikeste laikudena Loode-Venemaal [8].

Päevaliblikad (ingl butterflies) on
omavahel lähedalt suguluses olev
rühm liblikaid, keda iseloomustab
näiteks päevane eluviis (vajavad
lendamiseks otsest päikesesoojust)
ja enamikul liikidel ka silmatorkavalt värviline tiivakiri. Maailmas on
teada 18 700 liiki päevaliblikaid,
Eestis on neid registreeritud 113.
Kauni välimuse ja suuruse tõttu
on päevaliblikaid väga usinalt uuritud ja nende kohta on kogunenud

palju teavet. Nii pole jäänud märkamata, et Euroopas läheb päevaliblikatel praegu üsna halvasti. Euroopa
päevaliblikate punases raamatus on
märgitud kogu Euroopas ohustatuks 71 liiki, 12% kõikidest Euroopa
liikidest [12], ja isegi täiesti tavaliste liikide arvukus on kahanenud
poole peale [11]. Peapõhjus on see,
et hävivad päevaliblikate peamised
elupaigad, poollooduslikud kooslused [11, 13].

osas oma levilast [11]. Nii pole imestada, et Euroopas käib liblikate käsi
halvasti: nn vanas Euroopas hakkasid
poollooduslikud kooslused kaduma
märksa varem kui Eestis. See kajastub päevaliblikate arvukuse üleüldises vähenemises [11]. Eestis toimuv
teeb selles valguses muret, sest ka

ruse saarte loopealsetel. Esiteks käisime läbi hulga mahajäetud (karjatamata) ja karjatatavaid loopealseid,
mõõtes seal karjatamise intensiivsust
ning liblikate liigirikkust ja arvukust.
Samal ajal mõõtsime, mil määral karjatamine põhjustab liblika noorjärkude suremust. Kolmandaks vaatlesime
liblikate liikuvust killustatud loorohumaade süsteemis, kus loorohumaalaigud
vaheldusid metsa ja kultuurmaastikuga.

Päevaliblikad on ühed kõige
käepärasemad putukad, kelle
kaudu uurida karjatamise mõju
loopealsetele.
meie poollooduslike koosluste pindala kahaneb hoogsalt.
Nõnda asusimegi uurima, kuidas
mõjutab karjatamine liblikakooslusi
ja kuidas majandada nii, et päevaliblikad säiliksid Eestis oma praeguses
liigirohkuses. Tegime kolm uuringut
Saare- ja Muhumaa ning nende ümb-

Karjatamine
mõjutab
päevaliblikakooslusi
tugevasti. Esimeses uuringus registreeriti kokku 59 liiki päevaliblikaid. Liigirikkus oli mahajäetud ja karjatatud loopealsetel peaaegu
võrdne: mahajäetud aladel nähti 9–26
(keskmiselt 19) liiki ühe ala kohta
ning karjatatavatel aladel 11–24
(keskmiselt 17).
Seevastu isendite arvukuses oli

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

VEEBRUAR 2015 EESTI LOODUS |81|

17

liblikaid 100 m loenduse kohta

Loopealsed
14
12

keskmine
standardviga

10
8
6
4
2
0

ei karjatata väike

suur

karjatamiskoormus
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◊ 1. Suur karjatuskoormus mõjus päe
valiblikate arvukusele halvasti, seevastu
mõõdukas karjatuskoormus arvukust ei
pärssinud

suremus, %

Et hinnata, kui palju liblikanukke karja
tamise tõttu hukkub, paigutati alvaritele
plastiliinist tehisnukud: need kinnitati
kõrtele samamoodi, nagu teevad paljud
liblikaliigid. Nädala pärast hinnati tehis
nukkude kahjustusi
100
80

keskmine
usalduspiirid

60
40
20
0

hobuseid hektari kohta
0,0

0,4

0,8

1,5

18,2

karjatamiskoormus

◊ 2. Plastiliinist „liblikanukkude” kahjus
tused eri karjatuskoormusega aladel:
kahjustusi leidus seda rohkem, mida
suurem oli karjatuskoormus
18
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peaaegu kolmekordne vahe: hooldamata aladel loendati 40–535 (keskmiselt 291) ning karjatatavatel aladel 18–208 (keskmiselt 108) liblikaisendit.
Et saada andmetest paremat ülevaadet, jaotati uuritud alad kolme
rühma: 1) karjatamata alad, 2) mõõdukalt karjatatud alad, 3) tugevalt
karjatatud alad, kus peaaegu kõikjal
kasvas vaid madal muru.
Selgus, et mõõdukas karjatamine
liblikate arvukust ei pärsi, aga väga
vähe on liblikaid just tugevalt karjatatud aladel (◊ 1). Aladel, mis olid enamikus madalmurused ja ilma kõrge
heina laikudeta, märgati vaid üksikuid
ekslevaid liblikaisendeid. Seesugustel
aladel päevaliblikate püsipopulatsioonid ilmselgelt elada ei saa. Üldiselt
ei saa ülekarjatamist muidugi pidada praeguste Eesti loopealsete probleemiks, sest karjatatavaid loopealseid on kaugelt liiga vähe ning teisalt
on veel alles hulk loorohumaade jäänuklaike, mis hoiavad putukakooslusi
küllaltki heas seisus.
Kuidas aga seletada, et liigirikkuse poolest ei jäänudki karjatatud alad
üldkokkuvõttes karjatamata aladele
kuigivõrd alla? Võimalik põhjus on
liblikate migratsioon: isegi tugevalt
karjatatud aladele sattus isendeid ka
lähedal asuvatelt aladelt, kus parajas-

pistavad kariloomad tahes-tahtmata
suure osa putukaid nahka või tallavad
katki. Tõsi, paljud röövikud ja muud
putukad rakendavad küllaltki tõhusat
kaitsemoodust: kukutavad end ohu
korral maapinnale [2].
Ka paljud päevaliblikaliigid kinnitavad oma nukud rohttaimedele. Et
hinnata, mil määral kariloomad neid
õigupoolest hävitavad, tegimegi võrdleva uuringu: paigutasime karjatatavatele ja mahajäetud aladele liblikanuku mulaaže ning loendasime, kui
paljud neist saavad kahjustada.

Mis kasu on plastiliinist looduskaitses? Uuringu tähtis osa oli leida
materjal, millest tehisnukke valmistada: see ei tohtinud kariloomi ei meelitada ega ka ohustada. Sestap valisime väikelastele mõeldud meevahast
plastiliini, millest vormisime vorstikesekujulised tehisnukud, ühtekokku
2160 tükki.
Tehisnukud kleebiti neljale hobusekarjamaale ja neljale karjatamata kontrollalade taimestikule samamoodi, nagu paikneksid päris liblikanukud. Täpselt nädala pärast kontrolliti, mis on nukkudest saanud.
Tallamine ja ärasöömine (ka osaline)
loeti „liblikanuku“ surmaks.
Karjatamata aladel sai hukka
umbes viiendik nukkudest: kahjustuste välimuse järgi hinnates
põhiliselt sipelgate, metssigade, lindude ja näriliste
Karjatamist võib vaadelda kui
tõttu. Üksikud nukud talmaastikku ja elupaika kujundalati ära, nimelt käidi ühel
vat häiringut.
kontrollalal hobustega ratsutamas.
Nagu arvata võis, said
ti ei karjatatud. Seda oletust toetab ka karjatatud alade nukud märksa rohnoorjärkude suremuse katse, millest kem kahjustada. Hindasime, et kui
karjatuskoormus on üks hobune hektuleb juttu allpool.
tari kohta, saab ühe nädala jooksul
Kariloom kui kiskja. Karjatamist surma 40% nukkudest: kaks korda
võib vaadelda kui maastikku ja elu- enam kui karjatamata alal (◊ 2). Ühel
paika kujundavat häiringut. Selle häi- meie uuritud karjatataval alal oli karringu paratamatu osa on, et kariloo- jatuskoormus erakordselt suur, 18
mad söövad neidsamu taimi, mis on looma hektaril, seal hävisid peaaegu
elupaigaks putukatele. Näiteks pal- kõik nukud.
Kuna päevaliblikad veedavad
jude liblikaliikide munad, röövikud
ja nukud paiknevad rohurindes või nukus keskmiselt 10–14 päeva, võib
mullapinnal ega suuda sealt kariloo- tegelikult hukkuda kaks korda rohma lähenedes kuskile põgeneda. Nii kem nukke kui meie nädalapikkuses
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tõmmupunnpea
(Erynnis tages)

Fotod: Anu Tiitsaar

Alvaritele iseloomulikud päevaliblikad, keda muudes kooslustes leidub harva või üldse mitte:

komapunnpea
Hesperia comma)
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nõmmetähniksinitiib
(Phengaris arion; III
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Kahe suve jooksul sai tiivanumbri üle 8000 liblika, kellest taaspüüti
900. Nagu ka kirjanduse põhjal võis
eeldada [1, 3, 6], jäi enamik isendeid
truuks oma algsele elupaigalaigule,
liikudes selle piires kuni 200 meetri
ulatuses (89% kõikidest taaspüükidest). Küllaltki palju liiguti ka vahemikus 200–600 m (7% taaspüükidest). Seega lendavad päevaliblikad
üsna vabalt elupaigalaikude vahel,
mis asuvad üksteisest kuni 600 m
kaugusel.
Veelgi kaugematele laikudele jõutakse märksa vähem. Vaid kaks protsenti taaspüütud liblikaid oli liikunud üle kilomeetri (13 isendit). Ühelt
poolt tundub lihtne järeldada, et liblikad üle ühe kilomeetri naljalt ei
liigugi. See poleks aga päris õige.
Kõik sedalaadi märgistus-taaspüügiuuringud alahindavad
isendite liikuvust. Nimelt ei
leita kunagi üles neid isendeid, kes liiguvad uurimispiirkonnast välja. Meie uuringupiirkonna elupaigalaigud ei asu-

ot

väike
pärlmut
tertäpik
(Argynnis
niobe)

as

Kui liikuvad on päevaliblikad? Kui
kaugel võib paikneda üks elupaigalaik teisest, et liblikas suudaks selle
vahemaa läbida? Kas liblikatel on
raske ühelt looniidult teisele jõuda?
Mis oludes on see keerukam ja mis
puhul lihtsam? Nendele ja teistelegi
küsimustele otsiti vastuseid mahukas
märgistus-taaspüügiuuringus LääneSaaremaal Ulje küla lähedal loopealsete võrgustikus.
Liblikad on liiga väikesed, et neile
GPS-saatjaid külge panna ning ka lindudelt tuttavad jalarõngad on liblikatel eri põhjustel kasutud. Ent osavate
näppude ja veekindla markeri abiga
saab liblika tiibadele edukalt numbreid kirjutada. Kui kirjutaja on vähegi vilunud, siis selline meetod liblikat
ei kahjusta.
Just niimoodi märgistati suur hulk

liblikaid 2012. ja 2013. aasta suvel
Ulje lähedal. Kaks välitööabilist liikusid mööda loopealsete võrgustikku, märgistades markeriga liblikaid
ja märkides nende koordinaadid
GPSi. Kui nüüd jäi ette mõni juba
märgistatud isend, siis sai teada,
kui palju ja kui kiiresti ta oli oma
märgistuspaigast eemale liikunud.

F

katses. Lisades munade ja röövikute suremuse, peame tõdema, et isegi
normaalse karjatuskoormuse korral
on kariloomade mõju „kiskjatena“
taimtoidulistele putukatele ootamatult suur.
Kõrvutades seesugust suurt noorjärkude suremust meie loendustulemustega, mille järgi päevaliblikate valmikuid leidub karjatatud aladel
ometi suhteliselt palju, võib oletada,
et suur osa valmikuid lendab karjatatud aladele mujalt: aladelt, kus karjatuskoormus on parasjagu väike või
kus ei karjatatagi.

rm

Lambakarjamaa piir Atla lähedal. Karjaaia sees leidub nii nektaritaimi kui ka kõrgema
rohustuga kohti ning seetõttu ka liblikaid
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nud üksteisest kaugemal kui 2,4 km.
Sellest vahemaast pikemaid liikumisi
polnudki võimalik kindlaks teha, sest
vaatlejad kaugemal ei käinud.
Seega saime oma uuringuga ettekujutuse paiksemate loomade liikumistest ja tänu ühtsele metoodikale
ka eri liblikaliikide liikuvuse erinevustest, kuid kõige kaugemate rändurite teekonnad jäid saladuseks.
Ometi lubavad tulemused eeldada, et
vähemalt paar isendit igast põlvkonnast on võimelised läbima paarikilomeetrisi vahemaid. Nendest vähestest isenditest piisab, et hävinud asurkonnaga elupaigalaigud taasasustada.
Kahekilomeetrist levimiskaugust on
maininud ka teised uurijad [4, 5].
Kuigi Eesti loopealsete seisund on
praegu halb, toimivad ka osalt kinni
kasvanud loorohumaad veel edukalt
päevaliblikate elupaigalaikude ja liikumiskoridoridena. Nii võib päevaliblikate elupaikade ühendatust
Saare- ja Muhumaal hinnata heaks:
loorohumaid, mis paiknevad kõigist teistest üle kahe kilomeetri kaugusel, leidub vaid Saaremaa keskosas (◊ 3). Võib eeldada, et isolat-

Märgistatud lapsuliblikas enne vabas
tamist: jalarõngaste või raadiomärgiste
asemel kirjutati liblikatele lihtsalt marke
riga tiivale number. Sama liblikat uuesti
kohates saab teada, kui kaugele ta vahe
peal on liikunud
20
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Kuidas loopealseid majandada ja taastada?
Praktilisi soovitusi putukate vaatevinklist

I

lma karjatamiseta pole ka loorohumaid ning seetõttu tuleb
karjatamist võimalikult suurtel
aladel igati soodustada. Ent kuna karjatamine võib vähendada putukate
ellujäämist ja arvukust, ei sobi sugugi
igasugune karjatamisviis, vaid tasub
tagada alade püsiv mitmekesisus: et
madala muru kõrval leiduks ka kõrge
heinaga paiku. Esitame mõned põhimõtted, kuidas majandada loopealseid nii, et sellest lõikaksid kasu võimalikult paljud päevaliblikaliigid.
Püsiv karjatamine sobib heas korras
aladele. Loomkoormust tuleks siis
hoida sellisel tasemel, et ala püsiks
mitmekesisena: kuni pool alast oleks
madalmurune ning ülejäänu kõrge
heinaga. Kuna sellisest loomkoormusest ei pruugi piisata, et hoida
ala kinni kasvamast, tuleb vajadust
mööda eemaldada peale kasvavat
võsa ja kadakaid.

Rotatsiooniline karjatamine vaheaastatega. Selle variandi puhul karjatatakse mõnda aega suurima võimaliku koormusega, nii et terve ala
on madalmurune, ning seejärel jäetakse üks kuni kolm karjatamisvaba
vaheaastat. Vaheaastad võimaldavad alal puhata ja liblikad saavad
seal segamatult läbida vähemalt
ühe elutsükli, samuti saavad seal
kanda kinnitada naaberaladelt
saabunud liblikad. On oluline, et
karjatamiste vahele jäetaks vähemalt üks täisaasta, et segamatult
saaksid sigida kõik liblikaliigid: osa
neist lendab ju varakevadel, teised
suve lõpus jne. Lähestikku paiknevate alade vaheaastad tuleks ajastada asünkroonselt, nii et karjatatava
ala läheduses leiduks alati puhkeaastat pidav ala.
See moodus sobib püsivaks
majandamisskeemiks näiteks klibustel õhukese mullakihiga loopealsetel,
kus põuastel aastatel ei pruugigi karjatamine võimalik olla. Võib sobida
ka siis, kui väheste loomadega tahetakse korras hoida suuri alasid.
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Värskelt taastatud alade puhul ei
ole mõistlik karjatuskoormust piirata ega jätta karjatamisele vaheaastaid. Et võsa ja puude pealekasv kontrolli alla saada ning rohukamar saaks
taastuda, tuleb karjatada nii palju kui
võimalik ja minna üle rotatsioonilisele või väikese koormusega karjatamisele hiljem, kui rohumaa on täielikult
taastunud.
Alade paigutus. Nagu öeldud, on
loopealsed praegu Eestis halvas seisus, aga loorohumaajäänukid toimivad veel edukalt päevaliblikate elupaikade ja liikumiskoridoridena.
Seega ei ole praegu ohtu, et puuduvad liblikaliigid ei jõuaks kohale isegi
kaugematele taastatud loorohumaadele: tõenäoliselt jõutakse kohale hiljemalt mõne aasta jooksul.
Üksteisest kuni 600 m kaugusel
paiknevate alade vahel on aga tagatud tihe liblikaisendite vahetus. Seda
vahemaad tasub silmas pidada, kui
valitakse, milliseid loorohumaid taastada. Seesugused alad toimivad liblikate jaoks ühtse elupaigasüsteemina, pidev isendite liikumine ja vahetus hoiab liblikaasurkondi elujõulisena
isegi siis, kui iga konkreetne laik selles
süsteemis igal hetkel sobiv ei ole, näiteks ajutise tugeva karjatamise tõttu.
Perspektiiv 5 ja 50 aastat. Ükski
liblikaliik Eesti loopealsetel ei ole
praegu sedavõrd ohus, et ülekarjatamine saaks nende populatsioone
märkimisväärselt kahjustada. Seega
võime lähiaastatel lubada suurel osal
aladest putukate mõistes ülekarjatamist, et taas saavutada võsastunud
alade hea seisund.
Poolsajandi perspektiivis on vaja,
et taastekiks traditsioon loopealseid
karjatada, peatada alade ülekasvamine. Ent samas tuleks nii alade sees
kui ka vahel tagada mitmekesisus
ning karjatamise asünkroonsus, et
päevaliblikatel ja teistel taimestikuputukatel leiduks kohti ja võimalusi
oma elutsüklid läbida ning nad meie
maastikest ei kaoks.
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◊ 3. Alvarite ühendatus Saare- ja Muhumaal. Punasega on tähistatud alvarid ning
halliga ühe kilomeetri laiused vööndid nende ümber. Seal, kus hallid alad kokku puu
tuvad, on kaugus loopealsete vahel alla kahe kilomeetri. Selgelt on näha, et enamik
loopealseid on üksteisega hästi ühendatud, moodustades halle kogumikke (maaameti aluskaart, PKÜ poollooduslike koosluste inventuur 2008)
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sioonis loo
rohumaad, kuhu liblikad
enam naaberaladelt ligi ei pääse, on
praegu veel pigem erand kui reegel. Peale loorohumaajäänukite kasutavad liblikad levikukoridoridena
ka muid rohumaid, teeservi, metsasihte ja raiesmikke, mis parandavad
elupaikadevahelist ühendatust veelgi.
Kogu pilt muutub aga kardinaalselt, kui praegu halvas seisundis loopealsed lõplikult kinni kasvavad ja
metsastuvad. Sel juhul võib suur osa
loorohumaid osa liikide levimiskaugusest välja jääda.
Uurimistöö ei oleks saanud valmida ilma märgistus-taaspüügil
osalenud tublide abilisteta. Aitäh,
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Liblikavalmikud toituvad peamiselt õienektarist. Karjatamiskoormust plaanides tohi
unustada sedagi, et õiterikas rohumaa on liblikavalmikutele asendamatu toiduallikas
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Geoloogia

◊ 1. Selles Velise (F-97) puursüdamiku kastis olevad Eesti aluspõhja lubjakivid (intervall 33–37 m) on tekkinud setetest, mis kuh
jusid Siluri ajastu Llandovery ajastiku Raikküla ea troopilise mere muutuvates oludes

Puursüdamikud

kui maapõuesaladuste tummad tunnistajad
Eesti maapõues peitub meile eluks vajalikku puhast vett,
samuti ehitusmaterjale (paekivi, liiv, kruus, savi, graniit),
metallimaake, fosforiiti ja põlevaid maavarasid. Ent selleks,
et neist igakülgset ülevaadet saada ja osata loodusvarasid otstarbekalt kasutada ning kaitsta, tuleb teha maapõueuuringuid. Seejuures on väga tähtis roll geoloogilistel puursüdamikel.
Anne Põldvere

P

uursüdamik on silindriline kivimi- või settetulp, mis jääb maapõue puurimisel puurtoru sisse
ja tõstetakse maapinnale. Tavaliselt on
paekivist südamiku läbimõõt 9 cm,
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magma- ja moondekivimitest aluskorra kivimite puhul 4 cm. Neid südamikke hoitakse eriotstarbelistes meetripikkustes kastides (◊ 1), milles on neli
kuni üheksa liistudega eraldatud vahet
olenevalt sellest, milline on puursüdamiku läbimõõt ja kaal.

Puurimise käigus tõstetakse maapinnale vaid väike osa kivimist, ometi
annab see täpseima ja usaldusväärseima ettekujutuse maapõue ehitusest. Mõistagi oleneb täpsusaste ka
sellest, mitu puurauku uuritavale
alale on rajatud. Siin võiks tuua lihtsa
näite Hiiumaal asuva Kärdla meteoriidikraatri kohta. Kui selle piirkonna maapõue ehituse iseloomustamiseks on kümne puuraugu andmed,
siis saab koostada üsna sisukat teavet
kajastava geoloogilise läbilõike (◊ 2)
[8]. Kui kirjeldaksime sama ala vaid
puuraukude H-221 ja F-375 südamike järgi, oleks pilt hoopis teine:
saame lihtsa ja Eestile väga iseloo-
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◊ 2. Hiiumaa Kärdla meteoriidikraatri geoloogiline läbilõige Kalle Suuroja järgi [8];
läbilõikel on kujutatud ka Eesti kõige sügavam Soovälja (K1) puurauk

muliku läbilõike. Ent kui kasutaksime
kahte-kolme teistsugust südamikku,
saaksime veel mitu maapõue vaadet,
millest ükski ei annaks edasi Kärdla
meteoriidikraatri tegelikku geoloogilist ehitust. Kõnealusel joonisel (◊ 2)
on kraatriala kujutamiseks kasutatud
peaaegu saja puuraugu andmeid, enamik neist on puurkaevud (kõik rajatud aastatel 1967–1990).
Puursüdamiku järgi määratakse
kindlaks kivimite või setete omadused: mineraalne ja keemiline koostis,
struktuur, eri kihtide järjestus, paksus, vanus jms. Sedalaadi geoloogilise teabe alusel maapõue ehitust tundma õppides on inimkond sajandeid
kujundanud oma teadmisi Maa ajaloo
vältel toimunud kliima- ja eluslooduse muutuste kohta.
Eesti erilised puursüdamikud.
Ees tis hakati puurauke rajama
19. sajandil, kuid südamikke asuti
neist välja tõstma alles 20. sajan-

Magnetilise deklinatsiooni punkte
ühendavate isogoonide ehk samakäändejoonte kaardi andmeid tõlgendas 1935. aastal Tartu ülikooli geoloogiakabineti ja muuseumi
juhataja professor Armin Öpik [9].
Ta oli esimene, kes geofüüsikalise
uurimismeetodiga saadud andmete
järgi selgitas Eesti aluspõhja geoloogilist ehitust [6].
Öpik oletas, et Jõhvi anomaalia põhjustab vähemalt 200 meetri sügavusel paiknev magnetiidi (Fe 3O 4) või hematiidi (Fe2O 3)
rauamaardla. Nende oletuste kontrollimiseks rajas eraisikute loodud maapõuevarade kasutamise aktsiaselts
Puursüdamikke saab edaspidigi
Magna 1937. ja 1938. aaskasutada: neid uurida ja proove
tal kaks puurauku: üks
võtta, ühtlasi aitavad need sääsulatus 505 meetri ja teine
ta raha ja aega uutel geoloogi721 meetri sügavuseni.
Löökpuurimisega jõuti
listel töödel.
aluskorra kivimite pinnani, mis asus esimese augu
Meie hoidlates leidub sadu üsna korral 237,7 meetri ja teise puhul
erilisi puursüdamikke, mis senimaa- 241,9 meetri sügavusel. Et pääseda
ni pakuvad uurijatele suurt huvi. veelgi sügavamale, tuli võtta tarviVaatleme siin neist vaid nelja.
tusele teemantlõikekroon [6].
Kaks põnevat südamikku on seoNeid, Jõhvi I ja Jõhvi II nime
tud magnetilise anomaalia piirkon- kandvaid puursüdamikke analüünaga Jõhvi ümbruses. Mitu säärast sides selgus, et üle 1900 miljoni
anomaaliat avastati 1920. aastatel, aasta vanused aluskorrakivimite
kui Eesti vabariigi sõjavägede staa- kihid on selles anomaaliapiirkonnas
bi topo-hüdrograafiaosakond hak- horisontaalpinna suhtes kallutatud
kas tegema magnetilist mõõdistust. 45–90°. Aluskorrakivimites leiduvadi alguses [7], kui tekkis vajadus
võtta proove sügavamal asuvatest
kivimitest, sh uurida ja täpsustada põlevkivi- ning fosforiidivarusid. Kuna puurimine on väga kulukas, siis otsustati juba 1950. aastatel, et südamikud tuleb alles hoida,
iseäranis need, mis ilmekalt iseloomustavad uuringupiirkondade maapõue geoloogilise ehituse omapära
[7]. Puursüdamikke saab edaspidigi kasutada: neid uurida ja proove võtta, ühtlasi aitavad need säästa raha ja aega uutel geoloogilistel
töödel.
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te magnetiitkvartsiidi kihtide (◊ 5)
paksuseks mõõdeti 48–50 meetrit.
Puursüdamikust võetud proovides
oli rauda keskmiselt 31,2%. Peale
selle leiti edukalt rikastuskatsed
läbinud rauamaagist veel väärtuslikku mangaani, kroomi ja koobaltit, aga ka selle kvaliteeti vähendavat fosforit ja väävlit [3].
Kolmas tutvustatav puurauk rajati 1972. aastal geoloogilise kaardistamise käigus Ruhnu saare keskossa, kust loodeti leida naftat ja
gaasi. Puuraugust saadud Ruhnu
(500) puursüdamik avab 787,4
meetri pikkuse läbilõike, kus ligikaudu 1580 miljoni aasta vanustel
aluskorra kivimitel lasuvad järjestikku hilisema tekkega Kambriumi,
Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni
ladestu kivimid.
Ruhnust põlevaid maavarasid
paraku leida ei õnnestunud, seevastu avastati Kambriumi kivimitest Cl-Ca-Na-tüüpi põhjavesi,
mille mineraalainete sisaldus ulatub 17 g/l. Peale selle on Ruhnu
puursüdamiku proove uurides saadud palju väärtuslikku teavet Eesti
aluspõhja kivimite isotoopkoostise,
mikropaleontoloogia, mineraloogia,
keemilise koostise ja füüsikaliste
omaduste kohta [5]. Nõnda sai sellest puursüdamikust juba 1990. aastate alguses geoteaduse uurimisobjekt: selles peituva rikkaliku uurimisandmestiku varal on piirkonna
geoloogilist ehitust kirjeldatud isegi
rahvusvahelistes trükistes. Ruhnu
südamik kuulub ka Eesti tugiläbilõigete hulka.
Neljandaks eriliseks puursüdamikuks võib pidada Eesti kõige
pikemat Soovälja (K-1) puursüdamikku, mis avab 815,2 meetri pikkuse läbilõike. See puuriti aastatel
1989–1990 Kärdla meteoriidikraatri keskmesse Hiiumaal (vt ka ◊ 2).
Salapärase kraatrilaadse struktuuri läbilõige õnnestus paljude
puursüdamike abil koostada juba
1970. aastate algul. Selle meteoriitne päritolu tehti kindlaks mõnevõrra hiljem, 1980. aastal, kuid siis
ei olnud veel teadmisi meteoriidiplahvatuse mõju sügavuse kohta
24
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1 cm

◊ 3. Männamaa (F367) puursüdamiku lubjakivist lihvi pinnal on musta kuni halli
värvilised püriiti sisaldavad konarlikud katkestuspinnad, mis on kujunenud lünkliku
settimise käigus meres. Pruuni tooni kivim sisaldab põlevkivi orgaanilist ainest kero
geeni ja rohelise tooniga osades leidub mineraali glaukoniiti. See üle 465 miljoni
aasta vanune Ordoviitsiumi Kunda lademe Pakri kihistu lubjakivi asub Hiiumaal 180
meetri sügavusel maapõues
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◊ 4. Ruumipuudus Keila viilhallis-hoidlas takistab juurdepääsu tugiraamistikule paigutatud kastidele. Samal põhjusel on puur
südamike uurimine peatunud ka teises Keila hoidlas

[8]. Töödeks telliti eripuur, mis oli
mõeldud kuni 800 meetri sügavuste väikese diameetriga uuringupuuraukude rajamiseks. Välitöid
juhtis suurte kogemustega geoloog
ja vanempuurmeister Vassili Kilin.
Hoolimata põhjalikust ettevalmistusest ei õnnestunud meteoriidiplahvatusest purustamata kivimiteni jõuda. Sellegipoolest on
puursüdamiku uurimine andnud
tänuväärset materjali kraatri kohta
ja pälvinud suurt rahvusvahelist
tähelepanu. Iseäranis huvipakkuvad on aluspõhja kivimeid järgemööda katvad eri purustusastmega bretšade kompleksid, hiiglaslike merelainete mõjul kuhjunud
tsunami s etted ja hoopis rahulikumates oludes ladestunud peente setteosakeste voolust tekkinud
turbidiidid, mis kõik on maetud
Ordoviitsiumi kivimite alla [4].
Kraatrisüviku settekivimites on
Soovälja (K-1) läbilõikes säilinud
ka 27 vulkaanilise tuha vahekih-

ja koostise muutustele viitavate piiride kohta, proovimiste paigad ning
kirjeldamise jaoks olulised eritunnused (vaata ka ◊ 1). Nende tähistuste
järgi on puursüdamik seotud kirjeldusega, mis võimaldab lisauurimise
korral varasema töö andmeid võimalikult täpselt uuesti kasutada.
Iga puursüdamiku puhul kirjeldatakse kivimi koostise muutusi komplekside kaupa. Ilmselgelt on seejuures vaja põhjalikult tunda aluspõhja geoloogilist ehitust, kuid
tähtsad on ka teadmised
puurtööde ja puuraugu
Eesti kõige pikem, Soovälja
geofüüsikaliste iseärasuste
puursüdamik avab 815,2 meetri
kohta. Kõike seda õpetapikkuse läbilõike.
takse tulevasele geoloogile
ülikoolis ja praktilise töö
käigus töökohal, kus spetAsendamatu infokogu. Korrastatud sialiseerutakse tavaliselt kas magmaja markeeritud puursüdamikke on ja moondekivimite, settekivimite või
mugav kasutada edaspidistes uurin- setete uurimisele.
gutes. Seejuures on abiks andmed
Puursüdamike kirjeldamisel koguhoiukasti äärtele puurimisel märgitud tud maapõue andmestiku varal luuaksügavuse, kivimikomplekside vanuse se meie geoloogilised kaardid, üksiti
ti (K-bentoniidid), millest enamikku ei ole leitud Eesti teistest piirkondadest kogutud puursüdamikest
[2]. Nende kihtide põhjal on geoteadlased saanud täpsemalt hinnata vulkanismi ulatust üle 455 miljoni aasta tagasi. Paleontoloogiliste ja
geokeemiliste uuringute andmetel
on selgunud, et samalaadseid tuhakihte võib leida Skandinaavia maadest ja Poolast, Kinnekulle-nimelist
kihti isegi Põhja-Ameerikast [1].

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

VEEBRUAR 2015 EESTI LOODUS |89|

25

Geoloogia
◊ 5. Punakaspruunide rauarikaste kih
tidega magnetiitkvartsiit 1986. aastal
rajatud Jõhvi puuraugust (sügavus
320 m). Kvartsiit on liivakivist tekkinud
moondekivim

Foto: Mare Isakar

on see andmekogu vajalik hüdro- ja
keskkonnageoloogidele, maavarade
otsinguil ja tarvituselevõtul. Samuti
kasutatakse neid mitmesugustel teadustöödel, näiteks on puursüdamiketa võimatu leida usaldusväärseid
tõlgendusi globaalsete kliimamuutuste kohta.
Rahapuudus
piirab
puurimist. Viimasel paarikümnel aastal on puursüdamikke hangitud
aina vähem: need hõlmavad vaid
mõne protsendi kuni 1990. aastani tehtud geoloogilistest puurimistest. Viimased kaks kuni 188 meetri sügavust geoloogilist puurauku
rajati 2010. aastal Suur-Pakri saarele Eesti Energia tellimusel. Seepärast
on möödunud sajandi geoloogiliste
tööde käigus saadud Eesti puursüdamikukogul lausa kulla hind.
Puurtöid tehakse veel vaid maavarade ja ehitusgeoloogiliste uuringute
jaoks, kus uurimissügavus on tavaliselt kuni 15 meetrit. Ka puurkaeve ja
maakütet rajades tehakse puurauke.
Tihti ei ole sääraste uuringupunktide asukohad ja puurimistega saadud
andmed piisavad, et nende toel teha
riiklikult tähtsaid geoloogilisi töid,
näiteks geoloogilist ja hüdrogeoloogilist kaardistamist ning keskkonnageoloogilisi uuringuid.
Nõnda tuleb meil nüüd maapõue
geoloogilisel kaardistamisel tugineda vaid vanadele, hoidlates talletatud puursüdamikele. Ent näiteks veel
1990. aastatel rajati ühe geoloogilise
baaskaardi lehe ehk 25 km × 25 km
(625 km2) suuruse ala kohta neliviis kuni 50 m sügavust puurauku ja
vähemalt kolme kaardilehe kohta üks
aluskorda ulatuv puurauk, mille sügavus maapinnast on Põhja-Eestis 100–
200 m ja Lõuna-Eestis 500–800 m.
Vana kogu vajab paremat hoidu.
Praegu on meil riigi omandis ühtekokku 145 000 meetrit ehk 24 341
kasti puursüdamikke. Neid talletatakse erihoidlates Lääne-Virumaal
Arbaveres, Harjumaal Keilas ja Tuulas
ning Saaremaal Turjal. Praeguste hindadega kuluks sellises mahus puursüdamike saamiseks vähemalt 14,5 mil26
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jonit
eurot.
Puursüdamikega seotud uurimistööde aruanded on samuti hoiul ja kõigile huvilistele kättesaadavad, nimelt Eesti geoloogiakeskuse
juures geoloogiafondis.
Õnnetuseks peab nentima, et viimase kümne aasta jooksul on hoiutingimused üha halvenenud ning vaid

20% Arbaveres talletatud puursüdamikest on uurimiseks kättesaadav.
Põhjus peitub ikka rahapuuduses:
hoidlate praegused haldajad riigiasutus keskkonnaagentuur ja riigi äriühing Eesti geoloogiakeskus ei suuda
oma rahalistest vahenditest panustada hoonete valvesse ja korrashoidu
ega korraldada puursüdamikukogu
uurimist.
Seda nukrat seisu on aidanud leevendada Tallinna tehnikaülikooli iseseisev uurimis- ja arendusasutus geoloogia instituut. Neile kuuluva Pärnumaa Särghaua välibaasi ning
õppekeskuse 2005. ja 2013. aastal val-
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Hardi Aosaar,
uuringugeoloog

G

eoloogilise puurimise eesmärk
on ammutada
maa sees leiduvaid kivimeid, et nende
põhjal uurida geoloogilisi olusid, sh
maavarasid. Selles töös võib üldjoontes
eristada kahte suunda: rakenduslikel
eesmärkidel (s.t maavara uuringud) ja
geoloogiateaduse tarvis tehtavad puurimised. Need kaks valdkonda on omavahel väga tihedasti seotud ja tihtilugu
ei pääse maavarade uuringul teadusest
ega vastupidi. Üldistades rakendatakse
tänapäeval põhiliselt kahte geoloogilist puurimismeetodit: südamikpuurimine ja purustuspuurimine.
Südamikpuurimise puhul puuritakse maapõuest välja täies pikkuses
kivimimaterjali silinder – puurkärn.
Puuraukude läbimõõt jääb enamasti vahemikku 50–150 mm. Materjal
tõstetakse maapinnale kas ühekordse puurtoru sees, s.t kivimid püütakse samasse puurtorusse, mille-

ga puuritakse, või siis kahe- või
kolmekordse puurtoru sees.
Viimase puhul on südamiku
jaoks eraldi torujas püüdur, mis
tuuakse puurkolonni sees maapinnale vintsisüsteemi abil. Erinevus
kahe tehnoloogia vahel seisneb ka
selles, et ühekordse puurtoru korral
tuleb puursüdamiku saamiseks kogu
puurkolonn iga paari meetri puurimise järel välja võtta. Seetõttu kulgeb puurimine omajagu aeglasemalt
kui vintsisüsteemi abil. Mõlema
meetodi korral kasutatakse lisandina tavalist õhku, vett või spetsiaalset
puurmuda, et hoida puuraugu seinu
stabiilsena ja jahutada puurpead.
Purustuspuurimisel kasutatakse
närits- või haamerpuurpead, millega kivimimaterjal maapõues purustatakse ning tuuakse vee, puurmuda või õhusurve abil maapinnale.
Puuraukude läbimõõt on seejuures
üldjuhul vähemalt 100 mm.
Ka purustuspuurimisel on erisugused tehnoloogiad: vanem otsese tsirkulatsiooni (direct circu-

Fotod: Eesti Energia

Kuidas rajatakse geoloogilisi puurauke?

Näritspuurpea (üle
val) purustuspuuri
miseks ja teemant
puurpead (paremal)
südamikpuurimiseks
lation) ja uuem pööratud tsirkulatsiooni (reverse circulation) tehnoloogia. Esimese puhul tuuakse
materjal maapinnale puurkolonni ja
puuraugu seinte vahel, teise puhul
puurkolonni torude sees. Pööratud
tsirkulatsiooni eelis seisneb selles, et
puuritav materjal on tunduvalt puhtam, kuna ei puutu kokku puuraugu
seintega, ühtlasi on võimalik kätte
saada kogu maapõues olev materjal.
Seevastu otsese tsirkulatsiooni korral läheb osa materjali maapinnale
toomise käigus kaduma: see kantakse puurimisel kasutatava õhu, vee
või puurmudaga puuraugu seintes
olevatesse lõhedesse ja tühimikesse.

Hardi Aosaar, uuringugeoloog

P

uurimistöödega kaasnevad
keskkonnamõjud seostuvad
peamiselt põhjaveega, sest
peale geoloogiliste kihtide puuritakse üldjuhul läbi veepidemed ja
-kihid. Loomulikult avaldab keskkonnale mõningast mõju ka puurmasin, kuid see ei erine suuresti näiteks metsatöömasinate mõjust.
Võimalikust negatiivsest mõjust
põhjaveele aitavad siiski üle saada
tehnilised võtted. Eri veekihte on
üksteisest vaja eraldi hoida peamiselt hüdrogeoloogilistel puurimistel.
Siinjuures rakendatakse kahte üpris
lihtsat ja tõhusat moodust. Esimene
neist on puuraugu manteldamine.
Lihtsustatult tähendab see seda,
et puuraugu sisse puuritakse väline suurema diameetriga metalltoru,
mis hoiab kaks veekihti üksteisest

lahus. Teise mooduse korral aitab
veekihte eraldi hoida betoneerimine:
betooniga täidetakse vaid sulgemist
vajav osa. Mõnikord rakendatakse
neid mõlemaid võtteid koos, juhul
kui geoloogilised olud seda nõuavad.
Need meetodid ei ole midagi uut
ja on olnud Eestis juba väga pikka
aega tarvitusel nii hüdrogeoloogiliste vaatluskaevude kui ka tavaliste
geoloogiliste puuraukude rajamisel.
Samuti on need võtted tavapraktikana laialdaselt kasutusel ka mujal
maailmas. Kokkuvõttes võib öelda,
et puurkaevud, mis on kasutusel igapäevase tarbevee hankimiseks, on
rajatud täpselt samal põhimõttel
nagu hüdrogeoloogiline puurauk.
Tuleb tõdeda, et isegi kui eespool
kirjeldatud põhjavee eri kihte kaitsvaid võtteid ei rakendataks, oleks
puurimise mõju põhjaveele siiski
üsna väike. Tegelikult toimub sama-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Hardi Aosaar

Millised peamised keskkonnamõjud selle tegevusega kaasnevad?

Puurimised Marokos
laadne veekihtide segunemine looduses märksa ulatuslikumalt. Nimelt
tingivad selle tektooniliste lõhede/
murrangute vööndid, mis läbistavad geoloogilisi kihte sama moodi
nagu puuraugudki. Sealjuures ei ole
need looduslikud vööndid paari sentimeetri suurused, vaid võivad ulatuda mõnest meetrist lausa mitme
kilomeetrini.
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◊ 6. Proovide võtmine puursüdamikust Eesti geoloogiakeskuse välibaasis Arbaveres. Esiplaanil paleontoloog Jaak Nõlvak ja artikli
autor Anne Põldvere
miste taset, pealegi on uurimistööd
enamasti tehtud väga konkreetsetel, vahel üsna kitsastel eesmärkidel.
Tänapäevaste teadmiste ja sihtide
survel võib tekkida vajadus puursüdamike läbilõikeid uuesti kirjeldada
ja/või proove võtta.
Mullu septembris pidas Eesti geoloogia seltsi volikogu laiendatud koosoleku, kus arutleti selle üle, kuidas Eesti
Praegu on meil riigi omandis
riigi omandis olevaid puurühtekokku 145 000 meetrit ehk
südamikke hoida ja uurida.
24 341 kasti puursüdamikke.
Koosolekul oli 25 osalejat,
kes tegelevad maapõuetöödega üheteistkümnes asutulikult tähtsa infokoguga, teiselt poolt ses ja organisatsioonis. Arutelude raaon sedalaadi puurimistööd alati olnud mes valmis teine pöördumine keskväga kulukad. Seetõttu on üldgeoloo- konnaministeeriumile (esimene koosgiliste uuringute tarbeks mõistlik kol- tati 2013. aasta aprillis). Loodame, et
lektsiooni paremini hoida, nagu seda tehtud ettepanekud aitavad parandada
tehakse Soomes, Rootsis, Taanis, unarusse jäetud ja kehvas seisus puursüdamike kollektsiooni.
Norras ja teistes Euroopa riikides.
Aegade vältel puursüdamike põh- 1. Bergström, Stig M; Huff, Warren D.;
Kolata, Dennis R.; Bauert, Heikki 1995.
jal tehtud andmebaasid ei lahenNomenclature, stratigraphy, chemical finda olukorda. Varasemate uuringugerprinting, and areal distribution of
te andmed kajastavad toonast teadsome Middle Ordovician K-bentonites in

minud hoidlates on tallel peale riigi
omandis olevate veel umbes kolmesaja puuraugu südamikud (4500 kasti).
Seega on Eesti väärtuslikust puursüdamikukogust vaid ligikaudu 35%
hästi hoitud ja uurimiseks avatud.
See olukord on ääretult murettekitav.
Ühelt poolt on tegu väga olulise, riik-
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1–76.
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Suuroja, Kalle 2012. Eesti põuest pool
(p)uurimata. – Loodusesõber 3: 32–41.
Suuroja, Kalle 2012. Paluküla lugu ehk kuidas graniiti otsides leiti meteoriidikraater.
– Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised 11/1:
15–30.
Öpik, Armin 1935. Eine mögliche geologische Deutung der magnetischen
Anomalien Estlands. – Comptes Rendus de
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Anne Põldvere (1954) on Eesti geoloogiakeskuse vanemgeoloog ja Eesti geoloogia seltsi juhatuse esimees; kaardistanud Eesti aluspõhja, uurinud settekivimite litoloogiat ja toimetanud erialaseid
ajakirju.
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EL küsib

Ülo Väli,
Eesti ornitoloogiaühingu projektijuht

E

Foto: Vivika Väli

Mida oodata viuaastalt?
esti ornitoloogiaühing
valib aasta
lindu, et üht Eestis levinud linnuliiki või liigirühma avalikkusele tutvustada ning kaasata loodushuvilisi lindude uurimisse ja kaitsesse. Tänavu
kannab aasta linnu tiitlit taas mitu
liiki: hiireviu, kes on meie arvukaim
röövlind, herilaseviu, kes ainsana
meie kullidest on spetsialiseerunud
putukatele, ning taliviu ehk karvasjalg-viu, keda võib meil kohata vaid
talvitamas ja läbirändel. Viuaastal tutvustatakse kõiki kolme viud ja nende
elukombeid, pööratakse tähelepanu
nende eristamisele üksteisest ja teistest röövlindudest.
Viudega tutvumist tasub alusta-

da aasta linnu kodulehelt www.eoy.
ee/viu. Juba praegu saab kodulehe
kaudu igaüks oma viuvaatlused –
liigi, aja, koha, elupaiga ja tegevuse
– kirja panna ning edastada nii teistele viuhuvilistele kui ka ornitoloogidele, kes teevad nende põhjal viuaasta jooksul regulaarselt kokkuvõtteid
meie viude levikust, elupaikadest ja
käitumisest.
Röövlindude määramine võib esialgu näida keeruline. Esimestest raskustest ülesaamiseks korraldame
kevadel mitmel pool ühiseid linnuretki, kus asjatundjad õpetavad viusid
ja teisi röövlinde määrama. Kindlasti
tasub kogu aasta jooksul tulla kuulama üle Eesti peetavaid ettekandeõhtuid, kus tutvustatakse viusid üldiselt, ent pööratakse tähelepanu ka
mõnele spetsiifilisemale teemale.
Tänavu kõneldakse tavapärasest rohkem ka teistest röövlindudest, nende

Kiire Mõisja,
TÜ kartograafialektor

M

Foto: erakogu

Mida toob kaasa
aasta kaardi valimine?
aak aardid on
meie igapäevaelu lahutamatu osa. Nad on tugevasti lõimitud meie kultuuri ja teadusesse.
Samas kaartide eri varjundeid üldsus kuigi hästi ei tunne. Miks kujutatakse kaardil objekte justnimelt
nii ja mitte teisiti? Kas mingi teema,
näiteks rahvastiku tiheduse kajastamiseks kaardil on olemas ainult üks
moodus või on neid mitu?
Aasta kaardi valivad välja TÜ
geograafiaosakonna kartograafid.
Selle algatusega soovitakse väärtustada ja ühtlasi tutvustada kartograafilisi teoseid, kujutusviise, projektsioone jms. Igal aastal
kuulutatakse Eesti geoinformaati-

ka seltsi (ESTGIS) kodulehel välja
üks maakaardi liik, mida aasta vältel lähemalt tutvustatakse ning
mille kasutusaladele ja -võimalustele pööratakse rohkem tähelepanu. Ettevõtmisega tuletatakse meelde selle kaardiliigi muidki väärtusi.
Kõik huvilised on oodatud seejuures kaasa lööma: korraldada võib
aasta kaardiga seotud üritusi, avaldada kirjutisi jms.
Asjakohast kajastust leiab nii
ESTGISi kui ka TÜ geograafiaosakonna veebilehelt (www.estgis.ee/
materjale/aasta-kaart ja www.geograafia.ut.ee/et) ja Facebookist. Igas
kalendrikuus avatakse üks aasta
kaarti käsitlev teema, kuhu kogutakse kokku huvitavaid kirjutisi, pilte ja kommentaare. Koduleht
uueneb pidevalt, mistõttu seda
tasub jälgida.
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uurimisest ja kaitsest.
Lähikuudel võiks igaüks luua oma
kujutluse viudest ja nende elust ning
saata see viuteemaliste piltide võistlusele. Erinevalt varasematest aasta
linnu joonistusvõistlustest on tänavune võistlus pisut teistsugune ja praktilisem: nimelt ootame viuteemalisi
särgikavandeid. Parimad tööd saavadki lõpuks särkideks, mida igaüks
saab osta ja kanda ning seeläbi kõikjal
osaleda viupiltide näitusel ehk teisisõnu olla kõige vahetumal kujul osaline sotsiaalmeedias selle sõna otseses
tähenduses.
Muidugi saab ka tavapärasematest sotsiaalmeedia kanalitest, näiteks
Eesti ornitoloogiaühingu Facebookilehelt, jooksvalt värskeimat infot
viude elu ning viuaasta sündmuste
kohta. Täpsemalt võib viuaasta üritustest lugeda aasta linnu kodulehelt,
mida kindlasti tasub vaadata regulaarselt: see täieneb aasta jooksul järjest uue infoga. Olge viuaastal valmis
ka üllatusteks!
Esimene, 2015. aasta kaart on
üldiselt küll tuntud, kuid moodsal
ajal teenimatult varju jäänud klassikaline füüsiline kaart. Sellel kaardil
on väga pikk kasutuslugu: üldjuhul
õpitakse just füüsilise kaardi järgi
kõigepealt tundma oma kodumaad,
ühtlasi kasutatakse seda sageli teiste kaartide aluskaardina. Füüsilisel
kaardil on üldgeograafilistest ja
topograafilistest kaartidest mõnevõrra erinev väljanägemine, sellelt
leiame hulgaliselt detaile ja varjundeid, mida kaartidest huvituv inimene oskab kindlasti tähele panna
ja hinnata.
Seega, tänavu tutvustatakse füüsilise kaardi olemust ja ajalugu:
tehakse pisteline ülevaade ajaloolistest füüsilistest kaartidest; kirjeldatakse kõrguste jaotisi ja värviskaalasid, vaadeldakse erisuguste
varjutuste ja horisontaalide kasutust, mere ja maismaa kontrasti
ning luuakse tavapäratute füüsiliste
kaartide galerii.
Avastamisrohket ja huvitavat füüsilise kaardi aastat!
VEEBRUAR 2015 EESTI LOODUS |93|

29

Foto: Vello Liiv

Loodusteaduslike kogude varasalvest

Võrkheinikut (Rhodotus palmatus) seenestaja käsiraamatutest ei leia. Infot saab näiteks
Eesti eluslooduse digiarhiivist, kus on andmeid selle seene 11 leiupaiga kohta Eestist

Kuidas me teame,
keda me tegelikult kaitseme?
Urmas Kõljalg

E

esti loodusteaduslikes kogudes talletatakse ligikaudu
350 000 seene ja sambliku
isendit, millest hinnanguliselt üle
poole on kogutud Eestist. Suuremad
kogud asuvad Eesti maaülikoolis (ligi 190 000 isendit) ja Tartu
ülikooli loodusmuuseumis (ligi
100 000 isendit). Eesti teaduskogude digiarhiivi PlutoF pilve on neist
kantud 210 962 eksemplari (natarc.
ut.ee/seenekogud.php).
Eesti teaduskogude digiarhiivis
sisaldub tõenäoliselt piisavas mahus
andmeid, et teha esialgseid analüüse. Siinses kirjutises vaatame, kuidas on Eesti esimese kaitsekategooria seeneliigid digiarhiivis esindatud
ning mida üks osa neist andmetest
meile ütleb.
Kõik siin toodud andmed pärinevad PlutoF pilve (plutof.ut.ee) veebi
töölaualt, mille kasutamiseks tuleb
taotleda kasutajanimi. Samade liikide kohta saab kasutajanime vajama30
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ta otsida infot ka eElurikkuse (elurikkus.ut.ee) portaalist või seenekogude otsingusüsteemi (natarc.ut.ee/
seenekogud.php) kaudu, aga sealne andmestik on märksa piiratum.
Käsitleme siin ka ainsat esimese
kaitsekategooria nn samblikuliiki.
Õigusaktis „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu“ on kaitstava sambliku all toodud
seeneliigi nimetus (Flavocetraria

terminit „lihheniseerunud seen“.
Esimese kaitsekategooria seeneliikide andmestiku (vt tabelit)
lühiülevaade näitab, kui palju on
digiarhiivi kantud eksemplare. Peale
selle võib kogudes olla samade liikide eksemplare, mida ei ole veel jõutud digiteerida. Ühtlasi on toodud
eksemplaride kogumise ajavahemik,
mitmel neist on andmebaasi kantud foto ja leiukoha koordinaadid.
Viimases veerus on eksemplaride
arv, millel on järjendatud ning avalikult kättesaadavaks tehtud DNA
triipkoodi geen.
Liigi DNA triipkoodi geen on rahvusvaheliselt tunnustatud standard
geen, mille järjestusi kasutatakse liikide molekulaarseks määramiseks.
Seente puhul on selleks ribosoomi
DNA sisemine transkribeeritav geenivahemik ehk ITS.
Selle andmestiku põhjal leiab
kinnitust teadmus, et mõned kaitstavad liigid on väga haruldased ja
teised mitte niivõrd. Limatünnik
Sarcosoma globosum on aga muutunud sedavõrd tavaliseks, et tekib
küsimus tema liigikaitsestaatusest.
Selle kirjatüki eesmärk ei ole siiski
analüüsida kaitstavate liikide andmestikku, vaid juhtida lugeja tähelepanu ühele tõsisele probleemile.

Kui kaitstavad liigid on määruses defineeritud ainult liiginimetuse kaudu, siis kuidas me teame,
mida me tegelikult kaitseme?
Taksonoomiaga kursis olev huviline teab, et liiginimetus on
põhimõtteliselt kinnitatud
ühe ja ainult ühe nn tüüp
Täiustunud tehnoloogia võimaleksemplari külge. Siin on
dab tänapäeval DNA triipkooka erandeid, aga need ei
di järjestust määrata ka väga
ole praegu olulised.
Kui keegi ütleb, et meil
vanast materjalist.
Eestis elab liik nimega Yx,
siis tegelikult väidab ta,
cucullata). Sellest järeldub, et mää- et nähtud isend kuulub Yx tüüp
ruse koostajad on käsitlenud termi- eksemplariga samasse liiki. Ent
nit „samblik“ termini „seen“ süno- suure tõenäosusega ei ole see väitnüümina. Taksonoomias tähistab ja liigile nime andnud eksemplatermin lichen ’samblik’ aga liitorga- ri reaalses elus uurinud. Parimal
nismi, millel liike ei leidu. Sambliku juhul on ta kasutanud määrajat.
talluse ülesehitamises osaleva see- Tõenäoliselt ei ole ka määraja autor
neliigi tähistamiseks kasutatakse selle liigi tüüpeksemplari näinud.
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I kaitsekategooria seeneliikide eksemplaride arv ja seotud andmestik Eesti loodusteaduslike kogude digiarhiivis. Roosakal tam
menäätsul on kaitse alla võtmise määruses kasutusel vanem, nn sünonüümne nimetus Pachykytospora tuberculosa
Teaduslik liiginimetus

Eestikeelne
liiginimetus

Eks arv

Kogumise
ajavahemik

Foto

Koordinaadid

DNA
triipkood

Amylocystis lapponica

poropoorik

10

1991–2011

–

8

2

Grifola frondosa

lehtkobartorik

17

1953–2014

3

7

3

Hapalopilus croceus

krookustorik

6

2002–2012

1

4

1

Inonotopsis subiculosa

taigapässik

1

1965

–

–

–

Leucopaxillus salmonifolius

lõhelehtervahelik

1

2001

–

1

1

Haploporus tuberculosus

roosakas tammenääts

2

2003, 2012

–

2

1

Rhodotus palmatus

võrkheinik

11

1997–2014

2

11

2

Sarcodon fuligineoviolaceus

lilla põdramokk

14

1998–2012

5

14

3

Sarcosoma globosum

limatünnik

36

1953–2014

4

26

2

Flavocetraria cucullata

harilik tundrasamblik

17

1960–2005

–

15

1

Paljude looma- ja taimeliikide puhul ei olegi see vajalik, sest
nad on hästi läbi uuritud, sh tüüpeksemplarid. Aga enamiku liikide, eeskätt vähe uuritud taksonite
puhul see siiski nii ei ole.
Vaatleme seda tabelis esitatud
lõhe-lehtervaheliku (Leucopaxillus
salmonifolius) näitel. Tartu mükoloogide eestvedamisel on loodud globaalne seente DNA triipkoodi põhine infosüsteem UNITE (unite.ut.ee).
Kõrval pildil on toodud UNITE
süsteemi liik, kuhu kuulub meie
Leucopaxillus salmonifolius’e ainsa
eksemplari DNA triipkood (veebis:
unite.ut.ee/sh/SH037023.06FU).
Üllatusega avastame, et samasse
liiki kuulub Rootsist pärit eksemplar,
mille liiginimetus on Leucopaxillus
subzonalis. See eksemplar on määratud ja asub Göteborgi ülikooli
kogus. Kas eksemplari määramisel
on eksinud Rootsi või Eesti uurija
või on mõlemal õigus?
Kuna meil puudub tüüpeksemplaride DNA triipkood, siis me ei saa
hinnata, kas need kaks liiki on hoopis üks ja sama liik. Selliseid küsimusi saab esitada ka teiste siin toodud liikide kohta. Tähtis on teadmus, et kui me ei saa Eestist määratud liiki võrrelda selle liigi tüüpeksemplariga, siis võime teha vea.
Paneme kaitsealuste liikide nimekirja liiginimetuse, teadmata, kas
meil leitud isendid ikka kuuluvad
sellesse liiki.

Globaalne seente DNA triipkoodi põhise infosüsteemi UNITE (unite.ut.ee) töölaud.
Näha on lõhelehtervaheliku (Leucopaxillus salmonifolius) ainsa kogudes leiduva
eksemplari DNA triipkood (unite.ut.ee/sh/SH037023.06FU)
Millised on lahendused? Kõige
lihtsam on ilmselt täiendada kaitstavate liikide määrust ning siduda seal esitatud liikide nimetused
Eesti teaduslikes kogudes asuva
nn etaloneksemplariga. Sellel peab
olema järjendatud DNA triipkood,
mis on digiarhiivis avalikult kättesaadav.
Täiustunud tehnoloogia võimaldab tänapäeval DNA triipkoodi
järjestust määrata ka väga vanast
materjalist. Seetõttu saavad tänu
uurimistööle järk-järgult kättesaadavaks ka liikidele nime andnud tüüpeksemplaride DNA triipkoodid.
Võrdlemisel võib selguda, et meie
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kaitstava liigi etaloneksemplar kuulub hoopis teise liiki. Aga sellest ei
ole midagi, sest me kaitseme liiki
määruses fikseeritud võrdlusmaterjali alusel. Selle eksemplari nime
muutus ei muuda kaitstavat objekti ennast.
Sellise süsteemi sisseviimine liigikaitses oleks maailmas esmakordne ja Eesti näitaks siin maailmale
teed, mida mööda hakkavad paratamatult tulevikus ka teised riigid
astuma. Miks mitte olla esimene!
Urmas Kõljalg (1961) on mükoloog,
Tartu ülikooli professor ja TÜ loodusmuuseumi direktor.
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Poster

Palju aegu
näinud

J

Foto: Jaan Käär

ärvamaal Röa mõisa lähedal mäenõlval seisab üksik remmelgas.
Umbes sajandi jagu aastaid on
teda karmilt räsinud: enamik
võrast on kuivanud, osa oksi murdunud. Aga mõned oksad on siiski veel
elujõus.
Märkasin teda esimest korda üle
kümne aasta tagasi, kui ta moodustas
koos mõisahoone varemetega nukra
terviku. Tundus, et lähiajal hääbuvad
mõlemad lõplikult.
Kuid mõis sai uue omaniku ja ärkas
uuele elule ning minu imestuseks jätkas visa eluvõitlust ka remmelgas.
Tundus, nagu tahaks ta tingimata olla
mõisa taassünni tunnistaja.
Olin seda remmelga eluvõitlust
aastaid jälginud ja tunnetasin vajadust seda jäädvustada. Külastasin
teda sageli, tegin kümneid ja kümneid
võtteid, aga alati jäi piltidel midagi
vajaka. Tema väärikus ei tulnud esile.
Lõpuks viis kannatlikkus sihile,
tabasin hetke, mil õhtupäike kuldas ta
oksi, ja sain pildi, mis mind rahuldas.
Olen fotomaailma tulnud iseõppijana. Minu huviobjekt on loodus
ja seal toimuv. Viimasel ajal olen avastanud enda jaoks makrofotograafia
võlud ja pildistan sageli pisemaid looduses liikujaid, nii lendajaid, roomajaid kui ka ronijaid.
Mul on välja kujunenud oma loodusrajad, kus toimuvat pidevalt jälgin. Aastatega on tulnud kogemused,
mis võimaldavad valida looduse jälgimiseks sobiva aja ja koha. Ehk teiste
sõnadega: suudan looduses liikuda
avatud silmadega ja näen märksa rohkem kui mõned aastad
tagasi.
Foto on tehtud kaameraga
Nikon D 90, objektiiv Nikkor 105 mm F/2,8 VR
micro. Nüüdseks on
lisandunud kaamera
Nikon D 600.
Priit Pent
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Intervjuu

Fred Jüssi on sündinud 29.
jaanuaril 1935 Aruba saarel.
Lõpetas 1958 Tartu ülikooli
bioloogina. 1958–1960 töötas
Hiiumaal Emmastes õpetajana,
1960–1962 ENSV TA eksperi
mentaalbioloogia instituudis
ning 1962–1975 metsamajan
duse ja looduskaitse ministee
riumis, peamiselt looduskait
seinspektorina. 1976–1983 oli
Eesti Raadio kaastööline, lindis
tas lindude, konnade jt looma
de hääli. Saatesarja „Looduse
aabits“ autor (1979–1986).
34
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Loodust ja elamise viisi

tuleb õpetada eeskuju kaudu
Fred Jüssi on olnud mitme põlvkonna jaoks Eesti tuntuim
loodusfotograaf ja looduse populariseerija. Tema sulest on
ilmunud rohkesti loodust tutvustavaid pildi- ja juturaamatuid („Kajakad kutsuvad“, „Rebasetund“, „Jäälõhkuja“, „Sügis“ jpt)
ning kirjutisi ajakirjanduses. Ta on teinud raadio- ja telesaateid, avaldanud heliplaate lindude, konnade jm loodushäältega. Pälvinud 1984. a Eesti eluteaduse hoidja tiitli, 1989 Kumari
preemia, 1997 Eesti Taassünni auhinna, 1998 Valgetähe IV klassi teenetemärgi, 2006 Riigivapi III klassi teenetemärgi.
Fred Jüssit küsitlenud Toomas Kukk
Kuidas tuleks sind kutsuda?
Loodusemees? Kas sulle meeldib
see sõna?
Hästi ei meeldi. Ei teagi, olen alati
hädas olnud selle nimetamisega.
Hariduselt olen zooloog. Aga ma
lepin kõigiga, kes nimetavad mind
igaüks omamoodi.
Keda sa saad pidada oma õpetajateks? Kes on sind kõige rohkem
mõjutanud?
Neid on olnud mitmesuguseid ja
peaks tegema väikese jaotuse. On
olnud õpetajaid, kes on tahtnud teha
minust omasugust. Siis on olnud õpetajaid, kes pole mind üldse õpetanud,
aga kellelt on olnud palju õppida. Ja
on olnud õpetajaid, kes ei teagi, et
nad on mind õpetanud.
Selle jaotuse põhjal pean ma mitmes mõttes väga oluliseks Viktor
Masingut, kuigi see pole kuidagi
mõõdetav ega määratav. Temaga on
meil olnud kõnelusi ja pikki vestlusi,
kokkusaamisi, vahetasime kirju.
Kui võtta esmalt valdkond, kus
ma olen olnud tegev oma teadliku
elu jooksul, siis võiks alustada ühest
maapoisist, kes oli minust veidi noorem. 1947. aastal sattusin Eesti tallu
Järvamaal ja selle talu perepoeg oli
tarkust täis, oma tarkust. Kui ma

olnud ülikoolist kaasa võtta omaaegsetelt professoritelt. Need on Piiper,
Aul ja Riikoja, eriti kaks esimest.

Kas ülikooliõpingutel on su elus
olnud tähtis koht?
Jaa. Mul polnud selliseid nägemusi,
et lõpetan ülikooli ja saan teadlaseks.
Ma olen olnud lapsest saadik, sellest
ajast, kui iseennast arvan mäletavat,
olnud isemoodi, metsa poole. Kui ma
kolmeteistkümneaastaselt sain kokku
Hillar Pärjasaarega, siis oli mu saatus
hiljem, 1948. a, kohtasin juhuslikult omamoodi otsustatud.
Mu ülikooliõpingute valik, kas
oma metsaelu tõelist õpetajat Hillar
Pärjasaart, siis oli mul väga värskelt minna õppima bioloogiat või met
võrrelda maapoisi õpetus ning asjasse sandust, oli kindlalt bioloogia, et
pühendatu ja asjaga tõsiselt tegeleva hariduse kaudu pääseda lähemale
mehe õpetus.
maailmale, milles ma emotsionaalselt ja vaimselt elasin ja mis
mind nii huvitas ja oli ülitähtis. See määras mu eriMinust kaks aastat noorem talualavaliku.
poiss oli üks mu esimesi õpetaTagantjärele olen mõeljaid selles maailmas, kus ma end
nud, et oleksin võinud üliväga huvitavalt tundsin.
kooliaastatel palju targemini kasutada tolleaegseid
võimalusi. Suuresti võib
See võrdlus on mulle kõvasti see olla maha mängitud, aga suur osa
kasuks tulnud, mitte ainult faktiliselt, õpingutest oli tol ajal pseudo-: sõjaliet kummal on õigus ja kummal ei ole ne, poliitökonoomia, marksismi-lenivõi kumma ma valin. Vaid skeem ise nismi alused. See mõjutab su suhtuoli huvitav. Minust kaks aastat noo- mist tervikusse. Oleksin võinud õppirem talupoiss oli üks mu esimesi õpe- misvõimalusi, mis tol ajal olid, tõsisetajaid selles maailmas, kus ma end malt kasutada.
väga huvitavalt tundsin.
Ma ei ütleks, et see oleks olnud raiHiljem on olnud väga oluline üldi- satud aeg. Nagu kongressidel ja konses mõttes mu keskkooliaegne klas- verentsidel tehakse olulisi otsuseid
sijuhataja Ellen Uustalu. Väga tark kuluaarides, võiks ka ülikooliõpinnaine. Ta oli meie emakeele- ja kirjan- guid võrrelda suhtlemisega kuluaaridusõpetaja, mis oli väga oluline juba des. Ülikooliaastad andsid mulle oluiseenesest. Ta andis meile vihjeid, lisel määral seostatud mõtlemise. Mu
mida selles eas inimesel on väga vaja. naine oli filoloog ja mul oli väga hea
Pean silmas tõsisemas või poliitili- võrdlus bioloogi ja filoloogi mõtleses mõttes eluhoiakuid. Ta ei tulnud mise vahel. Ma ei ütle, et üks oleks
sulle ütlema, et mastis on vale lipp. Ta parem, aga seda ma märkasin, et need
oskas seda väga kaunilt teha.
aastad andsid meile seostatud mõtleVäga palju on meie põlvkonnal mise, ja see on oluline.
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Intervjuu
Foto: Tiit Randla

mõnedki pärlid, mida ta pillas, ja üks
neist oli selline: selleks et teada, mis
maitse on munal, ei pea ise munema. Nii et üks asi on oma kogemus ja
teine on ringi vaadata ja teistelt õppida, et elada nii, et sa teiste vigu ei kordaks. Sest omi vigu teed niikuinii.
Õpetajana töötades häirib vahel ka
tegevuse nukker pool: püüad küll
parimat, aga see, keda õpetad, ei
taha õppust võtta.
Kord küsis Viktor Masing minult, kui
suur on fotosünteesi kasutegur. Ma ei
teadnud. Mäletan, et kukkusin füüsikapraktikumil läbi, kui juhendaja
küsis hõõglambi kasutegurit: ma ei
mäletanud, kas kolm või kolmkümFred Jüssi uurib nahkhiirt Vääna-Posti koopas 1970. aastate alguses
mend, ja pakkusin, et kolmkümmend
protsenti. Juhendaja ütles: „Kolm
protsenti, ja kui kärbsed peal käivad,
Oluline on ka see, et 18–23 aasta on ümbritsevatele inimestele suu- siis veel vähem.“
Viktor Masing ütles, et foto
vanusena, isiksuse kujunemise väga reks uudiseks, mida käiakse laagritähtsal ajal, oled omaealiste ja oma tes ja mujal õppimas, tehakse grupi- sünteesi kasutegur on natuke üle või
mõttelaadiga inimeste vaimses kesk töid. Kui olen siis uurinud, mida te alla ühe protsendi. Kui sa tahad, et
konnas. See on ülikooliaastate võib- näiteks Soomes kümme päeva laagris kõik sinu tehtu läheks asja ette ja
olla kõige kaalukam tahk.
õppisite, ja kuulnud, mida seal tehti, kõik su kirjutisekesed avaldataks, siis
siis olen küsinud, kas selle pärast tahad elada väljaspool loodusseaduLäksid õpetajaks ja oled otseselt peab siis näiteks šamaanikursuste- si. Loodusseadused kehtivad märkvõi kaudselt õpetanud siiamaani, le või vaimsesse laagrisse minema. sa enam inimsuhetes ja sotsiaalsetes
terveid põlvkondi. Kas oskad nime- Need on ju niivõrd endastmõisteta- suhetes, selles suures maailmas, mis
tada oma õpilasi, kelle puhul tead, vad asjad. Aga ega sa ise tea, kuidas meid ümbritseb. Viimasel ajal oleme
välja paistad.
et nad on su õpilased?
võtnud omaks selle, et see sisaldab
Arvan, et olen õppinud elus tegema
meid, mitte ei ümbritse.
üht asja nii, nagu tuleb üht asja kellelgi
Head õpetajat kohtab
teha. Pean silmas kümmet aastat, kus Ma olen kogenud, et algelist ja
harva. Ta rikastab su maama liikusin Eesti maastikel mikrofoilma ja avardab valikuid.
lihtsat on inimestel üsna raske
ni ja magnetofoniga, salvestasin heliOlgu see siis radade või
eris
t
ada,
neid
aetakse
segi.
sid. Ma oskan tõesti väheseid asju elus
teemade valikuid. Meie
teha. Arvan, et selle kümne aasta jookümber on kõike, aga olusul õppisin seda tegema nii, nagu peab.
line on valikute tegemine.
Olen mõelnud sellele, kas mul on
Konks ongi selles, et need on liht- Ma ei usu, et on võimalik minna laia
õpilasi. Ma ei ole kohanud selles elu- sad asjad. Ma olen kogenud, et algelist maailma õnne otsima nagu muinasjusfääris või nišis kedagi, kes ütleks, et ta ja lihtsat on inimestel üsna raske eris- tus. Ma ei usu, et on võimalik minna
on minu õpilane või keda ma tahaksin tada, neid aetakse segi. Õigupoolest otsima armastust ja sõpru. See kõik
aktiivselt õpetada. Võin öelda, et mul on ju nii, et tee algelisest lihtsani on on olemas meie ümber ja kui kedagi
ei ole selles mõttes õpilasi.
väga pikk. Ma ei tea, kas see tee peab juhendada, siis tuleb tal aidata need
Neid, kes on mind järginud kui olema pikk ja okkaline ning kõver ja väärtused ära tunda. Armastatut sa ei
eeskuju, on ilmselt palju, sest selle raske käia, aga aeganõudev kindlasti.
leia, kui sa lähed teda otsima. Aga sa
sünnipäevaga seoses olen saanud
võid ta ära tunda.
üsna palju kirju, kus seda märgitak- Seda teed pole vist võimalik ka õpeÕpetamine eeskuju kaudu on kindse. See ei üllata mind, kuid teeb tähe tada: igaüks peab seda ise kogema.
lepanelikuks ümbritseva suhtes: kui Jaa. Meil oli tore prodekaan, majan- lasti mõjusam, kuigi endale võib õpepalju on neis kirjades mõtteviisi ja dusgeograaf Leo Tiik. Ta elas meie tuse tegelik mõju jääda teadmata.
emakeele tarvituse tunnustust. Paljud ühiselamus ja meil oli tihti jutuajami- Kord küsisid mu soome sõbrad, et
minu jaoks endastmõistetavad asjad si seal akna all. Mul on meelde jäänud kas oled mõjutanud Eesti riigielu. See
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küsimus üllatas mind, ei osanud vastata. Hakkasin mõtlema, et paljud
täiskasvanud või kõrgetel ametikohtadel olnud inimesed on öelnud, et
mu pildid või tekstikesed on nende
mõtlemist muutnud. Kui niisugune
mees istub praegu riigikogus või kõrgel postil hierarhiapüramiidis ja tal
on kunagi lapsena loetust või kogetust jäänud sete, siis kui sinna tiigipõhja vits torgata, võib sealt hakata
mulle tõusma. See on moraalne kapital, mille inimesed elu jooksul koguvad. Selle tõeline tähendus võib end
ilmutada väga palju hiljem.
Üllatav, et see võib sulle ringiga
tagasi tulla nii, et kohtud oma kunagi mõeldu ja öelduga. Mul on sedalaadi üllatusi olnud palju. See on aja
küsimus – see võtab pikka aega. Saad
aru, et see, mida oled omasoodu ajanud, kas enese teadmata või teinud
oma elatise teenimiseks tööd, on sulle
tagasi tulnud.
Viimastel aastatel on tehtud konnatalguid: kevadel tassitakse konnasid korvidega üle maantee. Mul tuleb
meelde, et umbes kolmkümmend
aastat tagasi hakkasin kuulajatele rääkima, et konn on ka inimene. Aga
see jõuab märksa raskemini pärale.
Aasta lind meil on, aga konna mitte.
Meil pole aasta ämblikku ega seda
või teist. Inimese väärtustused on
valivad. Omal ajal naerdi mu üle, et
olen rõhutute ja põlatute eest seisja.
Ütlesin, et olen küll, sest nende eest
tuleb seista.
Oled töötanud ka looduskaitses.
See oli üsna lühikene aeg. Olin looduskaitseinspektor, nii et olen bürokraatlikus süsteemis töötanud ja näinud seda toru mõlemast otsast: ülevalt alla vaadates, keskaparaadist,
ning olen töötanud ka all ja vaadanud
alt üles keskaparaadi poole.
Võrdlus on päris huvitav. Mu ülesandeks sai populariseerimine, jutustamas käimine ja loengute pidamine.
Mu ülesanne oli kirjutada lehtedele ja
tänu naisele, kes töötas raadios, olid
mul raadiorahvaga head suhted. Sain
raadios aega ja võimaluse oma asju
tutvustada.
Meil olid rajoonid ära jaotatud.
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Intervjuu
Tulin hiljuti Hiiumaalt. Seal on unikaalne sanglepapuiestee, mis algab
Vaemlast ja jõuab Suuremõisa, umbes
kuue kilomeetri pikkune. See taheti maha võtta, et teha sinna maantee.
Puiestee oli kohaliku kaitse all ja kuna
mul oli seal sõnaõigus, siis päästsin
selle allee. Mul on alati hea meel seda
alleed vaadata. Muidugi pole see igavene ja puud surevad ükskord ära.
See on üks hea tegu, mida olen teinud looduskaitsjana. Neid on veel,
aga see on mul Hiiumaal sõites alati
silme all.
Sanglepapuiestee või põlispuud on
samas näide kaduvuse kohta: looduskaitsjate pingutustest hoolimata need ükskord kaovad.
Sellel on väga tugev eetiline pool.
Võiks tuua võrdluse, kuidas oled laevaga merel ja laev lekib. Paned pumbad tööle, aga leke ületab pumpade
võimsuse. See ei tähenda, et pead
käega lööma – pead pumpama, nii
kaua kui võimalik. Mul on omal isiklik kogemus selles vallas: võid ühel
hetkel enesele teadmata joosta liivikule ja sa oled pääsenud uppumissurmast.
1955. aastal, kahekümneselt, tahtsin viia zooloogia- ja botaanikainstituudi sõudepaadi Penijõelt Puisesse.
Paat oli vana ja kuivanud ning lekkis. Mul oli kaasas ema kuldkell, sest
mul endal polnud kella, kuid mul oli
vaatlusteks tarvis kellaaegu. Penijõelt
Puisesse on pikk maa. Küll ma kühveldasin vett, aga vaatasin, et enam ei
jõua. Ikka veel tõmbasin ja mõtlesin,
et võtan kella suhu ja ujun välja; olin
ülikooli ujumisvõistkonna liige. Äkki
käis kolks ja olin paadiga kivide otsas.
Ronisin välja, keerasin paadi kummuli tühjaks, puhkasin ja jõudsin paadiga lõpuks Puisesse.
Olen mõnegi hoovusega kaasa läinud ja lasknud end mõjutada. Aga sa
ei tea, missuguseid idusid võib hakata
ajama su hoolega aretatud seeme. Kui
ta juhtub kukkuma õigesse pinnasesse, kus ta ajab idusid, lehti ja õisi ning
teeb vilju, siis võib-olla joobub kunagi
ka maailm sellest veinist.
Mida vanemaks ma saan, seda
selgemaks saab mulle, et kõiki oma
38
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tegemisi tuleb teha enda vabal valikul. Mina peaksin olema see, kes
otsustab, missuguse vankri ette
mind rakendatakse. Kui ma juba
aiste vahel olen, siis pean ma seda
vankrit ka vedama.
Olen kogenud, et mul on aina uus
ja uus hobune ees, kuid oma valge
mära on tallis ja lööb takka üles protestiks, sest mul pole olnud võimalik
oma asju ajada.

de. Ma ei võta endale asju, kus peaksin pooleteise minuti pärast vastuse
saama. Mu metsaelu õpetaja Hillar
Pärjasaar ütles ikka: „Kassid teevad
ruttu, ja pojad tulevad pimedad.“

Arvutit sa ei kasuta üldse?
Praegu ei kasuta. Kui naine elas, siis
tegime tööd kõrvuti tubades, tema
tegi toimetajatööd ja siis kasutasin
ka arvutit. Aga viimasel ajal on mu
produktsioon nii väike ja tähelepanu
kipub arvutis hajuma, sellepärast jään
Kas pildistad siiamaani?
nende autorite juurde, keda olen omal
Kaameraga enam mitte.
ajal lugenud, nende õpetajate juurde, kellelt olen
saanud oma elu põhitõed.
Kurb, kui inimene kaugeneb väärKui mul tekib kahtlutustest tehnilistel põhjustel, ja
si, siis piisab mul kirjunendega enam ühendust ei saa.
tada kiri või võtta telefonikõne noortele tuttavatele ja sugulastele ning
Mul on mitu tuttavat, kes pildis- kontrollida kahtlusi. Ma olen naljatavad kas uuesti või endistviisi fil- ga pooleks öelnud, et Asko Lõhmus
milindile. Üks sõber pildistaks on minu tark mees taskus. Mul on
isegi plaatidele, kui vastav kaame- temast olnud nii palju tuge ja abi,
ta on pööranud mu pilku hoopis
ra oleks.
See on hea märk ja annab lootust teisele poole, kuhu poleks osanud
nende pildistajate suhtes. Keegi ütles, vaadata. Kui tekib kahtlusi, siis on
et luges kuskilt arvamust: digipildis- hea, kui on sinust noorem ja haritud
taja näeb ekraani, filmile pildistaja aga sõber, kes oskab sind juhendada.
Väärtuste juurde peab sind viima
objekti. Fotograafia omamoodi allakäik sai alguse digifotograafia voha- teejuht. On asju, mida ma ei oska,
misega. Seal on muidugi ka eriharu- millega pole mul suhet, saan vastusid ja asju, mida filmikaamera ei või- käivat infot. Näiteks maausu kohta.
malda. Aga see on väga hea, kui min- Aga kuulasin ükskord ööülikoolis
nakse tagasi pildistamise alguse juur- loengut, mida pidasid Kadri Tüür ja
de. Mis ei kasva kokku, kasvab lahku. Martin Kivisoo. See oli minu esimeKurb, kui inimene kaugeneb väärtus- ne tõsiselt võetav teejuht nende väärtest tehnilistel põhjustel, ja nendega tuste juurde. Martin on selle kõik läbi
elanud ja tal endal on kogemus. Ta
enam ühendust ei saa.
lugusid on võimalik mu omade kogeSamas tundub digiajastu parata- muste kombel edasi mõelda. Tean, et
olen saanud usaldusväärselt teejuhilt
matu.
Ma ei tea, mida peaks ajastuga tege- märke, mida silmas pidades võiksin
ma. Istun laua taha, täidan täitesule- oma rada käia.
pea tindiga, võtan paberi ja kirjutan.
Vahel kirjutan paberile pliiatsiga ja Kui sa internetti ei tarvita, kust sa
kasutan kustukummi. See on minu siis infot saad?
vahetu suhe töö tulemusega, asja Infoga on nii, et seda olgu niipalju,
mõttega. Kirjutamine on ju vahend, kui vaja, ja nii vähe, kui võimalik. See
peab olema mingi kaugem eesmärk, on mu arust oluline informatsiooniga suhtlemisel. Mu ümber on noori
milleks kirjutada.
Siis panen selle paberi ümbrikku ja inimesi. Mu tütar ja mõlemad poisid
tõmban keelega üle liimiriba, kleebin on eluga hästi kursis, nii et mul on
margi peale ja kõnnin postkasti juur- väga head allikad. Kui vaja, siis nad
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Hulk asju siiski ei sõltu meist ja me
ei saa neid parima tahtmise juures muuta. Saame loodust õpetada huvilistele, keda õnneks veel
jätkub, ent keskmine õpilane või
üliõpilane ei tunne üldse loodust,
sest tal pole tarvis seda tunda. Mu
meelest on see suundumus paratamatu ja sestap ma ei heida seepeale meelt.
Ei, sest selle kurva nähtuse vilju maitsevad ikkagi nemad, praegune noor
põlvkond. Üks sisearhitektide juhendaja kutsus mind kaasa mõtlema
seminaris, kus tudengid kavandasid
lindude pesakaste. Arutasime siis, et
kust kohast lind kasti pääseb, kus tal
pesa on, kus ta laulab ja milline ta
üldse välja näeb.
Võtsin kaasa heliplaadid ja mängisin ette ka mõned laulud neilt lindudelt, kes neis pesakastides teoreetiliselt võiksid elada. See oli neile täiesti
tundmatu maailm. Nende õppekeskus asub Patkuli nõlva all, kus on puid
ja pesitseb musträstas, künnivares,
rasvatihane ja teised meie tavalised

Foto: Tiit Hunt

varustavad mind mulle tarvilikuga,
ja nemad teevad valikuid, mida ma
peaksin ka teadma.
Informatsiooniga on nii, et ta tuleb
su juurde ka ise. Nagu lapsed õpivad rääkima. Metšnikov on kirjutanud oma raamatus „Etüüdid inimese olemusest“ etüüdi lastest, keda
õpetatakse rääkima, võrreldes hoolega õpetatud lapsi nendega lastega,
keda pisut õpetatakse, või nendega,
keda üldse ei õpetata. Lõpuks jõuavad
nad ikka samale tulemusele, aga väike
erinevus on ajas, mis on kulunud
kõnelemaõppimiseks. Teatavaid asju
võtad otsekui õhust. Lisaks füüsilisele
atmosfäärile on ka vaimne atmosfäär,
aja vaim. Ja sellest pole kellelgi pääsu.
Mul pole kirjade kirjutamine ja
vanadest asjadest kinnihoidmine
poos. See on harjumus, millest on
saanud vajadus. Kunagi kirjutasin
palju kirju – see on enese väljendamise viis. Hoiad sellega kirjade kirjutamise oskuse või võime tasemel, see
on nagu pilli mängimine. Praegu on
mul päeviku pidamise komme. See
aitab mind paljus.

Kui tahad midagi uut leida, käi mööda vanu radu. Eesti looduses on aastakümnete
jooksul palju muutunud. See uus võib olla parem või halvem, aga ta on teistmoodi
naabrid. Kaheteistkümnest inimesest
ei tundnud mitte keegi ühtegi lindu.
Mul meenub ka mägedes liikujate
tarkus: oluline, ei tohi kaotada kõrgust. Selle pärast, et kui oled sunnitud ülevalt alla tulema ja uuesti üles
ronima, siis see võtab märksa rohkem
energiat kui esimesele kõrgustasemele jõudmine.
Kui me hakkame nüüd nullist loodust õpetama – nullist seetõttu, et
võime tänaval kohata poisse, kes tunnevad kolmekümmend automarki,
aga kes tunneks kaht laululindu, neid
me ei leia. Kui pead hakkama sellest
nullist vankrit üles vedama, siis on
see märksa raskem kui niisuguselt
tasemelt, kuhu olime jõudnud mõne
aastakümne eest.
Märt Mägeri „Linnud rahva keeles
ja meeles“ on mul omamoodi lauaraamat. Tobe, et pead oma asja jutustades ja edendades mineviku allikate poole pöörduma. Sest sul pole
võtta uusi tähelepanekuid, neid ei tule
enam juurde.

Kuidas meie loodus on muutunud?
Tihti tullakse ütlema, et meil on
ikka nii rikas ja puutumatu loodus.
Maastik ja mets on kindlasti vaesunud näiteks Kõrvemaal, kus olen
teismelisest saadik pidevalt käinud
ja lähen selgi aastal esimesel võimalusel. Võin Kõrvemaa maastikul,
olgu need jõed või orulammid ja
metsad, ennast omainimeseks pidada.
Tähelepanekud puudutavad eelkõige minu valdkonda, zooloogiat,
kuigi mul on ka taimestiku kohta
vaatlusi. Järeldused võivad olla ekslikud, aga minu jaoks on need väga
tõsised, milleni ma olen jõudnud
kuuskümmend aastat samadel radadel käies ja matkates.
Ma ei taha öelda, et vanasti oli
parem. Loodus oli siis teistmoodi.
Viktor Masing ütles, et kui aed jääb
unarusse, siis ta ei hukku: tulevad
uued ja teistsugused liigid. Kõik muutub, see uus võib olla parem või halvem, aga ta on teistmoodi.
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Maailma puud

Kauripuud

Kauripuu
Hõimkond paljasseemnetaimed
(Pinophyta)
Klass okaspuud (Pinopsida)
Sugukond araukaarialised
(Araucariaceae)
Perekond kauripuu (Agathis)
Perekonna 18 liiki on looduslikult levinud Uus-Meremaal,
Indoneesias ja Polüneesias; uusmeremaa kauripuu (Agathis australis) kasvab Põhjasaarel

metsas ja maas

Eestist vaadates maakera vastasküljel Uus-Meremaal kasvavad tähelepanuväärselt suured puud – kauripuud.

K

ui soovite neid näha, on
otstarbekas tellida lennupilet Aucklandi, sest kauripuud on levinud vaid Uus-Meremaa
põhjapoolse suursaare põhjatipus,
mida nimetatakse Northlandiks ehk
Põhjamaaks. Maa nimetus kõlab
meile eksitavalt, sest lõunapoolkeral
näitab põhjasuund ekvaatori poole,
seega Uus-Meremaa Northland on
saareriigi kõige soojema kliimaga osa.
Kauripuude mõõtmed on Eesti
puudega võrreldes tõesti hiiglaslikud. Ei saa öelda, et kauripuud oleksid maailma kõrgeimad või jämedaimad puud. Ent ka maailmas leidub vähe nii massiivse tüvega suuri
puid. Uus-Meremaa suurimaid kauripuid tuntakse neile antud maoorikeelsete nimede järgi. Suurim ja
kuulsaim kauripuu Tane Mahuta ehk
Metsajumal kasvab Waipoua metsas:
puu tüveümbermõõt on 13,8 m ja
kõrguseks on mõõdetud 51,5 m (◊ 1).
Suuruselt teine tänapäeval elav kauripuu on samas Waipoua metsas sirguv hiiglane Te Matua Ngahere ehk
Metsaisa. See puu on isegi jämedam
kui Tane Mahuta. Tema tüveümbermõõt on 16,41 m, kuid puu kõrgus on
„ainult“ 29,9 m. Märkimisväärne on ka
oksteta tüveosa pikkus: Tane Mahutal
17,7 m ja Te Matua Ngaherel 10,21 m.
Puid uudistavate turistide hämmastamiseks on välja arvutatud, kui
suur on nende hiiglaste puidumaht:
Tane Mahuta tüvemaht on 244,5 m3
ja Te Matua Ngaherel 208,1 m3. Eesti
40
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metsahiiglase Järvselja Kuningamänni
tüvemaht on suurima kauripuu omast
21 korda väiksem (11,5 m3).
Minevikus on Uus-Meremaal kasvanud veelgi võimsamaid kauripuid.
Dargaville’i lähedal Tutamoe mäel
kasvas kunagi Kairaru, mille tüveümbermõõt oli 20,1 m. Puu hukkus võsapõlengus 1886. aastal. Coromandeli
poolsaarel Mill Creekis Mercury lahe
ääres kasvas Metsade Isaks kutsutud
kauripuu, mille tüveümbermõõt oli
22,9 m; puu hävis 1850. aastatel.
Suurima kunagi mõõdetud kauripuu Giant Kauri Ghost tüveümbermõõt on olnud 26,8 m, see hiiglane kasvas 1870. aastail Coromandelil
Tararu Creeki ülemjooksul Thamesi
rannikul. Teistel andmetel olevat
kunagi mõõdetud kauripuu, mille
ümbermõõt oli koguni 32 meetrit.
Hiiglaslike puude fenomeni üle
mõtiskledes tekib küsimus, miks ei ole
kasvanud nii suuri puid lausaliselt metsadena maailma mandrite metsavöön-

Uus-Meremaa suurimaid kauripuid tuntakse neile antud
maoorikeelsete nimede järgi.
dis, samuti mitte ekvatoriaalses vihmametsas, kus ometi valitsevad kõige
kasvamiseks soodsad tingimused?
Suured puud on levinud maailma metsavööndist kaugel, teisel pool ekvaatorit
üksildasel ookeanisaarel. Vahest on see
üks saarelisuse efekte, mille järgi pikka
aega isolatsioonis arenenud kooslustes

Foto: Heli-Illipe SootFotod: Alar Läänelaid

Alar Läänelaid

◊ 1. Tane Mahuta tüve jalam. Poseerivad
Arizona ülikooli dendrokronoloogiapro
fessor Tom Swetnam abikaasaga ja autor
on suundumus hiideluvormide tekkele.
Saartel areneva gigantismi näitena võib
nimetada ka väljasurnud moad samast
Uus-Meremaalt.
Ma ei tea, mis aastal võetud mõõdud on kirjas kaurihiiglaste infotahvlitel. Võib siiski
oletada, et need on suhteliselt hiljutised. Ent ülisuurte
kauripuude arvatavat, üle
tuhande aasta küündivat
vanust silmas pidades oleks
isegi kümneaastane teave päris värske.
Kauripuud on aeglase kasvuga:
nende jämedus suureneb aastatega vaevu märgatavalt. Aga erinevalt
kauripuude mõõtmetest ei ole nende
vanus kuigi täpselt teada. Vanust
saaks määrata, loendades puurproo-
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vilt aastarõngaid, kuid puu-uurijate
vanusepuurid ei ulatu jämeda tüve
säsini. Teiseks ei taheta ainulaadsete
puude tüve puurimisega kahjustada.
Küsimus ei ole pisikeses puuriaugus,
vaid seeninfektsiooni ohus, mis võiks
hiiglasele saatuslikuks saada.
Kolmandaks on võimalik, et puutüvi on juba seest õõnes, ning sealt
ei saakski aastarõngaid loendada.
Seepärast on kaurihiiglaste vanust
hinnatud vaid ligikaudu, võttes aluseks teadaoleva jämenemise kiiruse
ja peenemate kauripuude mõõdetud
vanuse. Tane Mahuta arvatakse olevat 1250–2500 aastat vana; teabetahvel pakub puu vanuseks umbes 2000
aastat. Te Matua Ngahere vanuseks
on hinnatud 1200–2000 aastat, ent ka
2000–3000 aastat ja enamgi.
Peame usaldama infotahvlite andmeid, sest kauripuude ülemõõtmine
mõõdulindiga, veel vähem puurimine, ei ole Waipoua metsas lubatud.
Suurimatele kauripuudele saab läheneda vaid umbes paarikümne meetrini, kus on vaateplatvorm ja metsa
raiutud vaade (◊ 2). Igatahes on hästi
näha, et hiigelkauripuu on teistest
ümbritsevatest puudest palju jämedam ja kõrgem.
Uusmeremaalased hoiavad kauripuid väga: need on rahvuslik uhkus.
Parkimisplatsilt viib rada metsaserva, kus asub käsipuudega piiratud sissepääs metsa. Laual on saapaharjad
ja pihustiga desovahendid: iga huviline peab hoolikalt harjama oma saapataldu ja neid desinfitseerima, enne
kui astub metsarajale (◊ 3). Kauripuud
on väga vastuvõtlikud haigusele, mida
põhjustab mikroskoopiline munasseen
Phytophthora taxon Agathis, mis võib
isegi suured puud kiiresti hävitada.
Infektsioon levib arvatavasti pinnasevee kaudu puujuurtesse. Haigus
tekitaja levikut võivad soodustada
inimesed ja loomad. Kauripuude peened juured asuvad pindmises mullakihis ning tallamisega tekitatud juurevigastused suurendavad nakkusohtu. Seepärast liiguvad matkajad metsas ainult mööda sillutatud radu (◊ 4).
Metsast väljunud retkelisi ootavad
jälle saapaharjad ja desinfitseerimispudelid, et võimalikku seennakkust ei

◊ 2. Otse ees paistab hall sein – Te Matua Ngahere tüvi. Niiskes metsas ehivad tüve
sid ohtrad epifüüdid
kantaks jalatsitega teise metsa.
Tundub uskumatu, et kauripuude juured võivad viga saada ja seenega nakatuda, kui juurtele peale astuda. Võib-olla on tähenduslik tõsiasi, et Uus-Meremaa metsades pole
kunagi elanud suuri imetajaid, kes
oleksid metsaalust pinnast tallanud.
Võimalik, et raskete käppade või sõrgade tallamiseta metsapinnasel evo-

lutsioneerunud kauripuud on just
sellepärast praegu nii tallamisõrnad.
Nii mõndagi Uus-Meremaa põõsaste ja puude okste ja lehtede iseärasust
seostatakse aga kohastumustega kaitseks hiidlinnu moa vastu [4].
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Mis imelises metsas kauripuud kasvavad? Raske öelda, millistes metsades kasvasid kauripuud Uus-Meremaal
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◊ 3. Metsa sisenedes ja sealt väljudes
tuleb jalatsite tallad hoolikalt harjata ja
pihustivedelikuga desinfitseerida, et välti
da puude seenhaiguste edasikandmist
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◊ 4. Kaurimetsas käiakse ainult mööda
jalgradu, et tallamine ei kahjustaks õrnu
puujuuri

◊ 5. Vankril on 1,3 m jämedune ja 4,3 m pikkune kauripalk, mis kaalub umbes viis
tonni. Seda jaksas metsast välja vedada 12–14 härjast koosnev rakend

tuhandeid ja kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Isegi vaid sadu aastaid
tagasi võisid kauripuude metsad olla
teistsugused kui tänapäeval.
13. sajandi lõpul Uus-Meremaale
saabunud ja seda asustanud polüneeslased kasutasid kauripuitu mitmeti.
Maoori elanikkonna mõjust kaurimetsadele ei ole siiski selget ettekujutust.
1769. aastal, kui saarele saabus kapten
James Cook, laiusid Põhjasaare põhjaosas igatahes suured kaurimetsad.
Rikkalikud loodusvarad ahvatlesid saabunud eurooplasi ja ameeriklasi ning alates 19. sajandi algusest rajati rannikule puidu väljaveo sadamaid.
Suured puud andsid rohkesti heade
omadustega puitu. Poolteistsada aastat
tagasi käis Põhjasaarel hoogne metsaraie (◊ 5). Kauripuid raiuti laevade mastideks ja peelteks, puitu veeti Euroopa
asundustele Austraalias. Puidutööstus
oli koloniaalmajanduse tähtis haru.
1870. aastateks töötasid sadamates
suured mehhaniseeritud saeveskid.
Kauripuitu kasutati laialdaselt ehituses ja laevaehituses, neist
tehti mööblit, raudteeliipreid jm.
Kauripuidu tarvitust on aidanud selgitada dendrokronoloogilised uuringud
[3]. Palke, prusse ja saematerjali laevatati peamiselt Austraaliasse, kuid ka

Vaikse ookeani saarestikele, Hiinasse,
Ameerikasse ja Suurbritanniasse.
20. sajandi alguses oli kaurimetsade ala märgatavalt killustunud. Kodanikuühendused astusid
välja allesjäänud metsade kaitseks.
Esimene väike kaurimetsa kaitseala
kuulutati välja 1899 Dargaville’i lähedal kui puidukaitseala (timber reserve). Seejärel lisandus kaitstavaid metsaalasid: 1921. aastal loodi Trounson
Kauri Park. Läheduses paikneb suurim säilinud kaurimetsade ala UusMeremaal – Waipoua mets.
Juba 20. sajandi algusest peale on
käinud aina laienev kampaania selle
metsa kaitseks ülestöötamise eest.
Ametlikult võeti Waipoua mets kaitse
alla 1952. aastal [1]. Selles metsas kasvavadki tänapäeva suurimad kauripuud
Tane Mahuta ja Te Matua Ngahere.
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Kõige üldisemalt kuuluvad kaurimetsad Uus-Meremaa madalikumetsade hulka. Need metsad on põhiliselt levinud Põhjasaare madalamatel
aladel, kuni 500 m kõrguseni merepinnast.
Madalikumetsad jaotatakse kahte
tüüpi: okas- ja lehtpuude segametsad ning lõunapöögimetsad [4].
Segametsades valitseb tihe, umbes 20

meetri kõrgune puuvõrastik, millest
ulatuvad üle üksikud kõrged puud
(emergendid). Metsale lisavad lopsakust rohked puudel kasvavad pealistaimed ehk epifüüdid ja liaanid.
Uusmeremaa kauripuu moodustab
seal sageli kooslusi loorberilise lehtpuu tarairega (Beilschmiedia tarairi), kusjuures taraire kasvab kuni 20
meetri kõrguseks ja kauripuu kuni 60
meetri kõrguseks. Peale nende leidub
segametsades palju teisi kohalikke
okas- ja lehtpuid; neist vaid vähesed
okaspuud peale kauripuu kasvavad
teistest üle ulatuvate emergentidena.
Põhjamaalase jaoks on üllatav näha
paksult rohumätastega või sõnajalgadega kaetud püstisi puutüvesid (◊ 6).
Puudel ei kasva mitte ainult rohttaimed, vaid isegi teised puud. Üks näide
on suuruselt teine kauripuu Te Matua
Ngahere, mille ladvas kasvas raudmürt (Metrosideros). Raudmürt alustab kasvamist epifüüdina või liaanina,
ronib puule liibudes selle latva ja sirutab sealt oma lehestiku valguse poole.
2007. aasta juulis murdis tormituul
Te Matua Ngahere latva klammerdunud raudmürdi koos kaurihiiglase
ladva ja mitme oksaga. Sellest ajast
on suuruselt teine kauripuu ladvata ja
kardetakse, et vigastus võib kahanda-
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Soises pinnas leidub veel vanemaid iidseid kauripuid, mis on kasvanud enne viimase jääaja maksimumi.
Iidne kauripuu on nii vana, et mõne
puiduleiu vanus ulatub radiosüsinikumeetodi töövahemiku suurima
piiri lähedale. Radiosüsinikumeetodil
on saadud iidse kauripuu vanusemääranguteks 30 000 – 50 000 aastat [6].
Mõne iidse kaurikännu vanuseks on
aga hinnatud üle 100 000 aasta.
Nii Holotseeni-kauri kui ka iidne
kauri on enamasti väga hästi säilinud,
sageli võib leida puutüvedel koort,
oksi ja okkaid, vahel ka käbisid. Maast
välja kaevatud kauripuidu ülihea seisund tähendab, et sellel on tänapäevalgi väärtus puiduna. Sookauri puidule lisab väärtust teadaolev vanus.
Ilusa pruuni värvusega ja hästi töödeldavast sookauripuust valmistatakse
mööblit ja mitmesuguseid muid esemeid, seda näidatakse muuseumides
(◊ 10). Northlandis on avatud mitu
kauripuule pühendatud muuseumi.
Turistidele müüakse sookauripuidust tehtud meeneid ja „saja tuhande aasta
Põhjamaalase jaoks on üllatav
vanuse“ kauripuidu tükke.
näha paksult rohumätastega või
Kümneid tuhandeid
sõnajalgadega kaetud püstisi
aastaid tagasi mattunud
puutüvesid.
kauripuude peente osade,
okste ja lehtede säilimine
puu küljes viib mõttele, et
rasest käbist. Arvesse võttes ka roh- mõnelgi juhul ei ole puud surnud looket kivististest saadud teavet, on püs- mulikku vanadussurma, vaid on huktitatud hüpotees, et lõunapoolkera kunud korraga mingites kataklüsmides.
okaspuud on arenenud põhjapool- Mis võis põhjustada metsa äkilise huku
kera okaspuudest hoopis eraldi tek- Uus-Meremaal?
kinud varajasest evolutsiooniharust
Üheks võimalikuks hukkumise põh[7]. Nii oluliste erinevuste korral on juseks peetakse hiidlaineid ehk tsunapisiasi, et suure kauripuu võra ei sar- meid. Uus-Meremaa asub vulkaaninane ei männi ega kuuse võraga, vaid de tulerõngaga ümbritsetud Vaikses
pigem kahara lehtpuu omaga.
ookeanis, kus veealuste vulkaanipursetega kaasneb sageli „veevärin“, mis
Uus-Meremaal võib kauripuid leida ranniku lähedale jõudes tekitab koleka maa seest. Hiiglaslikke tüve- tislikke hiidlaineid. Rannikul purustab
sid lebab mattununa soises maa- võimas veemass kõik oma teel.
pinnas. Suuri tüvesid on välja kaeGeoloogilised tõendid osutavad
vatud mitme meetri sügavuselt. vähemalt kümnele suurele tsunamile,
See on subfossiilne nn sookauri. mis on tabanud Uus-Meremaad viiRadiosüsinikumeetodil saadud datee- mase 6300 aasta jooksul. Neist viimaringute järgi pärineb maapinnalähe- ne oli 1450. aastal Hendersoni lahte
dasem sookauri Holotseenist, s.t vii- rünnanud hiidlaine, mille kõrguseks
masest kümmekonnast tuhandest on arvutatud 32 meetrit. Võrdluseks:
aastast (Holotseeni-kauri) [2].
keskmine täiskasvanud kauripuu on

selle veemassiga sama kõrge või isegi
madalam. Kuna kaurimetsad kasvasid
madalatel rannikualadel, võisid hiidlained neid hävitada palju kordi.
Rohked uuringud osutavad, et
kaurimetsade huku põhjuseks võisid olla ka vulkaanipursked. Näiteks
26 500 aastat tagasi Oruanui vulkaani
purskel Põhjasaare keskosas paiskus
välja umbes 800 km3 tuhka ja pimssi.
See on 15 korda rohkem vulkaanilist
ainet kui Vahemeres Santorini purskel (55 km3), mis hävitas legendaarse
Atlantise. Kui Santorini purse mattis muistse tsivilisatsiooni, siis palju
võimsam Oruanui purse võis vabalt
matta tuha alla kõrgeid metsi.
Kuigi orkaanid ei ole Uus-Mere
maal sagedased, tuleb neid vahel ette;
aegade vältel on kindlasti ka raevukad
troopilised tormid siin metsi murdnud. Troopilised tsüklonid saabuvad
Uus-Meremaale detsembrist maini ja
liiguvad peamiselt kagusse. Huvitava
faktina on tähele pandud, et paljud
mattunud kaurimetsad osutavad latvadega ida poole. See võib viidata puude
hukkumisele tsükloni toimel [5].
Välistada ei saa ka kosmilise päritoluga katastroofe. Aeg-ajalt tabavad
Maad meteoriidid. Maailmaruumist
Maa atmosfääri kihutava taevakeha
pidurdumisel vabaneb plahvatuslikult nii palju energiat, et isegi keha
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da hiiglase eluiga (◊ 7). Teiste taimede
kasvamine puudel on Uus-Meremaa
metsades tavaline. Sellelsamal puuhiiglasel on loendatud kasvamas
umbes 50 liiki taimi.
Põhjamaalase ettekujutuse järgi
on kauripuud raske pidada okaspuuks, kuna selle fotosünteesiorganid on pigem elliptilise kujuga lehed (◊ 8). Lõunapoolkeral leidub teisigi okaspuid, mille rohelisi osi võiks nimetada lehtedeks.
Näiteks Uus-Meremaa kivijugapuuliste hulka kuuluvad okaspuud tanekaha ja toatoa, mõlemad sellerjugapuu (Phyllocladus) perekonnast, üks
kannab selleri-, teine sõnajalataolisi
lehti. Need pole tegelikult ei okkad
ega lehed, vaid lamendunud võrsed.
Miks siis neid üldse okaspuudeks
pidada? Teaduslik süstemaatika lähtub peamiselt paljunemiselunditest,
milleks okaspuudel on käbid (◊ 9).
Kuid ka siin on lõunapoolkera okaspuudel kõrvalekaldeid meile tavapä-

◊ 6. Lopsakate rohumätaste all varjab
end püstine puutüvi. Suured puud
võivad kanda oma tüvel ja võras sadu
kilogramme epifüüte
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◊ 7. Te Matua Ngahere ehk Metsaisa on
kaotanud ladva

◊ 8. Okaspuu kauri lehistunud oks

◊ 9. Noor käbidega kauripuu

plahvatus kõrgel maapinna kohal
toob kaasa hävingu maapinnal. Nii
põletas ja niitis atmosfääris toimunud Tunguusi meteoriidi plahvatus
Siberis 1908. aastal paar tuhat ruut
kilomeetrit metsa.
Nii Uus-Meremaa maooridelt kui
ka Austraalia aborigeenidelt on teada
legend 1500. aasta paiku toimunud
„taeva tulest“. Legend räägib taevast
tulnud tuletormidest, raevukatest tuultest, suurtest lainetest ja üleujutusest.
On teada, et maooride lõunapoolsete
rannikualade asustus katkes sel ajal.
Legendis kirjeldatud sündmused omistatakse asteroidilöögile, mis mitme tõendi järgi leidis aset
Austraalia idaranniku lähedal UusMeremaa šelfialal umbes 1443. aastal.
Selle boliidi löögist tekkis veealune
20 km läbimõõduga ja üle 153 m sügav
kraater, mis on nimetatud maoori
tulejumala järgi Mahuika kraatriks.
Uus-Meremaa Lõunasaarel Tapanui
linna lähedal on mitmekümne kilomeetri ulatuses leitud mattunud puid,
mis on langenud kõik samas suunas.
Tapanui tähendab ’tuli taevas’. Üks
maoori legend seostab ka moa välja
suremise taevast tulnud tulega.
Siiski on meteoorilöögi hüpotees
pälvinud ka kriitikat, mille järgi puuduvad usaldusväärsed tõendid meteoori
kokkupõrke kohta; peale selle on väidetavalt taevatulele viitavad maoori kohanimed vigaselt tõlgitud. Nii või teisiti,

kuid Põhjasaare maapinnast on leitud
kümnete tuhandete aastate eest kasvanud kaurimetsade põlvkondi ning
metsi laastanud looduskatastroofid on
seal ikka võimalikud olnud.

sadu tuhandeid aastaid ning varasemate metsapõlvkondade vaik oli
mattunud metsaalusesse pinnasesse.
Kaurivaiku võis leida ka sealt, kus
tänapäeval metsa ei kasvanud.
Kuidas avastada kaurivaigu leiukohti? Vaigukaevajatel olid oma teadmised ja võtted. Muistsed kauripuud
olid sageli kasvanud soistel tasandikel. Vaigukaevaja (gumdigger) varustusse kuulus vaiguoda, millega torgiti turbapinnast mitme meetri sügavuseni. Kui oda puutus millegi kõva
vastu, siis oli see tõenäoliselt mattunud kauritüvi. Torkimisega tehti
kindlaks tüve asend maapinnas, vaiku
võis enim leida tüve aluse lähedal.
Seal alustati kaevamist.
Enamasti kaevati 1–4 meetri sügavused augud, harva sügavamad, kuni
12 meetri sügavused kindlustatud
seintega kaevendid. Kaevamine oli
raske ja mudane töö. Sageli valgus
auk vett täis, seetõttu tuli vett alatasa
välja tõsta või pumbata. Mõnel juhul
kasutati konservikarpidest kokku
joodetud käsipumpa. Pinnasest leitud
vaigukamakad tuli pesta, puhastada
kooretükkidest ja sortida (◊ 11).
Vaik korjati suurtesse džuudist
kottidesse ja müüdi ülesostjatele.
Need vahendasid sageli vaigukaevajatele ka esmatarbekaupu. Kaurivaik
läks ka ekspordiks. Miljoneid aastaid maapinnas peitunud kaurivaik
on kõvastunud – fossiilistunud vaiku
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Kauripuud on pälvinud tähelepanu ja andnud paljudele inimestele elatist veel ühe omaduse tõttu.
Okaspuudena on neil tugev vaigu
eritus. Vaiku voolab välja loomuliku
laasumise käigus murdunud okste haavadest. Kauripuu vaiguvool võib olla nii
intensiivne, et tüvekülg on kaetud maapinnani ulatuvate vaiguojadega.
Maoorid tarvitasid kaurivaiku kütteks toidu valmistamisel ja põletasid
seda valguse saamiseks. Vaiku kasutati ka tätoveeringute tarbeks ja närimiskummina. Valged asunikud leidsid kaurivaigule samuti kasutusalasid.
Sellest hakati valmistama kvaliteetset
värnitsat ja lakke.
Esialgu koguti kauripuudelt looduslikult eritunud vaiku, selle ammendumisel hakati kauripuid vaigutama:
tüvesse tehti sisselõiked, mis kutsusid esile ohtra vaiguvoolu. Suurema
vaiguhulga saamiseks pidi sisselõiked
tegema kõrgele, selleks tuli elu ohtu
seades ronimisraudadega ronida puuhiiglaste võra esimeste oksteni.
Kui ka vaigutamisel saadud vaigust ei piisanud, hakati vaiku otsima
puude alt maapinnast. Olid ju kauripuud kasvanud tuhandeid ja isegi
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◊ 10. Soost välja kaevatud kaurikännud; all võrdluseks tavalise jämedusega palgid

◊ 11. Kaurivaik kaevendi seinas, turba ja
vulkaanilise tuha (tefra) kihtide vahel

ka keerukamaid, auru jõul käitatud
seadmeid.
Vaigukaevajad olid enamasti
Tagantjärele paistab vaigukaeva- Euroopa päritolu mehed, kelle pere
ja töö romantilisena nagu Põhja- oli jäänud Euroopasse. Ras
kelt saaAmeerikas kauboide või Põhjamaades dud teenistusest toetati ka peret kauparvepoiste tegevus. Tegelikult tegid gel kodumaal. Paljudki mehed abielvaigukaevajad rasket käsitsitööd ja lusid maooritaridega. Rohkesti vaigu
elasid primitiivselt, nende teenistus kaevajaid oli välja rännanud Dal
olenes sageli õnnest ja vaigu üles maatsiast, sellele viitavad tänapäeostjate pakutud hindadest. Gum valgi Uus-Meremaal käibivad wichdiggers Parki vabaõhumuuseu- lõpulised perekonnanimed.
mis Northlandis nägin lahtilõigatud
Samas Gumdigger Parkis on vaatajatele eksponeeritud
maa seest välja kaeKümneid tuhandeid aastaid pinvatud hiiglaslik lamav
nases lebanud kauripuidu pealiskauritüvi. Umbes üheksameetrise
ümberpind näeb välja sama hea kui meie
mõõduga tüve ülemimusta tamme tüve pealispind.
ne külg on tasane, selle
on kunagi osaliselt üle
džuutkottidest tehtud osmikut: kotid maapinna ulatunud tüvel kulutanud
olid tõmmatud üle roigaste ja kokku ilmastik. Sellel tüvel on olnud aega
õmmeldud; hüti ainus sisustus oli säilida ja kuluda, tüve vanuseks hinsamasugune roigastest ja džuutkotti- natakse 100 000 – 150 000 aastat.
dest kanderaamitaoline magamisase.
Northlandis on mitmel pool leiOnni kõrval seisis pinnaseplok- tud maa seest kolm või neli kihti
kidest laotud ehitis, mis täitis ahju kaurimetsade jäänuseid. Need koosvõi pliidi otstarvet. Väljas pesukau- nevad suurtest mattunud puudest.
sis sai nägu ja rõivaid pesta, roigas- Gumdigger Parkis on neist esindatud
raamil märgi rõivaid kuivatada. Ka kaks pealmist kihti: üle 45 000-aastapikad kummisaapad kuulusid varus- ne ja 100 000 – 150 000-aastane mets.
tusse, samuti tugev labidas. See oli Puud on sageli väga hästi säilinud,
vaigukaevaja tüüpiline eluolu 19.– mis osutab nende hukkumisele pigem
20. sajandi vahetuse paiku. Hiljem mingi äkilise katastroofi läbi kui aeglisandus vaigukaevajate varustusse lase vananemise ja suremise teel.

Kümneid tuhandeid aastaid pinnases lebanud kauripuidu pealispind näeb välja sama hea kui meie
musta tamme tüve pealispind, kusjuures must tamm on tõenäoliselt
vaid mõned tuhanded aastad maa
sees konserveerunud. Välja kaevatud kauripuit muidugi tõmbub kuivades kokku ja lõheneb pinnalt. UusMeremaa kauripuitu peetakse üldse
vanimaks mittekivistunud puiduks
maakeral.

nimetataksegi uusmeremaa mere
vaiguks.
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Alar Läänelaid (1951) on bioloog, dendro
kronoloog.
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Linnustik

Kaeluspapagoi

tunneb ennast
Euroopas koduselt
Riho Marja

K

uni viimase ajani teati, et esimesed Euroopas oma elukoha leidnud papagoid olid
puuripõgenikud. Hiljuti on aga selgunud, et kaeluspapagoide populatsioonile ei pannud aluse mitte vangistusest põgenenud linnud, vaid tahtlikult vabadusse lastud isendid, keda
oli sadu või lausa tuhandeid.
Sellist infot ei ole mitmel põhjusel ametlikult dokumenteeritud, kuna
sellega oleks ka toona võinud kaasneda kriminaalmenetlus. Tekib küsimus, miks nii käituti. Nagu mainitud,
tuli tõde päevavalgele alles hiljaaegu:
peapõhjus peitus müügiks toodud
papagoide sulestikus. Papagoisid peetakse puurilindudena nii nende ilusa
100°

0°

välimuse kui ka tarkuse ja imiteerimisoskuse pärast. Mitte kõik Indiast
Euroopasse toodud isendid polnud
kauni välimusega. Tuhmimad sulelised lasti seetõttu 1960. aastate lõpus
ja 1970. aasta alguses sihilikult vabadusse, sest neid ei soovitud Indiasse
tagasi viia. Nõnda saigi alguse kaeluspapagoide levik Euroopas.
Kirju ja eksootiline linnuliik. Kaeluspapagoi sulestik on peaaegu üleni
(kollakas)roheline, nokk aga oranžpunane. Isaslindude kukalt ilmestab
roosakas triip ja nende kurgualune
on must, emastel need tunnused puuduvad [1]. Kõnealustel papagoidel on
pikk kitsas saba, nende lend on kõrge
ja kiire. Kaeluspapagoid elavad keskmiselt neli ja pool aastat, ent kuigi

Foto: Wikipedia Commons

Kaeluspapagoide (Psittacula krameri)) populatsioon sai
Euroopas alguse 1960. aastate lõpul. Tegu on invasiivliigiga, kelle levik meie maailmajaos aina laieneb. Praegu on
kaeluspapagoide elutsemine teada juba 35 riigis, kõik need
jäävad väljapoole tema looduslikku levilat.

Kõhutäiteks meeldib kaeluspapagoidele
süüa erisuguseid seemneid, pähkleid
ja puuvilju, ent sobivad ka mahlakad
lehevõrsed
haruldane ei ole ka seitsme-kaheksa
aasta pikkune eluiga, seega on tegu
üsna pikaealise linnuliigiga.
Nende suleliste looduslik levila hõlmab Indiat ja Aafrikat (vaata
kaarti), kus elab kokku neli alamliiki.
Kaks alamliiki on levinud Pakistanis,
Indias, Bangladeshis ja Taimaal ning
kaks alamliiki asustavad lähisekvatoriaalset ala Guineas, Malis, Nigeris,

100°

ekvaator

Kaeluspapagoi looduslik levik maailmas
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Invasiivliigina on kaeluspapagoi asunud elama ka Euroopasse
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Senegalis, Tšaadis, Ugandas, Sudaanis
ja Egiptuses [1, 2]. Looduslikud elupaigad on nii poolkõrbelised savannialad kui ka sekundaarsed vihmametsad. Oma kõhutäie saab kaeluspapagoi
taimsest toidupoolisest: peamiselt sööb
ta pähkleid ja puuvilju, näiteks mangot,
tsitruselisi ja viinamarju, ka kohvipuu
vilju [1, 2].
Euroopas on ta linnalind, kes võib
jõuda ka Eestisse. Nüüdseks on
see liik laialt levinud kogu Lõunaja Lääne-Euroopas: levila ulatub
Portugalist Austriani ja Itaaliast
Inglismaa ning isegi Taanini (vaata
kaarte). Viimastel andmetel on seda
liiki kohatud ka Lääne-Poolas. Siiski
pole levik lausaline, vaid kolooniad
on koondunud peamiselt linnadesse: papagoisid on teada sadakonnas
linnas, enamasti on tegu Põhja-India
geneetilist päritolu alamliikidega.
Levikukiiruse põhjal võib nentida, et kaeluspapagoid suudaksid peh-

med talved üle elada ka Ida-Poolas ja
Balti riikides, sh Eestis. Seega on oluline mõista kaeluspapagoi kui väga
eduka levija ökoloogiat: pesitsuspaiga eelistusi, toitumist, pesitsusedukust ja levikut.
Euroopas asustab kõnealune liik
peamiselt suuremaid linnaparke ja
(puuvilja)aedu. Pesana kasutatak-

se korral kasutatakse
seda ka järjestikustel aastatel. Munetakse harilikult kolm
kuni neli, harvem kaks või koguni
seitse valget muna, mida hautakse
veidi üle kolme nädala. Pojad lahkuvad pesast keskmiselt seitsme nädala vanustena. Kuna pesitsusperiood
on pikk, kasvatavad kaeluspapagoid
suve jooksul üles vaid ühe
pesakonna.
Selle linnuliigi levikut
Kliima ja elupaikade andmeanalüüsides on ilmnenud,
te põhjal tehtud mudelid on
et kui toitu piisab, võiennustanud liigi levikut Leetu ja
vad nad areaali hõlpsasLätti ning koguni Norrasse.
ti laiendada. Näiteks on
selgunud, et kui populatsioon püsib vähearvukas,
kasutatakse toiduks põhiliselt ühese nii looduslikke õõnsusi kui ka
kahe puuliigi saaki, Euroopas sealhulteiste liikide, näiteks rähnide pesagas õunu [1]. Nii võib populatsioon
õõnsusi. Samuti võib papagoi teha
olla väga stabiilne aastakümneid
pesa ehitistesse, kui neis leidub sobija toidueelistus üldjuhul ei muutu.
vaid poolsuletuid kohti. Pesa rajaEnt kui asurkond on oma kodulintakse tavaliselt nelja kuni neljateistnas jõudnud märgatavalt suureneda,
kümne meetri kõrgusele; sobivu-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Heli-Illipe Sootak

Kaeluspapagoi
(Psittacula krameri)
on rohelise sulestiku ja
oranžpunase nokaga lind, keda
enamasti kohtame India reisidel,
kuid tänapäeval juba ka Euroopa
linnades
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Foto: Wikipedia Commons

võetakse tõenäoliselt tarvitusele uusi
toidutaimi.
Just seesugune kohanemine
on võimaldanud
mitme LääneEuroopa linnas elutseva
populatsiooni arvukust
tähelepanuväärselt suurendada.
Kliima ja elupaikade andmete põhjal tehtud mudelid on
ennustanud liigi levikut
Leetu ja Lätti ning koguni Norrasse. Nagu mainitud, võiks kaeluspapagoi
soojematel talvedel hakkama saada ka Eestis, ennekõike mereäärsetes piirkondades,
näiteks Kuressaares ja Kärdlas.
Eelmise, 2013/2014. aasta pehme
talve võinuks ta Lääne-Eesti saartel tõenäoliselt üle elada. Suurim
leviku piiraja ongi õhutemperatuur.
Kindlasti ei suuda kaeluspapagoi
elus püsida, kui see on langenud 15
külmakraadini. Sellise pakasega külmuvad toidutaimed ja papagoil on
raske endale söögipoolist hankida.

Pesa ehitavad
kaeluspapagoid
looduslikesse
õõnsustesse,
samuti kasutatakse
teiste liikide, näiteks
rähnide pesaõõnsusi
või muid poolsuletud
kohti

Mitmel põhjusel tülikas. Papagoid
on äärmiselt lärmakad ja vitaalsed
linnud, kes oma kisaga häirivad kindlasti nii mõnegi inimese rahu. Neid
võiks võrrelda Tartu kesklinna hakkidega, kelle häälitsused rikuvad samuti mõnegi linnainimese meelerahu.
Iseäranis probleemseks muutuvad
kohad, kus linnud käivad salgakesi
puhkamas: tihti on nad valinud kindlad puud, kus puhata või magada.
Brüsselis on muu hulgas märgatud, et
ühte sellist puud võib korraga kasutada koguni kaks invasiivset papagoiliiki: peale kaeluspapagoide ka suurkaeluspapagoi (Psittacula eupatria
eupatria).
Ebameeldivusi tekitavad ka väljaheited, mis määrivad teid, autosid ja
tänavatel kõndivaid inimesi.
Üks kaeluspapagoi ökoloogili-
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Foto: David Evers/Wikipedia

Linnustik

Värvikirevuse poolest on kaeluspapagoid ilusad linnalinnud, kuid samas kaasneb
nendega mitu häda: nad on lärmakad ja salgakesi reostavad väljaheidetega tänavaid
liine, sest juhtmed on väga sobivad
istumiskohad lindudele, lendamaks
põllule ja tagasi.
Iisraeli elanikud on proovinud puuviljapuid papagoide rüüste eest kaitsta
kattevõrkudega. See on tõhus meetod,
kuid kallis. Peale selle ei mõju see hästi
muule elurikkusele. Linde saaks hirmutada ka püsside või tehiskullilistega
(robotlindudega), aga see on aeganõudev ja linnades sobimatu
abinõu.
Kaeluspapagoid alustavad
Papagoisid püüda ei ole
kerge, kuna nad on tarpesitsust tihti varem kui piirkongad ja kiire õppimisvõinas looduslikult levinud liigid,
mega linnud: piisab väheseetõttu vähendavad nad märsest kogemusest, et nad
kimisväärselt kohalike linnuliikioskaksid hoiduda võrkudest ja lõksudest. Parim
de pesitsusvõimalusi.
moodus Iisraelis on olnud
n-ö mittetootlikud päevaNeed linnud valmistavad pea- lillepõllud, mis ei ole rajatud saagi või
valu ka põllumeestele. Väga suurt kasumi teenimiseks, vaid just papakahju on papagoid teinud Iisraelis, goidele. Nii meelitatakse linde eemale
kus populatsioon sai alguse 1970. põldudelt, kust soovitakse saada saaki
aastal, kuid saagi hävimisega hakati ja majanduslikku kasu.
On märgatud, et papagoid suudaseda lindu seostama alles 1995. aastal. Seal on selgunud, et kõnealune vad süüa taimede mürgiseid seemliik võib hävitada kuni 70% saagist. neid, mis samuti võimaldab jõudsaPeamised põllumajanduslikud toidu- malt levida. Ent seda temaatikat ei ole
taimed Iisraelis on arbuus, kapsas, papagoide puhul veel kuigi põhjalipäevalill, mandel, viinamari, apelsin, kult uuritud. Siiski tasuks meil vältida
granaatõun ja tomat. Murele on otsi- eksootiliste taimede istutamist linnatud lahendusi; muu hulgas ei soovi- parkidesse, kuna see võib soodustada
tata põldude lähedale rajada elektri- kõnealuse liigi elamaasumist Eestis.

ne, kuid negatiivne mõju kohalikule linnustikule avaldub konkurentsis. Näiteks konkureeritakse rähnide,
vareslaste ja kuldnokkadega pesapaikade pärast. Kaeluspapagoid alustavad pesitsust tihti varem kui piirkonnas looduslikult levinud liigid,
seetõttu vähendavad nad märkimisväärselt kohalike linnuliikide pesitsusvõimalusi.
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Otsitakse lahendusi. Euroopa Liit ja
tema partnerriigid on loonud töörühma, kes tegeleb papagoide leviku ja
asustusega linnades [vt 3, 4]. Töörühma
kuuluvad teadlased ja ametnikud vahetavad teavet, siht on koostada tegevuskava ja ühine seisukoht, kuidas
invasiiv
setesse papagoidesse suhtuda
ja kuidas nendega tegeleda.
Igal medalil on kaks poolt. Ühest
küljest on papagoid võõrliigid, kes
oma tugeva konkurentsivõimega võivad Lääne- ja Lõuna-Euroopa elurikkusele halvasti mõjuda; ühtlasi reostavad nad väljaheidetega linnatänavaid
ja kahjustavad osaliselt põllukultuure.
Teiselt poolt on tegu väga ilusate ja
tarkade lindudega, kes inimestele enamasti meeldivad. Linna
keskkonnas,
kus papagoid valdavalt elavad, ei tule
jaht kõne alla. Küllap pälviks niisugune tegevus vähemalt osaliselt ka ühiskonna pahameele. Selles keerulises
olukorras ei ole kerge leida mõistlikku
viisi, kuidas ohjeldada juba väga laialt
levinud kaeluspapagoisid.
1. Cramp, Stanley; Perrins, Chris M. 1994.
Handbook of the birds of Europe, the Middle
East and Africa. The birds of the western
Palearctic. Volume IV terns to woodpeckers.
Oxford University Press, Oxford.
2. del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Sargatal,
Jordi 1997. Handbook of the Birds of the
World, 4: Sandgrouse to Cuckoos. Lynx
Edicions, Barcelona, Spain.
3. ESSEM COST Action ES1304 European
network on invasive parakeets: Understanding
invasion dynamics and risks to agriculture and society (ParrotNet) – http://www.
cost.eu/domains_actions/essem/Actions/
ES1304.
4. Parrotnet. European network on invasive
parakeets – www.kent.ac.uk/parrotnet.

Riho Marja (1982) on maastikuökoloog,
peamised uurimisteemad on seotud põllumajandusmaastike elurikkusega; kuulub papagoidega tegeleva COST töörühma ParrotNet.
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Huvitav Eesti

Üügu pank

Muhumaal
Pindala poolest Eesti kolmas saar Muhu väärib lähemat imetlust. Saare põhja- ja kirderannikule oleks justkui
eri suurustest pankadest tehtud katkendlik äärepalistus.
Neist suurim, kauneim ja küllap ka tuntuim on Üügu ehk
Anduvälja pank.
Elen Rekand

Ü

ügu pangaastangule lähim
asula on Kallaste küla.
Sealt tuleb vaid õige pisut
Nõmmküla poole sõita ning vaatamisväärsusele suunava viida järgi
teelt kõrvale pöörata. Muhu huvitavat ja esinduslikku kaldajärsakut
peidab pangapealsel hõre kadakaväli, ent kaunis vaade Väinamerele
ja loodes sinetavatele laidudele on
juba tee pealt näha.
Teabetahvli juurest hargneb mitu
kitsast jalgrada, mis juhatavadki
mitme suurema ja paariteistkümne
väiksema orva juurde. Omapärane
on ka Üügu pangajärsaku all mere
ääres paiknev rannaheinamaa, kus
levib allikasoo taimestik. Nii seal
kui ka mujal pangapealsel on mitme
kaitsealuse liigi kasvukohad.
Omapärase ilme andis Limnea
mere lainetus. Geoloogiahuvilised
leiavad Üügult Siluri ajastul settinud kivimid: Jaani ja Jaagarahu
lademe eriilmelised lubjakivid.
Ühtlasi on siinne pank üks lühike lõik ulatuslikust, ligikaudu 400
kilomeetri pikkusest rifivööndist,
mis algab Ojamaa saare looderannikult, kulgeb üle Saaremaa, jõuab
seejärel Muhumaale ning suundub
siit edasi Matsallu ja lõpeb Kergu
juures [1].
50

|114| EESTI LOODUS VEEBRUAR 2015

Üügu pank on umbes 450 m pikk
ning jalamilt keskmiselt 5 m kõrge.
Tänapäeval jääb astang merest sadakond meetrit eemale. Oma ilme on
pangajärsak saanud suuresti jääajajärgse Limneamere ajal, kui lainetus murdis ja voolis sellesse arvukalt
huvitavaid kulpaid. Nende dolomiidikoobaste laius ulatub 4–15, sügavus 3,5–7 ja kõrgus kuni 3 meetrini.
Kahele suurimale koopale on pandud vahvad nimed: Kitsekamber ja
Sokutuba.
Aluspõhjaks olev Jaagarahu lade
paljandub siin keskmiselt viie meetri
ulatuses. Sügavamale jääv Jaani lade
on peaaegu peidus rusukalde all,
mida katab taimestik. Nende kahe
lademe piiril, üsna panga jalamil,
voolab välja mitu väikest selgevee-

mekesine ja huvitav. See on tinginud
vajaduse ala kaitse alla võtta: siinne
maastikukaitseala loodi 1959. aastal. Kui toona oli peasiht kaitsta liigi
rikast allikasood ja panga
astangut, siis hiljem hakati väärtustama ka alvareid,
Vene tsaaririigi ajal kasutapuiskarjamaad ja ranna
ti pangalt avanevat head vaaniitu. Taimedest leidub siin
det sõjapidamiseks: siia rajati
haruldasi lubjalembeseid
Esimese maailmasõja ajal arvusõnajalgu (vt ◊ 2) ja arvukalt eri liiki käpalisi, näikalt kaevikuid.
teks kahkjaspunane sõrmkäpp, suur käopõll, hall
list allikat, tuntuim on Silmaallikas. käpp ja rohekas käokeel.
Peale puhta heamaitselise vee aitab
see usutavasti parandada nägemist: Üht-teist ajaloost. Üügul on dolotuleb vaid hoolikalt allikaveega miidikoopaid olnud rohkem kui
silmi pesta.
praegu: neid on paemurdmise tõttu
Loodus on Üügul tõepoolest mit- sisse langenud ja suisa hävinud. On
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Foto: Kaarel Kaisel

Foto: Mariann Rea

◊ 2. Pruun raunjalg (Asplenium trichomanes) on kaitsealune sõnajalgtaim,
kes eelistab lubjalembeseid kasvukohti.
Sobilikke paepragusid leidub tema jaoks
Üügu pangal omajagu

Ma t
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Üügu pank
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0

◊ 1. Siluri ajastu kihte paljastav Üügu pank on umbes 450 meetri pikkune ja keskmiselt
5 meetri kõrgune paeastang. Tegu on Eesti ühe huvitavaima ürglooduse objektiga
teada, et enne Esimest maailmasõda veeti Üügu pangalt dolomiiti Peterburi metallurgiatehastesse.
See tegevus on hävitanud mitu suuremat kulbast. Vene tsaaririigi ajal
kasutati pangalt avanevat head vaadet aga sõjapidamiseks: siia rajati
Esimese maailmasõja ajal arvukalt
kaevikuid.
Üügu panga kohta on teada mitu
rahvapärimuslikku legendi. Vanasti
olevat olnud panga kõrgeimas kohas
neljakandiline sügav auk, mis meenutanud ilma laeta tuba. Seda kohta
kutsuti Kitsekambriks, kuna sinna
olevat aetud kitsed. Praeguseks on
see koht paemurdmise tõttu hävinud ja Kitsekambri nimi on üle

kandunud ühele suurematest koobastest.
Kahest praegusest suurest koopast suurim on Sokutuba. Selle
kohta käib muhulase Heino Räime
sõnutsi kaks legendi. Esimese legendi järgi jäänud Põhjasõja järel möllanud katku tõttu saarel ellu vaid
üks inimene. Ta elanud ihuüksi Sokutoas. Äkitselt kuulnud ta
kirikukella häält. Seepeale hakanud ta kõndima kellahelina poole
ja jõudnud Muhu saare keskel asuva
Katariina kiriku juurde. Selgunud,
et kellalööja oli teine inimene (vastassoost), kelle katk saarel puutumata jätnud. Nende järglastest sündinudki Muhu uus inimpõlv.
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◊ 3. Üügu ehk Anduvälja panga leiab
Muhumaa kirderannikult
Teise legendi järgi olevat suurematesse koobastesse vaenlase
eest peitu pugenud hulk inimesi.
Nende seas olnud naine oma lapsega, kes aetud mingil põhjusel peidikust välja. Neil ei jäänud muud üle
kui minna kõrvalkoopasse. Saatus
olnud emale ja lapsele armuline,
sest ämblikud kudunud koopasuu
ette tiheda varjava võrgu. Vaenlaste
tulles saanud hukka inimesed, kes
olnud ilma võrguta koopas.
1. Nestor, Heldur; Soesoo, Alvar 2006. Silur
Eestis. GeoGuide Baltoscandia. Tallinn.

Elen Rekand (1972) on Tartu kutsehariduskeskuse loodusturismikorralduse
õpilane.
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Elusloodus

inspireerib iniminseneri
Inimene peab end ninakalt looduse krooniks, ehkki oma
südames on ta Noa aegadest alates alamaks peetud
loomi ja taimi kadestanud. Saaks ometi lennata linnuna,
ujuda kalana, õitseda roosina, olla vapper kui lõvi ja väle
kui hirv! Vaid mutt ei ole ta tahtnud olla, kuigi on kippunud maa alla. Tõele au andes tahaks inimene olla ka eluta
looduse sarnane: särada päikesena, kumada kuuna ja olla
tugev kui teras.
Tiit Kändler

L

indmees, amfiibinimene, ämblikmees, nahkhiirmees ja kalanaine ehk näkk on inimloomingu maailmas alati au sees olnud,
nõnda nagu kõikmõeldavad kimäärid ehk inimese ristsugutised loomadega. Oskaks vaid lindude keelt, siis
leiaks kõik aarded üles!
Kuid inimene ei ole unustanud ka iseennast. Oma
robotid loob ta enda
näo järgi, nagu
Jumal lõi ini-

Morfiidid
on leiu
tanud
fotoo
nilised
kristallid,
mis või
maldavad
iirisvärvumist
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se lõhnameele olemuse kohta.
Kui transistoride külge õnnestuks
ühendada lõhnamolekule siduvaid
valke, saaks lõhnu muundada elektrisignaalideks. Ent siiani pole robotnina suuteline vahet tegema erisuguse kiraalsuse ehk käelisusega molekulide lõhna vahel. Inimese nina eristab mõnda sellist molekuli, näiteks
karavoonimolekuli eri vormid aitavad meil haista piparmünti
ja köömnet.
Ajakirja Nature CommuKa kõige targematel teadlastel
nications
tänavuses
on muust elusloodusest õppida
16. jaanuari numbris on
Manchesteri ülikooli ja
küllaga.
Itaalia Bari ülikooli teadlased kirjutanud bionina
valmistamisest. See bionina sisalmese oma näo järgi. Kahel jalal kõndab lõhnaaineid siduvat valku, mida
divad, inimhäälel kõnelevad, parajalt
õnnestus ühendada transistoridega.
soojad ja paksud ning parema ninaga
Nood muudavad lõhnaaistingu elektkui inimene ise. Teadlased ponnistavad hinge kinni pidades sensorite kalrisignaalideks. Andur on erakordselt
lal, mis suudaksid nuusutada paremitundlik. Rühma juht, Manchesteri ülini kui inimene, õigemini oleksid veelkooli professor Krishna Persaud kingi tundlikumad. Koerad ja eriti kaslanitas uudisteportaalis AlphaGalileo,
sed suudavad seda ilma masinatetagi.
et väljaefektiga transistoride kasuIgal lõhnal on
tuselevõtt tingis nende uue taseme:
oma
muster,
nende bioandurid suudaksid haista,
kas toit on riknenud või kas õhk on
lõhnajälg, mille
järgi me ta ära
saastunud. Ütlemata jäi, et bioandutunneme. Iga
rid võiksid haista ehk sedagi, kas sõjalõhnamolekuli
varemete õhus on tunda laibalehka
jaoks on inimvõi mürkgaase.
ninas oma retseptor, mille
Kui te oleksite liblikas, ämblik, geko
külge
molevõi meritäht, mida oleks teil inimekul end seob
selt õppida? Mitte midagi peale soovi
ja selle järgi
olla maailmas kõige targem, sest muu
ajule signaaeluks vajaliku on nad leiutanud milli
saadab.
joneid aastaid enne inimese eellaste
Selline
on
ilmumist maamunale. Kuid ka kõige
kõige lihtsam
targematel teadlastel on muust eluskirjeldus inimeloodusest õppida küllaga. Seda on vii-
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Foto: J. M. Garg / Wikipedia

Lootoselehe pind koosneb imepeenikes
test niitidest, mis aitavad vett tõrjuda

sele. Seda iirisvärvumis- ehk virvendamisoskust võime näha ka Eestis
elutsevatel loomadel: mõned meie
mardikad sädelevad samuti sinilillarohelistes värvides.
Või kui vahime igavusest lakke
ning näeme seal kärbest, kas küsime siis sageli, miks ta laes püsib.
Ehk arvame, et küllap ta kuidagiviisi end sinna pinna külge
kleebib. Aga kuidas kärbes nii kähku oma jalgu
siis lahti saab? Kärbsest
veelgi drastilisem on geko
võime käia mööda klaaslage.

Need loomad kasutavad ära seda,
mida meie nimetame nanotehnoloogiaks.
Inimene leiutab, aga loodus on
temast ikkagi ees. Alles 1996. aastal said teadlased jälile, kuidas putukad üldse lennata suudavad. Seniajani
tehtud ja inimese leiutatud aerodünaamikaga kooskõlaliste arvutuste
kohaselt poleks see üldse võimalik.
Aga nad lendavad siiski!
Itaalia kirjaniku ja keemiku Primo
Levi ennustus bioinspiratsiooni edenemise kohta on midagi enamat kui
Ikarose ja Daidalose algatatud lindude jäljendamine. 1987. aastal keemik suri, nägemata uue teadussuuna
edusamme. Samas Levi mõistis, et
bioinspiratsioon läheb süvitsi mikromaailma. Ühtlasi tõdes ta, et selline
reis ei olnud võimalik enne 1965. aastat, kui leiutati skaneeriv elektronmikroskoop. See imemasin avas inimesele tee, mõistmaks nii liblikatiiva,
gekojala kui ka lootoselehe tegelikku ülesehitust. Vene kirjanik ja ühtaegu kirglik asjaarmastajast liblikaFoto: Bjørn Christian Tørrissen/Wikipedia

mastel aegadel tehtud üha usinamalt.
Näiteks on valmistatud värvid, mis ei
mustu, aknaklaasid, mida pole vaja
pesta, lennukid, mida pole näha, või
siis sillad, mis ei kuku kokku.
Tõepoolest, inimene õpib üha
enam, kuidas võtta eeskuju taimede ja loomade miljonite aastate vältel välja „arendatud” ehitusest. See
on omamoodi poeetiline. Poeesia ei
peitu mitte selles, et leiutajate loodud
firmad on looduse kopeerimisega
teeninud miljardeid, vaid hoopis looduse enda leiutistes. Bioinspiratsioon
on uuemat sorti teadus, mis otsib,
kuidas kasutada eluslooduse printsiipe, et luua selliseid lahendusi, milleni
evolutsioon pole jõudnud. Kuid selleks tuleb loodust mõista uuel tasandil: see ei asu meie peade kohal ega
ole meist suurem, vaid on kaugel
allpool. Juba 1959. aastal kõneles kuulus Ameerika füüsik
Richard Feynman, et „seal
all on külluslikult ruumi”. Ta
mõtles selle all, et loodus ehitab elu, lähtudes aatomitest ja sealt
edasi molekulidest ja
nõnda edasi. Nii toimib evolutsioon alt üles. Meie
aga ehitame oma asju
põhimõttel ülalt alla.
See Feynmani peetud
kõne on muutunud nüüdse
nanotehnoloogia krestomaatiliseks
tekstiks.
Ilmselge, et inimesele lähimad
asjad on tema jaoks kõige tähtsamad. Kui vaevleme gripis, siis
tõmbub meie maailm kokku meie
kehaks. Kui oleme terved, siis on
tool ikka tähtsam kui mingi liblikas või udukogu. Ent, stopp!
Mingem botaanikaaeda ja vaadelgem lootose lehte. See võib uppuda
mutta, kuid tagasi pinnale kerkides
on puhas, nagu oleks äsja tekkinud:
kogu muda veereb lehelt maha. Või
näiteks meie jaoks eksootilised troopilised liblikad morfiidid (Morpho
rhetenor), kelle eresinised tiivad paistavad paari kilomeetri kaugusele. Me
ei näe neid erksinistena mitte värvipigmendi tõttu tiibadel, vaid tänu valguse interferentsi oskuslikule kasutu-

Geko jalal on 500 000 imepeenikest harja, millest igaüks haruneb omakorda viiesa
jaks osaks. Need kinnituvad pinnale nn van der Waalsi jõudude tõttu. Nõnda on tal
võimalik käia mööda klaassiledaid seinu ja lagesid
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uurija Vladimir Nabokov on kirjutanud: „Tundub, et maailma dimensioonilises skaalas on delikaatne kohtumispaik, kus saavad kokku kujutlusvõime ja teadmine, paik, mis ilmneb,
kui suured asjad pisenevad ja väikesed suurenevad, ja see on olemuselt
kunstipärane.”
Bioinspiratsiooni valdkonnas töötavad teadlased jagunevad üldjoontes
kahte lehte: biomehaanikud ja materjaliteadlased. Biomehaanikud võtavad
õppust sellest, kuidas lendab kärbes,
et ehitada tillukesi lendavaid roboteid. Materjaliteadlased lähtuvad lootoselehe ja morfiidide võimetest, et
luua klaas, mis ei mustuks, või teemärgistus, mis ei tuhmuks.
Teaduse ajaloos on korduvalt juhtunud, et füüsikud, insenerid ja keemikud on midagi leiutanud, ning siis
on bioloogid avastanud, et loodus on
samalaadse asja juba sadu miljoneid
aastaid varem valmis saanud, ent alles
nüüd mõistame selle mõtet.
Füüsikud Eli Yablonovitch Belli
laboratooriumidest ja Sajeev John
Toronto ülikoolist viitasid juba
1987. aastal fotoonilise kristalli tõenäolisele olemasolule. See võimaldab
kontrollida valgust, nagu osatakse
kontrollida elektrit. Fotooniline kristall toimib samamoodi kui miljonite
transistoridega ränikiip, lubades läbi
kristalli vaid kindla lainepikkusega
valgust. Erinevalt Flemingi juhuslikult avastatud antibiootikumist jõuti
fotoonilise efektini teoreetiliselt,
nõnda nagu James Clerk Maxwell
avastas 1860. aastatel raadio elektriteooria toel.
Liblikatel ja põrnikatel näeme peegelduva valguse virvendust ehk iirisvärvumist. Esimese fotoonilise kristalli ehitas valmis Yablonovitch oma
abilistega 1991. aastal, puurides nelja
aasta jooksul miljoneid kuuemillimeetrise läbimõõduga augukesi tahkesse kristallkamakasse. Nõnda sai
ta aukliku juustu, mis polnud küll
nanotehnoloogia, kuid näitas mikrolaine piirkonnas, et fotoonilist kristalli saab valmistada. Edaspidi suudeti valmistada üha pisemate aukudega
fotoonilisi kristalle, mis võimaldavad
saata valgussignaale näiteks ülikiire54
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Kui sul on seljas talvejope, leiad sellelt ilmselt ka takjakinnise Velcro. Selle leiutamisel
olid Šveitsi inseneril Georges de Mestralil abiks takjanutid, mis imelihtsalt kinnituvad
peaaegu igasuguse mööduva objekti külge
tes arvutites. Alles 1990. aastate lõpul
avastati fotoonilise kristalli olemasolu
liblikatel ja mereelukatel.
Lootoselehe pind koosneb imepeenikestest niitidest, mis aitavad vett
tõrjuda. Veetilgad pinda ei märga,

esindajaid on hispaanlane Santiago
Calatrava, kes lõi Ateena olümpiastaadioni. Ent selle rea algusesse võiks
asetada juba katalaan Antoni Gaudí ja
miks mitte ka Leonardo da Vinci.
Ämblikuvõrgu ja siidiussi niidi
saladus ajendas 1937. aastal looma nailonit ja
1980. aastatel tehissiidi. Sel
Materjaliteadlased lähtuvad loosajandil loodavad näiteks
toselehe ja morfiidide võimetest,
USA sõjajõud kududa selet luua klaas, mis ei mustuks, või
lelaadsetest niitidest kuuteemärgistus, mis ei tuhmuks.
likindlaid veste. Geko eeskujul ehitati valmis ämblikmees, kes suudab ühe
küll aga tõmbavad ligi tolmu ja prahti käega püsida klaaslaes. Meile igapäening veerevad koos sellega lehelt alla. vaseks saanud jalanõude ja riiete kinGeko jalal on 500 000 imepeenikest nituses on eeskuju võetud aga takjalt.
harja, millest igaüks hargneb oma- Puulehel on origami olnud märksa
korda viiesajaks osaks. Need kinnitu- varem, kui selle avastasid jaapanlavad pinnale nn van der Waalsi jõudu- sed. Bioinspiratsiooni hüüdlause on
de tõttu. Kui inimese käel oleks geko „Lõputult pisemaks, kergemaks, liijalataldade ehitus, saaksime vabalt kuvamaks!”.
See võib luua meie aegade uue
käe klaaslakke panna ja seal mõnupoeetika. Looduse orjalik kopeerimisalt rippuda.
ne nurjub. Edu toob vaid arusaam
Aina pisem, kergem ja liikuvam. põhiprintsiipidest. Galilei intuitsioon,
2003. aastal oli Londonis Victoria ja et looduse raamat on kirjutatud kolmAlberti muuseumis näitus, kus tut- nurkadest, ruutudest ja ringidest, pole
vustati uut arhitektuurisuundumust. alt vedanud. Kuid mõned kujud on
Selle eeskuju on erisuguste elukate keerulisemad, kui ta aimata oskas.
kehaehitus, alates mereolenditest kuni
dinosaurusteni. Üks tuntumaid suuna Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Klorofüllita uibuleht
Tõnu Ploompuu

N

õmme lõunaservas olin inimmõjustatud metsas prooviala üle vaatamas. Äkki jäi
metsa all silma roosade lehtedega taim.
Üks võsuke sai mättast näppu võetud.
Huvitav, mis aialill siia on põgenenud?
Eriliselt kena, ei olnud sellist varem
kohanud. Taime lähemalt uurides sai
ta peagi määratud rohekaks uibuleheks; lähikonnas õitses hulk normaalseid rohelisi taimi samast liigist.
Tegemist on kolmanda taimeliigiga, kel on Eestis leitud klorofüllita
vorm. Eelmised olid valge tolmpea
[4] ja maailma jaoks eriti tähelepanuväärne haruline võtmehein [3].
Klorofüllita taimed saavad toituda vaid parasiteerides teisel elusorganismil: kas taimedel või seentel.
Viimaseid nimetatakse mükoheterotroofseteks. Selliseid taimi on evolutsioonis tekkinud taimerühmades, kus
on kujunenud väga täiuslik seos seenega, täiuslik mükoriisa.
Seesugune on kanarbikuliste sugukonna taimede elu, kelle hulka uibulehed kuuluvad. Kanarbikuliste seas
on teada arvukalt mükoheterotroofseid taimeperekondi, enamik neist
kuulub seenlilleliste alamsugukonda
[1, 2]. Seenlill on Eestiski tavaline
nõmme- ja palumetsade taim.
Ameerikast on ka uibulehe perekonnast teada mükoheterotroofne liik – Pyrola picta. See liik võib
kasvada nii roheliste lehtedega
kui ka ilma lehtede ja klorofüllita vormina. Varasematel aegadel peeti rohelist ja mükoheterotroofset vormi (Pyrola
Pyrola aphylla) eri liikideks. Alles kloone põhjalikult
uurides ilmnes, et mõnikord on
pool klooni roheline, pool mükoheterotroofne. Geeniuuringud on
kinnitanud nende samasust.
Pyrola picta on liik, mis on poolel teel mükoheterotroofseks.
Ei saa ennustada, kumb praegu võrdset edukust tagav pool

Fotod: Tõnu Ploompuu

Panin tähele

Mükoheterotroofne rohekas uibuleht äratab tähelepanu lehtede iseäraliku värviga
peale jääb, või kujunevad neist ikkagi
eri liigid.
Ka Eesti uibulehtede puhul on teada,
et taime ja seene kooselus on ainevahetus sageli väga tugevalt taime poole
kaldu: taim ei anna seenele midagi [5].
Pool uibulehtede süsinikust võib pärineda seenest, teine pool omastatakse
lehtede kaudu fotosünteesil.
Klorofüllita roheka uibulehe kohta
ei saa siiski väita, et taim ennast
väga hästi tunneks. Seenest saadavast piisab, et ellu jääda, aga paljunemiseks on vaja ka lehtede kaudu saadud süsivesikuid. Seen tagab ellujäämise, aga mis elu see on! Naabruses
kasvavatel rohelistel kloonidel oli
hulk õisikuid, ent sellel roosakasvalgel taimel polnud ühtegi,
samuti ei olnud näha eelmise
aasta varsi.
Oma lehtede värvilt on taim
väga kaunis. Erinevalt teistest
uibulehtedest leidub rohekal
uibulehel ka normaalses olekus lehtedes ja vartes rohkesti
punaseid pigmente. Klorofülli
kadudes paistavad need hästi

Roosakasvalgete lehtedega roheka
uibulehe ümbruses õitses rohkesti
normaalse roheka uibulehe taimi
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silma; taim pole märgatavalt punasemaks muutunud lisastressi tõttu. Kuid
teiste uibulehtede seast on klorootilisi vorme otsida ilmselt raskem: ilma
ereda punaka toonita näivad nende
lehed lihtsalt kolletunud ega pruugi
köita tähelepanu.
Seda taime ei tohi mingil juhul üritada enda aeda istutada. Ta on täielikult sõltuv mullas elavatest seentest.
Aias teistsugusesse mulda sattudes
seen ilmselt hukkub kiiresti. Hoolikas
ümberistutamine oleks tema puhul
samaväärne taime tapmisega. Peale
selle teeb need seened eriti tundlikuks seotus ümbritsevate puudega: neist pumpavad seened uibulehte
orgaanilisi aineid.
1. Massicotte, Hugues B et al. 2011. Biology
of Mycoheterotrophic and Mixotrophic
Plants. Biocomplexity of Plant-Fungal
Interactions. Somerset, NJ, USA, John
Wiley & Sons.
2. Mycoheterotrophic Plants – mhp.myspecies.info.
3. Ploompuu, Tõnu 2014. Klorofüllita võtmehein. – Eesti Loodus 65 (3): 158–159.
4. Püttsepp, Ülle 1993. Kahvatu orhidee. –
Eesti Loodus 44 (11/12): 357.
5. Tedersoo, Leho et al. 2007. Parallel evolutionary paths to mycoheterotrophy in
understorey Ericaceae and Orchidaceae:
ecological evidence for mixotrophy in
Pyroleae. – Oecologia 151 (2): 206–217.

Tõnu Ploompuu (1960) on Tallinna ülikooli botaanikalektor.
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Raamatututvustus

Enn
Kaubi
Antarktika-raamatud
Eesti tuntuima Antarktika-uurija ja viljakaima polaarteaduse
populariseerija Enn Kaubi sulest ilmus möödunud aastal
koguni kaks Antarktika-teemalist raamatut.

N

eist esimene, sarjas „Loo
duse raamatukogu“ avaldatud „Imekaunis Antarktika.
Pühendatud teadusele“, on hea ülevaade olulisimatest Antarktika
kohta käivatest faktidest, numbritest ja üldisemalt sellest, mida üks
silmaringi avardada sooviv inimene
lõunanabamandri kohta teada võiks.
Peale eluslooduse, kliima ja keskkonnaolude leiab trükisest peatükke
ka Antarktika uurimisloo, poliitilise võitluse ning sellest sündinud
Antarktika lepingu kohta. Ühtlasi
on antud ülevaade eestlaste rollist
Antarktika uuringutes ja üha kasvavast looduskaitse tähtsusest. Raamatu
kompaktne formaatki – mõõtudelt
väike ja pehmete kaantega – viitab
taskuteatmikule, mida on hea vajaduse korral kaasas kanda.
Seevastu teises, mõnevõrra
ko
gu
kamas ja kõvas köites raamatus „Armulugu Antarktikaga. 9 ekspeditsiooni Lõunamandrile“ läheb
Enn populaarteadulikust kirjutisest
sammu võrra kaugemale. Nagu pealkiri viitab, leiab sellest märksa enam
autori isiklikke mälestusi ja emotsioone, mis raamatu üldisemat teadmisteosa meeldivalt rikastavad.
Esimesest raamatust on täiendatud
kujul kaasa võetud kogu populaarteaduslik materjal ning lisatud rohkem
pildimaterjali. Pikemalt on käsitletud
näiteks eestlaste osa Antarktika uurimises. Muu hulgas saab teada, kuidas
aitasid helkivad ööpilved eesti meestel lõunanabamandril kanda kinnitada ja mil moel sel karmi kliimaga mandril järveteadust tehakse. Just
järved on olnud Enn Kaubi uurimisteema ja pikaaegne kirg. Antarktise
56
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järvede ökoloogilisele uurimisele on
ta varunud raamatus mitu lehekülge. Siiski pole sugugi tegu teadusliku
kokkuvõttega, vaid huvitava ja paeluva jutustusega, kus välitöödega käivad alati kaasas sealse elukorraldusega seotud sekeldused, inimsuhted ja
seiklused.
„Armulugu Antarktikaga“ sisaldab rohkesti päevaraamatu vormis meenutusi ja kogemusi, nende
jagamine lugejaga on väljaande teinud kahtlemata omanäoliseks. Nelja
kümnendi jooksul on Ennul õnnestunud osaleda ühtekokku üheksal
Antarktika teadusekspeditsioonil,
pealegi eri riikide koosseisus, mis
tähendab koostööd paljude eri rahvusest inimestega.
Autoril on valge kontinendiga
kujunenud omamoodi isiklik suhe:
aastate jooksul on ta Antarktikas viibinud kokku üle 1200 päeva! Nii räägib ta ka inimesest lõunanabamandril, püüdes isiklike kogemuste põhjal
mõtestada seda tõmmet, mis nii mehi
kui ka naisi jäise ja karmi maanurga poole kisub. Miks inimene kohe
pärast Antarktise avastamist sinna
pürgima hakkas ja miks ta seda endiselt teeb?
Antarktika on meie planeedi avastusloos olnud viimane suurim terra
incognita. Autor esitab juba tuntud
küsimuse: „Kes avastas Antarktika?”.
Kas esimene võis olla baltisakslasest eestimaalane Fabian Gottlieb
von Bellingshausen? Väikerahvana sooviksime seda ju uskuda. Kuid Enn jätab

Armulugu Antarktikaga
9 ekspeditsiooni Lõunamandrile
Tea kirjastus
Tallinn, 2014. 231 lk

Imekaunis Antarktika
Pühendatud teadusele
Sari „Looduse raamatukogu”
Tallinn, 2014. 96 lk

vaidlusi tekitava vastuse delikaatselt
andmata ja märgib sootuks tabavalt, et
polegi tähtis, kes oli esimene. Oluline
on see, mida me avastusest oleme õppinud ja kuidas tulevikus edasi läheme.
Kõik maadeavastused on tehtud ikkagi
kogu inimkonna jaoks.
Timo Palo

Raamatut „Imekaunis Antarktika. Pühendatud teadusele“ saab osta veebipoest
www.loodusajakiri.ee või MTÜ Loodusajakirja toimetustest Tartus ja Tallinnas.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Raamatud
Kivimustrid
Fotod Fred Jüssi. Tekst Fred Jüssi ja
Ave Suija. Kujundanud Kersti Tormis,
toimetanud Sirje Endre ja Tarmo Tilsen.
SE&JS, 2015. 160 lk

agakaanelt
võib lugeda,
et see Eesti
loodust tutvustav
raamat on mõeldud
kõigile, kes tahaksid rohkem teada
saada Eesti kaunimatest paikadest, meie looma-, linnuja kalaliikidest jmt. Siin põimuvad loodusega meie ajalugu, rahvapärimused,
kirjandus ja kultuur, samuti leiab siit
põnevaid legende-lugusid ja silmaringi laiendavaid fakte igas vanuses loodusesõbrale.
Tegelikult võiks raamatut nimetada lühiülevaateks, mida kõike on
Eesti loodusest võimalik leida interneti vahendusel. Kasutatud allikate loend
hõlmab küll kuus lehekülge, ent nende
seas on vaid mõned üksikud paberraamatud. Olulisemad allikad on näiteks põhikoolile mõeldud „Eesti taimed“ (see paistab välja ka liikide ja

teabe valikust), „Eesti selgroogsed“ ja
ei puudu ka Miksike. Tekstis ei ole viiteid, aga iga peatüki kirjutamisel on
kasutatud mitut allikat, mis üldiselt on
ladusalt ja loetavalt ümber jutustatud.
Teaberaamatuks mõeldud väljaandel puudub sissejuhatus, aga mis
veel hullem – ka register. Koostajal
ilmselt ei ole loodusteaduslikku tausta, see aitab seletada vigade ja kaheldavuste rohkust. Lk 16 on kirjas, et
Alemaa botaanilisel kaitsealal kasvab
18 orhideeliiki: „Nende seas leidub ka
väheesinevaid vorme. Näiteks kasvavad madalsoos koldjas selaginell, soohiilakas, Russowi sõrmkäpp ..“ („liik“
ja „vorm“ on eri tähendusega mõisted ning koldjas selaginell on sõnajalgtaim). Leheküljelt 45 saab lugeda,
et Koiva puisniidult on leitud emeriitpõrnikaid („emeriit-“ ja „eremiit“
lähevad ikka segi, nagu ka „fresko“ ja
„fiasko“); lk 32 selgub, et KaarmiseJõempa karstialal leidub taimharuldustest näiteks punast penikeelt (millist liiki tegelikult mõeldakse?) jne.
Taimefotodest on valed lk 132 imikas
(pildil on rass), lk 180 võilill (tegelikult
piimjuur), lk 181 üheksavägine (pildil
on must vägihein).
Mõnedki kohad on lihtsalt naljakad
või halearmsad, mis raamatu väärtust
muidugi ei vähenda, pigem loovadki
rõõmsa meeleolu. Näiteks lk 66 saame
teada huvitava fakti: „Nõmmeveski
joa juures asub rändrahn, millel kasvab väike kuusk“. Lk 117 on legend:
„Vilsandi linnuriik tekkis tänu Artur
Toomile (1884–1943), kellel lapsena polnud muid kaaslasi kui meri ja
linnud. Koolist koju minnes olnud
ta näinud, kuidas karjapoisid lindude
mune hävitasid. See tegi teda kurvaks
ja sellest said alguse tema linnuriigi asutamise mõtted. Täiskasvanuna
sai Arturist linnuvaatleja ja looduskaitsja.“
Kokku võttes: teosele saab ette heita
samu asju, nagu ikka internetist kogutud teabele, mis pole süstematiseeritud, läbisegi on oluline teave ja täiesti
ebaoluline infomüra ohtrate vigade ja
kaheldavustega. Kui te kasutate internetti, siis pole tarvidust seda uudisteost endale soetada: erilist lisandväärtust selle ostuga ei kaasne.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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K

i v i m u s trid pilgupüüdjana ei ole just tühine
ahvatlus. Maamunal
olid samblikud olemas ammuilma enne inimest. Arvata
on, et meie aladele asusid nad elama
pärast viimast jääaega umbes kaksteist
tuhat aastat tagasi. Samblikel peab
olema meile midagi ütelda. Minu äratundmise väljendus sellest on pildid
kivimustritest. Ilus uskuda, et mõne
vaataja hinges nendest midagi puudutatud saab.“
Pildid albumis on tehtud Eestis
Vilsandil, Viidumäel, Mohnil ja
mitmel pool mujal. Samuti on siin
Ahvenamaa ja Koola Lapimaa samblikumustreid. Suurepäraseid fotosid
täiendavad pikemad ja lühemad selgitused samblike eluviiside ja liikide ning pildistamispaikade kohta.
Kaunis ja sisukas raamat nii looduse ilu nautijale kui ka samblikuhuvilisele.

„

Soome-ugri rahvaste füüsiline
antropoloogia
Karin Mark. Käsikirja alusel koostanud,
täiendanud ja toimetanud Leiu Heapost.
Tallinna ülikooli ajaloo instituut, teaduste
akadeemia kirjastus, 2014. 542 lk

S

indoeuroopa ja turgi rahvaid. Kokku
uuriti 133 etnilist ja territoriaalset
rühma, mis hõlmasid 22 rahva esindajaid.
Kuna materjal on kogutud ühtse
metoodika järgi väga laial territooriumil elavailt Euraasia rahvastelt, pakuvad andmed suurt huvi nende rahvaste morfoloogilis-geneetiliste, etnogeneetiliste, ajalooliste jms küsimuste
uurijatele. Suure osa teosest võtavadki enda alla faktiliste andmete tabelid.
Teose kokkuvõttev peatükk käsitleb
antropoloogilisi tüüpe ja nende asendit rassisüstemaatikas.
Põhiosa raamatust hõlmab somatoloogiliste tunnuste etnilis-geograafilise varieeruvuse kirjeldus. Vaatluse
all on pigmentatsioonitunnused, karvkate, kehapikkus, peamõõtmed, laup,
nägu, silmade ja nina piirkond, suupiirkond, lõuats ja kõrvad. Teose lõpul
on kaks kommentaari: Ene-Margit Tiit
käsitleb antropoloogilise materjali statistilist analüüsi ning Mart Viikmaa
mongoliidse lisandi olemust.

uurteos põhineb
Karin
Margi aastakümnetepikkusel
põhjalikul uurimistööl soome-ugri
rahvaste antropoloogiast. Umbes
veerandi sajandi jooksul mõõdeti
ligikaudu 13 000 inimese näitajaid:
soome-ugri rahvastest eestlasi, isureid, ingerisoomlasi, soomlasi, karjalasi, vepslasi, saame, ersa- ja mokšamordvalasi, terjuhhaneid, karataisid, marisid, sürja- ja permikomisid,
udmurte, bessermane, hante, mansisid, Taga-Karpaatia ungarlasi ning
neile võrdluseks naabruses asuvaid

Imepärane Eesti loodus
Rita Mets. Toimetanud Triinu Lehtoja,
kujundanud Peeter Paasmäe. Projektijuht
Martin Kivirand. AS Ajakirjade Kirjastus,
2014. 312 lk

T
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Panin tähele
Fotod: Evelin Saarva

Ära vahetada ei saa värbkakku kellegi
muuga: kakulik sisu värvulises vormis ei
jäta vastusevariante

Heledad kuklakaared jätsid mulje, et
lind vaatab korraga nii ette- kui ka taha
poole

Kohtumine värbkakuga

O

ktoobrikuu
lõpupäevadel äratas õuel lehti riisuva
perenaise tähelepanu tihaste ja muude värvuliste kädin aianurgas. „Meediakära“ oli sihitud rohus
hüplevale olendile, kelle heledad kuklakaared jätsid mulje, et lind vaatab
korraga nii ette- kui ka tahapoole.
Üleskorjamisel ta vastupanu ei osutanud, tuppa viiduna silmitses ümbrust kolmveerandringise kaarega oma
terastest kollastest silmadest.
Ära vahetada ei saa värbkakku
kellegi muuga: kakulik sisu värvulises vormis ei jäta vastusevariante.
Habras, terane, kauni mustriga, rahulik. Eneseväärikuse hoidmiseks naksutab pisut kõvera nokaga ja teeb
habemesse öökullipobinat. Väike
harva esinev varjuline lind; sarnasus
lapse või päkapikuga äratab pisikese
flegmaatiku vastu usaldust.
Kust kohast oli kakk koduaeda
ilmunud? Kas olid teised linnud peletanud ta välja majatagusest kuusikust
või häirisid raietööd vanas mõisapargis? Olud olid muutnud ta pisut
parempoolseks: vasak jalg ja tiib tundusid nõrgemad.
Värbkakk sai endale diplomaatili58

|122| EESTI LOODUS VEEBRUAR 2015

se varjupaiga naabri kassivabas majapidamises. Ajutise puurina toimis
suur traadist kartulikorv, kuhu tekkis ajalehtedest maapind, ajakirjadest
taevas ja õrs nende vahel seisukoha
võtmiseks. Esialgu lind püsiski õrrel,
üks jalg tugevamini, teine nõrgemini
haaramas. Kui aga naaber eemal oli,
ärkas värbkakus ettevõtlikkus ja vabadustahe. Kakk töötas läbi hulga ajaleheartikleid, rebides nad peenikesteks
ribadeks. Kergitas ajakirjadest lage
kõrgemaks ja üllatuslikult suutis painutada avaramaks terastraadist trellid
ning sealt peagi välja pista. Toimekam
oli ta hommiku- ja õhtutundidel, paaril korral kadus naabertubadesse voodite ja kappide taha.
Värbkakk on öökull, kes tegutseb
päeval ja huikamise asemel pigem
piiksub. Puuris küll mitte. Meie hoolealuse tumedam nokk ja eriti väike
kasv viitasid isasele noorlinnule. Kui
ta aga paaripäevase tegutsemise järel
ikka veel söönud-joonud ei olnud,
asutasime end humanitaarmissioonile. Naaber hoidis lindu, mina asetasin pintsetiga noka vahele hakklihapala. Lind neelatas, sulgedes selleks
ajaks silmad. Neelas alla ka tilga vett,

vaigistades meie muret ta tuleviku
pärast. Sundsöötmine kordus paaril järgmiselgi päeval, tundus, et lind
hakkas sellega rohkem leppima.
Siis otsustasime kaku õue viia ja
hinnata tema olukorda. Asetasime
linnu raagus ploomipuu oksale paari
meetri kõrgusele. Äkitselt ilmus naaberoksale vihane tihane ja asus valjult pahandama, peagi oli kohal teine,
kes inimestest väljagi ei teinud, jõudes
kakust paari vaksa kaugusele. Tuli kolmaski tihane, kõik kolm särtsusid nagu
vast laetud taserid. Värbkakk jälgis
kõike seda flegmaatiliselt, pööras küll
pead, aga ei enamat. Lennuharjutusi
vabatahtlikult ei teinud, käelt liugles
vaid paar meetrit ettepoole.
Nii ei jäänudki naabril muud
üle, kui kutsuda kohale keskkonnaameti asjatundja. Noormees vaatas värbkaku üle, kahtlustades esialgu tiiva rang- või kaarnaluu murdu.
Hakklihaga söötmisesse suhtus skeptiliselt ja lubas linnule ise hiiri püüda.
Mis võis meil selle vastu olla? Head
paranemist, Mr Värbkakk! Meile näitasid sa end tõelise härrasmehena.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Jaanus Järs

Kroonika

Ida-Viru suurimad poolkoksimäed
ei reosta enam keskkonda

Näärikuu

polnud kuigi talvine

Kohtla-Järve poolkoksimägi 20. jaanuaril
ma 5,58 miljonit eurot, Kohtla-Järvel
kulus üle 36 miljoni euro.
1938. aastast alates oli KohtlaJärve poolkoksiprügilasse ladestatud
ligi 73 miljonit tonni poolkoksi ja ligi
100 000 tonni pigijäätmeid. Enne sulgemist oli Kohtla-Järve poolkoksi
ladestu kõrgeim koht ligi 170 meetrit
üle merepinna, kokku ligi 214 hektaril. Kiviõli poolkoksiprügilasse on
ladestatud üle 15 miljoni tonni jäätmeid, kokku ligi 47 hektaril.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Loodusesõbrad on oodatud kooli
Foto: Mihkel Randam /
„Tagasi kooli“ algatus

„T

agasi kooli“ algatus kutsub loodushuvilisi ja inimesi eri elualadelt kooli
külalistunde andma.
16.–20. veebruaril toimub „Tagasi
kooli“ nädal, kus koolid üle Eesti
avavad uksed külalisõpetajatele. Südamelähedase teema valib iga
külalisõpetaja ise, olgu tööst, hobidest või elukogemusest. Tänavu on
fookuses kaks märksõna: inimene ja
ühiskond. Kuidas mõjutab loodus inimest ja inimene loodust? Mida saame
looduselt õppida? Kuidas keskkonda
hoida? Need on mõned näited küsimuste kohta, millele võiks koos õpilastega lahendusi otsida.
Huvilised saavad registreeruda
www.tagasikooli.ee lehel infosüsteemi, et leida koostööpartner-õpetaja
endale sobivas koolis ja leppida tund
kokku. Külalistunde võib anda ka

Tundi annab külalisõpetaja Ulla Ilisson
meeskonnatööna – kutsu hea sõber
või kolleeg endaga kaasa!
„Tagasi kooli“ algatus aitab suurendada koostööd kooli ja ülejäänud
ühiskonna vahel. Mida rohkem külalisõpetajaid noortega kohtub, seda
suurem on tõenäosus, et noored leiavad eeskujusid ja oskavad teha teadlikumaid valikuid.
„Tagasi kooli“ meeskond /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

U

us aasta tuli ilmaga, mis sulatas
jõululume üsna olematuks. Aasta
esimesel täisnädalal valitsesid siiski külmakraadid, kohati päris krõbedad,
nädalalõpp oli väga tuuline ja tuisune.
12. jaanuar oli küllap kuu kõige lumerohkem päev, aga kohe läks jälle sulaks
ja õigeid talveilmu enam ei tulnudki, kui
selleks mitte pidada paigutist miinustemperatuuri ning lume(lörtsi)sadusid. Sageli
tegi pahandust libedus. Kuu lõpus olid
linnad peaaegu lumeta, ent maal leidus
ka kohti, kus sai suusatada.
Ilmateenistuse rehkendused kinnitavad,
et jaanuar oli keskmisest tublisti soojem
(–0,8° vs –3,5°), veidi sajusem (55 mm vs
50 mm) ja hoopis päikesevaesem (19 vs
30 tundi). Õhutemperatuuri maksimum,
7,3°, mõõdeti 2. jaanuaril Vilsandil ja miinimum, –20,7°, 7. jaanuaril Väike-Maarjas.
Suurim ööpäevane sajuhulk, 19 mm,
registreeriti 11. jaanuaril Heltermaal.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Berit-Helena Lamp /
keskkonnaministeerium

P

ikka aega Ida-Virumaa keskkonda ohustanud Kohtla-Järve ja
Kiviõli poolkoksimäed on nüüd
nõuetekohaselt suletud ja ohutud.
Sulgemata poolkoksimägedest eraldus õhku mürgiseid gaase ning pinnaja põhjavette saasteaineid. Nii Kiviõli
kui ka Kohtla-Järve poolkoksiladestud kujundati tööde käigus ümber ja
mägede küljed laugemaks. Et vältida
saasteainete sattumist põhja- ja pinnavette, oli tarvis tagada poolkoksimäe
veekindlus. Esmalt kaeti pinnad betoniitsavist mattidega, seejärel drenaažimattidega ning lõpuks kattekihiga, mis
Kohtla-Järvel on värskest poolkoksist
ja Kiviõlis aherainest. Viimasena külvati mäenõlvadele muru ja istutati
kaseistikuid. Suleti ka mõlemal poolkoksiprügilal õli tootmisel tekkinud
pigijäätmete järved.
Töödele lisas keerukust see, et
enamjagu tööst tuli teha suure kaldenurgaga nõlvadel, probleeme tekitasid juba varasemast ajast mäe sees
tekkinud põlemiskolded. Kiviõli poolkoksiprügila sulgemine läks maks-

2. jaanuar Tartus: jõululumi on põhi
liselt sulanud
04.01 Tallinnas jõuluturul kuulutati välja
rukkiaasta.
05., 12., 19. ja 26.01 Loodusõhtud
rahvusraamatukogus: „34 päeva
Vietnamis“ (Olavi Tammemäe);
„Rännak läbi maailma metsade“
(Hendrik Relve); „Loodusteadlasena
läbi Peruu I“ (Igor Tuuling) ning
„Costa Rica imeline loodus“ (Georg
Aher).
08.01 Eesti loodusmuuseumi Öökulli
akadeemia teadusõhtul rääkisid
Ott Rebane ja Ivo Fridolin valgusest, kuna ÜRO on kuulutanud
2015. aasta valguse ning valguspõhiste tehnoloogiate aastaks.
08., 20., 21., 28. ja 29.01 Keskkonna
ameti loodusõhtud: Valtu jahimajas (Vahur Sepp) ja Haapsalus
(Mati Kaal); Võrus (Timo Palo) ja
Jõgeval (Remek Meel); Türil (Timo
Palo), Räpinas (Arno Pavel) ja
Viljandis (Vahur Sepp); Otepääl
(Arne Ader) ning Palmses (Arno
Pavel) ja Kuressaares (Ahto Kaasik).
09.01 Keskkonnaagentuuri konverentsil
„Sajanditorm – kümme aastat
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Foto: Julia Kropatševa / keskkonnaamet

Keskkonnaameti Iisaku looduskeskus
Keskkonnaameti keskkonnaharidusspetsialistid teevad looduskeskuses koolitusi lasteaedadele ja koolidele ning korraldavad keskkonnaüritusi. Majas on loodus- ja keskkonnakasutuse püsinäitused nii eesti kui
ka vene keeles. 2014. aastal korraldati Iisaku looduskeskuses kokku 123
koolitust, neist 74 vene keeles. Kokku
osales mullu keskuse õppeprogrammides 2388 õpilast.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Suur-konnakotkas saab parema kaitse
on 5–10 suur-konnakotka pesitsusala,
millest üle poole on asustanud suur- ja
väike-konnakotka segapaarid.
Kinnitatud kava on 1999. ja 2005.
aastal koostatud kava järg. Tegevuskavaga saab tutvuda keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.
ee/et/eesmargid-tegevused/looduskaitse/liigikaitse/liigikaitse-tegevuskavad.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Tõnn, Euroopa tõenäoli
selt kõige tuntum suur
konnakotkas, kes veedab
parajasti Hispaanias oma
elu seitsmendat
talve

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

llis

K

eskkonnaminister
Mati
Raidma kinnitas 20. jaanuaril suur-konnakotka (Aquila
clanga) kaitse tegevuskava, mille eesmärk on peatada kogu maailmas ohustatud suur-konnakotkaste arvukuse
vähenemine Eestis ja tagada, et nende
arvukus oleks vähemalt 5–10 paari.
Suur-konnakotkas on pesitsus- ja
saagialade eelistustelt väga valiv. Kõik
Eesti teadaolevad pesitsuskohad asuvad madalamates piirkondades, näiteks
Alam-Pedjal ja Koiva jõe ääres. Oluline
on jätkata niitude hooldamist ja taastamist: kui seda ei tehta, hävivad lindudele elulise tähtsusega maastikud.
Suur-konnakotkaste säilimise suurim oht on ristumine väike-konnakotkaga, keda on Eestis ligi kümme korda
rohkem. Ristumist on raske otseselt takistada, kuid seda on võimalik vähendada kaudsete tegevustega,
näiteks suurendades suur-konnakotkaste arvukust ja parandades nende elutingimusi. Eestis

as Se

13., 15., 19. ja 23.01 Infopäevad
Tallinnas, Haapsalus, Kuressaares
ja Tartus toetuse taotlejatele
ühtekuuluvusfondi meetmest
„Kaitsealuste liikide ja elupaikade
säilitamine ning taastamine“.
13. ja 27.01. 12. Matsalu filmifestivali
filmid Tartu loodusmajas.
14.01 Keskkonnaministeerium ja osaühing Eesti Pandipakend tutvustasid Tallinnas uut pandipakendi
tagatisraha süsteemi.
15.01 Keskkonnainspektsioon korraldas
Tallinnas infopäeva kaevandajatele.
15., 22. ja 29.01 Loodusõhtutel Eesti
loodusmuuseumis rännati koos
Hendrik Relvega maailma eri paigus.
15., 20., 21., 26., 27., 28., 29.01 ja 04.02
KIKi keskkonnaprogrammi infopäevad maakondades.
16.01 Eesti ja Läti välisminister allkirjastasid merereostustõrje koostöökokkuleppe.
16.01 Maa-ametil täitus 25. tegevusaasta.
16.01 Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016–2025 kultuuripärandi koosolek Kolgakülas.
17.01 TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia huvipäev botaanikaaia näitusel
„Pöörane pööripäev. Meeli mõjutavaid taimi meilt ja mujalt“.
17.–18.01 Rahvusvahelise kesktalvise
veelinnuloenduse kesksed päevad.
18.01 Eesti Rohelise Liikumise erakorraline üldkoosolek Tallinnas.
19.01 Tartu loodusmajas rääkisid Uku
Paal, Rene Ottesson, Hannes
Pehlak ja Kadri Tüür ornitoloogilisest ekspeditsioonist Peruusse.
19.01–18.02 Tartu linnaraamatukogus
oli vaadata MTÜ Loomus plakatinäitus „Olen loomade poolt!“, mis

K

eskkonnaameti Ida-Virumaal
asuv Iisaku looduskeskus pälvis Eesti kodukaunistamise
ühenduse konkursil „Energiasäästlik
kaunis kodu“ laureaadi tiitli ühiskondlike hoonete kategoorias.
Energiasäästliku mõtteviisi edendajana on looduskeskusest saanud väga
populaarne koolitusmaja kohalikule
kogukonnale.
Varem asus Iisaku looduskeskus vanas metskonnahoones. Keskkonnaameti eestvõttel ning Euroopa
regionaalarengu fondi toetusel ehitati
uus energiasäästlik hoone, mille suured aknapinnad ja päikesepaneelid on
suunatud lõunasse, põhjakülje põuakindlate niidu- ja liivikutaimedega
mätaskatus hoiab suvel hoonet jahedama ja talvel soojemana. Peale elektri kasutatakse hoones päikese- ja tuuleenergiat. Maasoojuspump kütab ja
varustab hoonet sooja veega. Keskusel
on oma prügijaam ja kompostikast.

Urm

12. jaanuar: kuu lumiseim päev

Iisaku looduskeskus pälvis
energiasäästliku hoone auhinna

Foto
:

Foto: Toomas Jüriado

tagasi“ meenutati 2005. aasta jaanuaritormi.
09.01 Keskkonnaministeeriumis selgitati
ajakirjanikele plaane uute saastetasude rakendumise kohta alates
aastast 2017.
10., 17., 24., 25. ja 31.01 Looduse
Omnibussi retked Tallinnast:
Põhja-Kõrvemaale Metstoa järvede ja Paukjärve äärde; Palmsesse
kohtuma Anne Kurepalu ja Mati
Kaaluga; Ida-Virumaa jugadele ja
Oru parki (ka Tartust); Haanjasse
ning Tammsaare rahvamatkale
Vargamäele (ka Tartust).

Kroonika

L

Foto: Roland zh / Wikimedia

innuharulduste
komisjon
(HK) teatas 21. jaanuaril linnuhuviliste arvutilistis, et on
viimase paari kuu jooksul läbi vaadanud suure hulga teateid, ja andis ülevaate põnevamatest leidudest.
Eesti lindude nimestikus on praeguse seisuga 385 linnuliiki (A–C
kategooria), jooksvalt täiendatavat nimestikku näeb EOÜ veebilehel
www.eoy.ee/node/61.
Uue liigina lisandus mullu nimekirja kõnnu-väikelõoke (Calandrella
rufescens), keda vaatlesid 4. juunil
Rammu saarel Harjumaal Riho Männik,
Monika Laurits-Arro ja Jaanus Aua.
Mandariinpart (Aix galericulata)
tõsteti nn puuripõgenike kategooriast
ehk E-kategooriast põhinimekirja,
C-kategooriasse, kuhu kuuluvad liigid
ja alamliigid, kes on introdutseeritud

või vangistusest põgenenud isendite
najal moodustanud looduses püsiva populatsiooni, samuti liigid, kes
satuvad meile niisugusest populatsioonist väljastpoolt Eestit. Euroopas
on mitmel pool tekkinud mandariinpardi metsistunud asurkonnad, meile
kõige lähemal pesitseb ta regulaarselt
Poolas. Ka Soomes arvati mandariinpart hiljuti C-kategooriasse. Eesti linnuliikide nimestikus on nüüd kolm
C-kategooria liiki: kanada lagle, mandariinpart ja kodutuvi.
HK käsitletud liikide ja alamliikide kõiki kinnitatud vaatlusi näeb
võrgupaikadest www.eoy.ee/node/63
ja www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.
pdf. Seekord kinnitatud huvitavamatest vaatlustest tasub esile tõsta selliseid liike nagu tulipart, prillvaeras,
ida-mustvaeras, raipekotkas, kääbuskotkas, jämejalg, kõrbetüll, mägikiur,
mägiraat jmt.
Hirundo viimases numbris on
ilmunud HK aruanne 2013. aastal
kohatud harulduste kohta (vt www.
eoy.ee/hirundo/arhiiv/142/hirundo-2-2014).
do-2-2014
HK/Loodusajakiri

toetab karusloomafarmide keelustamist Eestis.
20.01 Soomaa teabepäev RMK Soomaa
looduskeskuses.
20.01 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses sai kuulata
Prantsusmaa Calviaci loomaaia
omaniku ja direktori Emmanuel
Moutoni ettekannet „Ohustatud
liikide alalhoid Calviaci loomaaias
ehk kuidas nappide vahenditega
olla tegus liigikaitses“.
21.01 Jõhvis tutvustati Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava.
22.01 Keskkonnainspektsioon tähistas
15. aastapäeva.
22.01 Tallinna linnuklubi ja Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuse
linnuõhtu „Linnalinnud – muhedad naabrid või tüütu nuhtlus?“
(Aarne Tuule).
22.01 Tartus Eesti maaülikoolis peeti
seminar „Uut informatsiooni invasiivsest haigusest saaresurm“.
22.01 Eesti soontaimede uue levikuatlase plaane tutvustanud koosolek Tartus.
23.–25.01 Eesti ornitoloogiaühingu talvine aialinnuvaatlus.
24. ja 25.01 Eesti loodusmuuseumi talveretked Harku metsa loodusrajale
ja Pääsküla raba matkarajale.
25.01 Talvine linnuvaatluse perepäev
Vapramäe loodusmajas.
Foto: Toomas Jüriado

Eesti linnunimistus on 385 liiki

Eksootiline mandariinpart kuulub nüüd
Eesti linnunimekirja
26. jaanuari hilishommik: udune ja
niiske

T

artu ülikool ja Eesti rahvusringhääling avasid 5. jaanuaril ühise Eesti teadusuudiste
kanali ERR Novaator: novaator.err.ee.
Seni on Eesti teadusuudiste portaalides domineerinud välisallikatel põhinevad tõlkelood, kuid uuest ühiskanalist tahetakse kujundada ühtne Eesti
teadusuudiste keskkond kõikidele ülikoolidele jt teadusasutustele, et Eestis
tehtavat teadust paremini tutvustada.
Muidugi ei jää ilmumata ka tõlkelood,
kuid nendele lisatakse Eesti teadlaste
kommentaarid ja arvamused.
Teadusuudiste kõrval on plaanis
persoonilood, samuti kirjutised rah-

Allikas: ut.ee

TÜ ja ERR avasid Eesti suurima
teadusuudiste portaali

vusvahelistest tunnustustest, teaduse rahastamisest ja teaduspoliitikast
jmt. Üksiti ilmuvad portaalis edasi
TÜ sari „Teadus 100 sekundiga“ ja
Tallinna ülikooli sari „Ühe minuti
loeng“. Jätkatakse ka põnevate seminaride ja konverentside otseülekannetega.
TÜ/ERR/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

28.01 Ametisse vannutati Eesti teaduste
akadeemia uus president Tarmo
Soomere.
28.01 Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa keskkonnahariduse ümarlaudade ühisnõupidamine Kuressaares.
28.01 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses avati fotonäitus „ZoFo
2014“, kus näeb valikut loomaaia
75. sünnipäeva fotovõistluse
töödest. Fotograafialoengu „Minu
erilised ajahetked Eesti looduses“
pidas Jarek Jõepera.
28.01 Loodusõhtu Tartu loodusmajas:
Peep Männil rääkis aasta loomast
metsseast.
29.01 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul kõneles Ivar Ojaste
sookurgede rändest.
31.01 Kinos Artis avati fotonäitus „Aafrika
Uhhuduuri pilgu läbi“.
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Foto: Heli Illipe-Sootak

Mikroskoop

Hanede Ameerika mäed

M

älumängudes küsitakse
tihti, milline mäestik on
maailmas kõige kõrgem.
Õige vastus on Himaalaja mäestik,
mis asub Aasias.
Igal aastal lendavad üle Himaalaja
vööthaned, ikka talvitusaladele

ja tagasi. Rännutee viib üle 7000
meetri kõrgusele, kus elustikku
sama hästi kui ei ole ja kibekülm
õhk on niivõrd hõre, et näiteks
mägironijad peavad seal kasutama
hapnikuballoone.
Teha selline lennuretk ainult oma

kahe tiiva ja vähese rasvavaru jõul
tundub olevat võimatu ülesanne.
Napi hapniku kõrval nõuab hõre õhk
ka väga hoogsat tiivatööd, sest pakub
tiibadele vähe tuge, seda enam, et
vööthaned on ühed kõige raskemad
linnud maailmas.
Linnu-uurijad on teada saanud,
et vööthaned ei lendagi otsejoones
üle mäestiku, nagu oleks kõige
lühem tee. Selle asemel liiguvad
nad otsekui lõbustuspargi Ameerika
mägedel: kord soojema õhuvooluga
ülespoole tõustes ja võimaluse
korral jälle mägede vahele orgudesse
laskudes. Nii saab orgude tihedas
õhus jõudu kokku hoida. Samuti
rännatakse külma trotsides öösiti
ja varahommikuti, ikka seepärast,
et külmem õhk on tihedam. Tihe
õhk on vööthanedele tõeline lust:
kui mäeharjade kohal tõuseb pulss
450 löögini minutis, siis orgudes võib
lubada „kõigest“ 300 südamelööki
minutis. Head lendu!
Ajakirjast Science (16. jaanuar
2015) ümber jutustanud Heli IllipeSootak

Nõel heinakuhjas
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mis hävitas Atlantise?
Kumb on suurem, kas Metsajumal või Metsaisa?
Mis põhjustab Jõhvi anomaaliat?
Mis riigi kõige soojemat osa nimetatakse Põhjamaaks?
Kus asuvad Kitsekamber ja Sokutuba?
Kuidas kahjustavad elektriliinid Iisraeli põlde?
Kui madalal asub maailma madalaim meteoroloogiajaam?
9. Mitu ilvest elab Euroopas?
10. Kes kirjutas oma armuloost populaarteadusliku raamatu?
11. Kus kasvab seenlill?
12. Kes on pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. märtsiks aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“. Iga üksik õige vastus osaleb
auhindade loosimisel aasta lõpus!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ja kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
62

|126| EESTI LOODUS VEEBRUAR 2015

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Möödunud kuu vastused
1. Kukkurtihane ja sabatihane
ei kuulu tihaslaste sugukonda
(lk 48).
2. Tigupanell on hea talvine söögiseen (lk 44).
3. Saaremaal Kogulas asub alpitumekoi ainus teadaolev elupaik
maailmas (lk 59).
4. Pistong, rööge, päär ja nuust on
tormituulte nimetused (lk 40).
5. Päevakoera ja piksepeniga võib
segi ajada hiidkaruslase (lk 58).
6. Talinigerik on iseloomulik talvistes võsastikes (lk 46).
7. Hea Pärtel „rajub“ enne pärtlipäeva, paha Pärtel pärast (lk 42).
8. Rebase väljaheidetes leidub inimesele eluohtliku alveokokkpaelussi mune (lk 14).
9. Siniraag meelitati Serbias pesakastidesse (lk 7).
10. Laevamasti närides kutsuti tuult
(lk 43).
11. Pildil on liblikatega kaetud harilik heinputk (lk 33).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. märtsiks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu. Õigesti
lahendanute vahel loosime välja MTÜ Loodusajakiri vabalt valitud ajakirja poole aasta tellimuse.
Eelmise ristsõna auhinna sai Janne Mölder Võrumaalt. Õige vastus oli „ ... ühe ruutmiili rohkem”. Kokku saime 50 õiget vastust.
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Ajalugu / sünnipäevad
75 aastat tagasi
Sellest ülevaatest selgub, et põhjatõugu rahvad (rootslased, norralased) on
tõepoolest sihvakamad kui ida-balti tõu
esindajad (karjalased, venelased, lätlased). Eestlased okupeerivad vahekoha,
mis on samutigi kokkukõlas teoreetiliste kaalutlustega. On ka erandeid: läänesoomlased (eeskätt mehed) näit.
osutuvad vastu ootust liiga sihvakaks.
Arvatavasti on siin tegemist mõõtmistehnilise erinevusega, sest karjalaste andmed räägivad hoopis teist keelt.
„Mõõtmise erinevusega“ näib meil tegemist olevat ka lätlaste puhul, kus naised osutavad liigset, võiks öelda ebanormaalset sihvakust meeste suhtes. Samast
ülevaatest selgub ka, nagu vareminigi
juba tähendatud, et mehed on sihvakamad kui naised. [Juhan Aul: Sihvakuse ja
jässakuse probleemist, 1940]

50 aastat tagasi
Talviste ja varakevadiste sulade ajal,
mil kährikkoer toidupuuduse all kannatab, kõlbab talle toiduks hobusesõnnikki metsavahelistel teedel. Muidu aga
on tema toidulaud küllalt rikkalik. Lisaks
taimtoidule sööb kährik meeleldi ka lihatoitu. Ta sööb ära kala, mis saarma einest
järele jäänud; kulli nokitud tedreskelett
hävitatakse viimseni. Kord öösel murdis
kährikkoer küüliku, sõi sellest poole ja
ülejäägi peitis sõnnikuhunnikusse. Teise
poole küülikust sõi ta järgmisel ööl. See
on ka ainus teadaolev juhtum vaadeldaval alal, kus kährikkoer on murdnud
koduloomi. Raibet sööb ta mitte ainult
talvel, vaid ka suvel: väga hästi maitsesid
talle salaküttide poolt metsa jäetud mägrakorjus ja põdrasooled. Pesal istuvast
laanepüüst olid kord hommikuks järel
vaid laialipillatud suled teisel pool samblamätast; seitse pruunikirja muna jäid
hooldajata. [Mall Proodel: Kährikkoera
toitumisest ja talveunest, 1965]

25 aastat tagasi
Suitsupääsukesed on Tudulinna sovhoosi sigalas igal suvel endale pesitsemisvõimalusi leidnud. Pärast sügisest ärarännet
jäi üks neist sinna elama ega mõelnudki minema lennata. Toitu ja soojust näis
talle jätkuvat. Tekkis lootus, et suitsupääsuke talvitub edukalt. Siis aga pääses
sigalasse salk varblasi, kes hakkasid seal
kohe peremehetsema. Et varblasi sigalast välja ajada ei õnnestunud, puges
pääsuke nende rünnakute eest arvatavasti kuhugi peitu ega ilmunudki enam
välja. [Juhan Lepasaar: Talvituv suitsupääsuke, 1990]
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Veebruar võib vahel olla aasta kõige külmem kuu, aga kõige kurvem ta kindlasti ei
ole. Päevad aina pikenevad, tihased laulavad kui arust ära ja mõte lähenevast keva
dest teeb tuju heaks. Aga natuke kahju on ka. Sellest, et võrratu kunstniku Pakase
maalritööd aknaklaasil varsti enam ei näe. Hakka või enne talve lõppu uut ootama

Küünlakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
170 (sünd 1845)
16.02 Friedrich Georg Magnus von Berg,
Sangaste krahv; põllumees, sordi- ja
tõuaretaja (surn 1938)
140 (sünd 1875)
20.02 Bołesław Hryniewiecki, botaanik, taimefüsioloog (surn 1963)
135 (sünd 1880)
06.02 Karl Saral, esimene eesti rahvusest
loomaarstiteadlane (surn 1942)
130 (sünd 1885)
08.02 Mikko Tallgren, soome arheoloog, TÜ
professor (surn 1945)
19.02 Karl Schlossmann, mikrobioloog, Eesti TA esimene president
(surn 1969)
115 (sünd 1900)
25.02 Richard Indreko, arheoloog (surn
1961)
29.02 Johan Kull, geofüüsik (surn 1979)
110 (sünd 1905)
03.02 Paul Ariste, keeleteadlane, Eesti TA
liige (surn 1990)
95 (sünd 1920)
19.02 Kalev Kruup, arstiteadlane ja psühholoog
85 (sünd 1930)
15.02 Kaarel Kadarik, loomaarstiteadlane
15.02 Ervin Pihu, ihtüoloog
80 (sünd 1935)
02.02 Rein Teinberg, loomakasvatusteadlane
ja geneetik (surn 1995)
10.02 Ilmar Kruse, farmatseut (surn 2009)
17.02 Lembit Pung, füüsik
17.02 Anto Raukas, geoloog, Eesti TA liige

23.02 Jaak Kiviloog, arstiteadlane
24.02 Heldur Nestor, paleontoloog ja stratigraaf
25.02 Mart Mäger (Vesipapp), kirjandus- ja
keeleteadlane ning kirjanik, linnu- ja
kalanimetuste uurija (surn 1993)
75 (sünd 1940)
03.02 Peep Christjanson, keemik
07.02 Bengt Björksten, allergoloog, TÜ
audoktor
15.02 Toomas-Andres Sulling, südame- ja
veresoontekirurg
15.02 Vaino Vahing, kirjanik ja psühhiaater
(surn 2008)
24.02 Raimo Kõlli, mullateadlane
70 (sünd 1945)
22.02 Mall Vaasma, mükoloog (surn 2009)
23.02 Anatoli Molodkov, kvaternaarigeoloog
65 (sünd 1950)
17.02 Aleksei Šerman, füüsik
26.02 Enn Seppet, patofüsioloog (surn 2012)
60 (sünd 1955)
07.02 Tiina Alamäe, mikrobioloog
13.02 Jüri Krustok, füüsik
15.02 Peeter Kukk, füüsik
19.02 Lembit Rägo, kliiniline farmakoloog ja
meditsiiniametnik
23.02 Ain Mäesalu, arheoloog
55 (sünd 1960)
02.02 Eerik Leibak, looduskaitsja ja ornitoloog
50 (sünd 1965)
17.02 Maris Rattas, geoloog
23.02 Erkki Truve, molekulaarbioloog
45 (sünd 1970)
06.02 Külli Kübar, bioloog
08.02 Veiko Kastanje, mükoloog
21.02 Jaanus Järva, loodusfotograaf
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13.-15.02

TOUREST 2015 toimub
13.-15. veebruar 2015

Suurepärane raamat
teadmishimulistele!
Lehed ja tähed 7. Rännakud ajas, looduses ja teaduses
256 lk, KK
Toimetajad Ulvar Käärt ja Indrek Rohtmets
Kujundanud Kersti Tormis
Väljaandja MTÜ Loodusajakiri
Kas kosmoses on peale meie veel elu? Kuidas sai alguse Eesti kosmoseajastu? Kui kütkestav on maailmamere elurikkus? Miks minna palverännakule? Kas mitte austada loomade tundeid? Kuidas avastada viskeoda või
kunstniku mõtteid, mis õlimaali alla jäänud? Need on vaid mõned küsimused, mida sarja 7. raamatu kaante vahel vaagida saab.
Raamat on ilmunud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
Osta suurematest raamatukauplustest
või telli kodulehelt www.loodusajakiri.ee

