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Ühest omaaegsest surmahoobist
loodusele tuleb juttu ka selles aja
kirjanumbris. Tallinlaste armastatud
puhkeala Pääsküla raba allakäik sai
alguse 1970. aastatel, kui hakati märg
ala kuivendama ja metsastama. Toona
nähti soid sootuks teistmoodi: raba oli
mädapaise, millest maapind tuli ter
veks ravida. Raba ainus väärtus seisnes
ammutatavas turbas. Küllap leidus siis
ka teisitimõtlejaid, kuid avalikult oma
seisukohti väljendada ei olnud liht
ne. Nüüd on küsimus selles, kas vahe
peal kaitse alla võetud raba tõepoolest
kaitstakse. Või saab sellest keskpära
ne männimets. Muret Pääsküla raba
pärast jagab lugejatega Urmas Jürivete,
kes on uurinud raba elustikku.
Keeruliste küsimuste vastukaaluks
pakume veebruarinumbris pigem
rahulikumaid teemasid. Malbe oleku
ja suurte niiskete silmadega mets
kits on ajakirja kaaneloom põhju
sega: tänavu peetakse metskitseaas
tat. Temast kirjutatakse ja räägitakse
rohkem kui muidu, kuigi enamjagu
eestlasi peaks seda looma üsna hästi
tundma. Autoaknast näeme neid ju
võrdlemisi sageli. Paraku tuleb ette ka
liiklusõnnetusi, kus metskits on teele
jooksnud.
Küllap ei jäta kedagi külmaks ka
kirjutis rändrahnude pildistamisest,
sest teemale on tugev eelsoojendus
tehtud Eesti märgi tutvustuse raames.
Nüüd tuleks välja valida oma lem
mikrahn, teha sellest looduspiltnike
näpunäidete järgi kaunis looduspilt ja
siis minna maailma vallutama.
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R

ahutus Eesti looduse käekäigu
pärast paistab igalt poolt välja.
Mässatakse eestlasele nii oma
ses vormis: pigem tasakaalukalt ja jär
jekindlalt kui äärmuslikult ja tuliselt.
Ei ole vaibunud vastuseis Rail Balticu
vastaste ja selle rajajate vahel. Näib, et
öötunde napib mõlemal poolel, et oma
tahtmist ellu viia. Samuti on lahvata
nud pahameel Eesti metsades toimuva
üle. Oht kaotada meie loodusilmelised
metsad ning ühes sellega elupaiga ja
liigirikkus teeb suuresti muret loodus
teadlastele ja kaitsjatele. Kogunetakse
ministeeriumides, telesaadetes, raa
dios ja sotsiaalmeedias, et oma arva
mus otsustajatele kuuldavaks teha ja
neid veenda.
Viimasel aastal on võideldud veel
näiteks põlevkivi arengukava pärast,
Väikese väina seisundi parandamise
eest ja lendorava kaitse nimel. Samuti
on väsimatult tööd tehtud tuhande
pisema teema kallal.
Asi võib olla selles, et eestlasel on
üha rohkem julgust avalikult arva
must avaldada, samas osatakse pare
mini märgata ilmselgeid möödapa
nekuid. Mõistagi ei saa välistada,
et juhtpositsioonidele on pääsenud
need, kes ei taha või ei oska kõiki
probleeme ette näha, mistõttu on tar
gematel kannatus katkenud.
Kindlasti on mõjuv roll aga sellel,
et praegu leidub hulganisti sotsiaal
seid ja teabekanaleid, mille kaudu
ideid levitada, mõttekaaslasi koonda
da ja siis üheskoos asuda tegutsema.
Igal juhul näib, et rahva arvamusest
kujuneb uus relv, millega Eesti loodu
se nimel võitlusse minna.
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EKO keskkonnateo tiitel läks säästliku
pakendikasutuse valdkonda, kirves aga valitsusele
Foto: Paljas Pala

A

asta esimestel päevadel sel
gus Eesti keskkonnaühen
duste koja (EKO) valitud
mullune keskkonnategu. Selle tiitli
ga tunnustati kolme pakendite tar
vitust vähendavat algatust: nende
eestvedajad on Eesti kaupmeeste liit,
MTÜ Tervikring ning Johanna Maria
Tõugu ja Silver Smeljanski.
Eesti kaupmeeste liit on jäänud
silma selle poolest, et on piiranud õhu
keste kilekottide tarbimist kauplustes
ega jäänud ootama nn kilekotimää
rust. Mittetulundusühing Tervikring
sai tunnustuse Topsiringi projekti eest:
selle siht oli vähendada ühekorratop
üritustel. Johanna
side kasutust suur
Maria Tõugu ja Silver Smeljanski ava
tud Eesti esimene pakendivaba pood
Paljas Pala Pärnus näitab, et ka Eestis
on võimalik pakendivaba poodlemine
nagu mujal maailmas.
Positiivsetest tegudest on EKO
liikmed veel kõrgelt hinnanud Eesti
otsust liituda Pariisi kliimaleppega ja

Eesti esimene pakendivaba kauplus Paljas Pala tegutseb Pärnus
keskkonnaaktivistide algatatud lend
oravakampaaniat.
Läinud aasta keskkonnakirve päl
vis aga vabariigi valitsuse eelmine
koosseis ja riigikogu otsus alandada
põlevkivi kaevandamise keskkonna
tasusid. Hiljuti jõustunud Pariisi klii
maleppe valguses on väga kahetsus

väärne, et on võetud vastu otsus, mis
vähendab veelgi ettevõtete vastutust
elukeskkonna saastamise eest.
Mulluste pahamaiguliste tegude
na on EKO ära märkinud veel Rail
Balticu protsessi ja Tallinna Reidi tee
arenduse. 

EKO

Kuidas
robot õpib
ja areneb?
Pilguheit tehislike ja
bioloogiliste ajude sisemusse
selgitab nende peamisi
toimimisprintsiipe.
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Salumetsade kaitse tegevusplaan
aitab leevendada metsade olukorda
Foto: Anneli Palo

M

etsaseaduse muutmine on
toonud ilmsiks mitu prob
leemi meie metsanduses
ja metsade kaitses. Nendel teemadel
on peetud ägedaid vaidlusi ja seatud
kahtluse alla, kas riik on ikka sihiks
seadnud säästliku metsanduse ja kaa
sanud piisavalt huvirühmi otsuste
tegemisse.
Vastuseisu seaduse muudatustele
arutati ka 12. jaanuaril keskkonna
ministeeriumis, kus muu hulgas tut
vustasid TÜ teadlased värsket ana
lüüsi meie salumetsade kohta. Selle
järgi on riigi maadel maha raiutud
liiga suur osa vanadest salumetsadest:
enam ei jagu neid piisavalt selleks, et
vajalikus mahus kaitse alla võtta.
Arutelu käigus lepiti kokku tege
vusplaan, mida ellu viies on veel või
malik salumetsa elustikku kaitsta.
Tegevusplaani on nüüdseks heaks
kiitnud ka metsandusnõukogu, kuhu

Salumetsad on viljaka mullaga elustikurikkad kuuskede ja lehtpuudega
metsakooslused. Paraku on selliseid
metsi Eestis üha vähemaks jäänud
kuuluvad teiste hulgas Eesti metsa- ja
puidutööstuse liit, riigimetsa majan
damise keskus, erametsakeskus ja
Eesti erametsaliit.
Tartu ülikooli teadlaste Asko
Lõhmuse ja Anneli Palo analüüsi järgi
on riigi maadel viimase 20 aastaga raiu
tud maha 37% salumetsadest. Samas

on elustiku hoiuks vajalike salumet
sade ja teiste viljakate kasvukohtade
metsade kaitse alla võtmisega viivita
tud 15 aastat. Eesti keskkonnaühen
duste koja esindaja Tarmo Tüüri sõnul
oleme nüüdseks jõudnud seisu, kus
metsade intensiivse majandamise tõttu
peame loodusteadlaste arvutuste koha
selt võtma kaitse alla ka noori ja väik
sema loodusväärtusega salumetsi, et
tagada miinimumkaitse. Loodetavasti
ei ole olukord veel nii halb, et kaitse alla
tuleks võtta raiesmikke, nagu on hoia
tavaid näiteid teistest riikidest.
Praeguseks on salumetsadest
range kaitse all 14 030 ha, kuid kait
se alla tuleks hõlmata veel vähemalt
13 000 ha. Kaitseks valitud alad asu
vad riigimaal. Tegevusplaan näeb ette
ka uute kaitsealade loomist, ent see
vajab vabariigi valitsuse toetust.
ELF/Loodusajakiri

Noort satelliidikurge on nähtud Etioopias
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Foto: Maxence Lamoureux

J

aanuari keskel saabus kureuuri
jatele rõõmusõnum, et noor soo
kurg Ahja 5 on edukalt talvita
mas Etioopias Addis Abebast 15 km
põhja pool Sululta linna lähedal. Lind
püüti mullu 6. juulil Ahja küla juu
res ja märgistati värviliste jalarõn
gastega. Tema jalale kinniti ka Leedu
firma Ornitela 40 g kaaluv päikese
patareiga GSM/GPRS satelliitsaatja.
Kurepoeg alustas koos perega
Ahjalt rännet 19. septembril ja lendas
üle Läti, Valgevene, Ukraina, Ungari,
Serbia, Montenegro, Albaania,
Vahemere ja Liibüa. 26. novembril
jõudis kurg Sudaani kaguossa, kus
andmeside kahjuks katkes. Põhjus oli
selles, et saatja töötab põhiliselt GSM
võrgustikus, kuid Ornitela firmal ei
ole Aafrikas kohalike mobiilsidefir
madega andmesidelepingut. Sestap
ei olnud Ahja 5 teekonna kohta tea

Teade, et noor sookurg Ahja 5 on
elus, tuli prantslastelt, kes kohtasid
lindu Etioopias Addis Abeba lähedal
vet teel Sudaanist Etioopiasse, and
meside puudub ka praegu. Need
andmed on võimalik kätte saada hil
jem, kui lind jõuab kojurändel sobi
vasse andmesidevõrku.
Sõnumi meie sookure Ahja 5
kohta saatis kureuurija Aivar
Leitole Prantsuse filmimeeskond.
Prantslased teevad Etioopias doku

mentaalfilmi sookure rännetest ja eri
rahvaste kuremütoloogiast. Filmi idee
ongi nad saanud Eesti kureuurijatelt,
kes jagasid neile teavet satelliitsaat
jaga sookurest Ahja 4. Paraku huk
kus see kurg Sudaanis mullu märt
sis kevadrändel koju Eestisse. Enne
oli ta Sulultas veetnud kolm talve.
Filmimeeskonnalt saadud teabe järgi
lendas ka noor sookurg Ahja 5 sel tal
vel samasse kohta talvitama.
Teistest meie satelliitsaatja
ga sookurgedest talvitab prae
gu Saaremaal Sõrves märgis
tatud kurg Mati Hispaanias
Extremaduras ning kured Savimäe
ja Ivar Tuneesias. Nende sookur
gede ja teiste lindude rändeid saab
jälgida lindude rände veebilehel
birdmap.5dvision.ee.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Uue taimede levikuatlase
tööversioon on jõudnud internetti
Foto: Ott Luuk

V

eebipaigas ottluuk.github.
io/atlas on näha Eesti taime
de uue levikuatlase välitöö
de tulemused aastatest 2014–2016.
Praegu on avaldatud 1496 leviku
kaarti, kus uued andmed on võrd
luseks asetatud ülestikku vana,
2005. aasta atlase andmetega. Iga
kaardi juurde kuulub kirjete tabel,
kust leiab infot selle kohta, kes, mil
lal ja millises atlaseruudus liiki mär
kas või kogus.
Praegu avaldatud kaardid ei ole
siiski uue taimeatlase lõplik ver
sioon: kaarte parandatakse ja täien
datakse teiste andmebaaside and
metega, ühtlasi lisandub teavet her
baarmaterjali ülevaatuse käigus.
Väiksemas mahus on kavas välitöid
jätkata ka tänavu.
Praegune veebileht on ajuti
ne tööversioon, lõplikult viimist
letud Eesti taimede e-atlas valmib
2018. aastal. Atlase andmestikku
talletatakse ja arendatakse Tartu
ülikooli loodusmuuseumi töökesk
konnas PlutoF.

Murulauk kasvab looduslikult Lääne- ja Põhja-Eestis loopealsetel, mujal aga harva
peenralt metsistunult
Uut taimeatlast koostab pärand
koosluste kaitse ühing koostöös Eesti
maaülikooli põllumajandus- ja kesk
konnainstituudi botaanikute ja her
baariumiga. Taimeatlase toimkon
da kuuluvad Toomas Kukk (projek

tijuht), Thea Kull, Ott Luuk, Meeli
Mesipuu ja Peedu Saar. Välitööd
tehti 2015–2016 keskkonnainvestee
ringute keskuse rahalisel toetusel.
PKÜ / Eesti Loodus

Sihtliik põder ei ole Eesti esimest
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Foto: Eero Vabamägi / Postimees/Scanpix

M

öödunud aasta lõpus
avaldas maanteeamet
ja Eesti looduseuurija
te selts seirearuande Aruvalla–Kose
teelõigu loomarajatiste kasutata
vuse ja tõhususe kohta. Kõnealune
13,4 km pikkune maanteelõik ris
tub mitme olulise suurulukite liiku
misrajaga: Pirita jõeoru, Kolu põtra
de rändekoridori ja Kose-Risti met
saalaga. Autoliiklus on selles kohas
kiire ja tihe. 2015. aastal loendati val
daval osal lõigust aasta keskmisena
üle 11 000 sõiduki ööpäevas. Kui liik
lussagedus suureneb üle 10 000 sõi
duki ööpäevas, muutub teelõik ena
mikule loomaliikidele ületamatuks
tõkkeks. Seepärast on tee projektee

Aruvalla–Kose teelõigul valmisid Eesti esimene rohesild (pildil) ja teised loomarajatised 2013. aastal

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Linnad etendavad tähtsat rolli
ohustatud liikide kaitses

P

aljud looma- ja linnuliigid on
välja suremas, kuna kogu maa
ilmas kaubeldakse nendega
laialdaselt. Nii mõnigi neist liikidest
on oma looduslikust elupaigast viidud
linnadesse või teistesse looduslikes
se elupaikadesse. Hongkongi ülikoo
li teadlased on ajakirjas „ Frontiers in
Ecology and the Environment“ hiljuti
avaldanud artikli, mille järgi võib sel
listest introdutseeritud populatsioo
nidest saada ohustatud liikide pääs
terõngas.
Maailmas on väga palju looma- ja
linnuliike, kellele salakütid on isegi
kõige kaugemates elupaikades jälile
saanud ja nad kas toiduks või lem
mikloomadeks mujale maha müü
nud. Osa neist on vangistusest põge
nenud ja uues kohas kenasti kanda
kinnitanud. Autorid on teinud kind
laks 49 kogu maailmas ohustatud
liiki, kes on väljaspool oma loodus
likku levilat suutnud rajada küllalt
ki elujõulised populatsioonid. Nende
liikide seas on kahepaikseid, rooma
jaid, imetajaid, linde ja putukaid kõi

Nii mõnigi linn, eriti Hongkong,
on kriitiliselt ohustatud väävelkakaduu (Cacatua sulphurea)
oluline elupaik

gist maailmajagudest peale
Antarktika.
Hea näide on väävelka
kaduu (Cacatua sulphu
rea), kes on sattunud kriitili
selt ohustatud liikide nimekir
ja just ülemäärase püügi tõttu.
Ent oma uues keskkonnas on neid
nii palju vabadusse pääsenud, et näi
teks Hongkongi saarel elab nüüdseks
koguni 10% kogu selle liigi isenditest.
Nii võimegi öelda, et Hongkong, mis
on äärmiselt linnastunud piirkond,
mängib tähtsat rolli väävelkakaduu
asurkonna kaitses.
Hongkongist võiks linnud taas
asustada oma looduslikesse elupai
kadesse Indoneesias ja Ida-Timoris,
kus kakaduupopulatsioonid on sala
küttimise tõttu kiiresti vähenenud.
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Teise võimalusena võib Hongkongi
vabalt elama asunud väävelkakaduud
kinni püüda ja uuesti lemmikloomaks
müüa, misjärel väheneks püügisur
ve liigi looduslikus elupaigas. Kõige
mõistlikum oleks kasutada mõlemat
moodust.
ScienceDaily/Loodusajakiri

rohesilda heaks pidanud
rimise käigus peetud vajalikuks mit
mesuguste loomarajatiste olemasolu.
Ulukite suunamiseks on Aruvalla–
Kose lõigule ehitatud mitu tara, neli
väikeulukitunnelit, tagasihüppe
kohad, sillaalused kallasrajad ja Eesti
esimene ökodukt. Et hinnata nende
rajatiste tõhusust, võeti vaatluse alla
nende kasutatavus.
Vaatlusi loomarajatistel ja nende
läheduses tegi Eesti looduseuurijate
selts 2015. aasta jaanuari lõpust kuni
mullu oktoobri lõpuni. Igal nädalal
märgiti üles kodu- ja metsloomade
liikumine ning jäljed teelõigul paikne
vates väike-ulukitunnelites, sillaalus
tel kallasradadel, tarade ja tagasihüp
pekohtade juures ja Kolu ökoduktil.

Peaaegu kaks aastat tehti seiret, mis
hõlmas jälje-, karva-, ekskremendivõi muude asjakohaste tunnuste loen
dust. Rohesillal ja ajuti ka muudel
rajatistel kasutati rajakaameraid.
Seireandmete põhjal on Kose öko
dukti kõige rohkem ületanud kassid
ja rebased, vastavalt 542 ja 516 üle
tust. Seevastu sihtliik põder, kelle oluli
ne rändetee samast kohast varem kul
ges, ei ole kordagi rohesilda kasutanud
ega ka selle lähedusse tulnud. Siin on
mitu oletust, näiteks võib põtradele
olla sobimatu esialgsest plaanist umbes
kolmandiku jagu kitsamana ehitatud
sild. Võimalik, et ehitusaegne häiring
on põtrade liikumisteid ka muutnud
ning ökodukt ei jää enam sellele sihile.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Rohesilda on kasutanud veel mets
kitsed (170 ületust), metssead (181),
kährikud (89), jänesed (18), mets
nugis (2), siil (3), aga ühel korral ka
mäger, üllatuslikult veel hunt (10) ja
ilves (2). Sillalt on korduvalt üle jalu
tanud koerad. Ilmnes, et tagasihüp
pekohti on loomad väga harva kasu
tanud. Need rajatised on mõeldud
selleks, et ulukid ei satuks tarastatud
teekoridori lõksu.
Loomarajatiste kasutatavuse ja
tõhususe aruande leiab maantee
ameti veebilehelt www.mnt.ee, vali
des „Tee“ menüü alt keskkonnamõ
jude valdkonna ja seejärel elusloodu
se teema.
Loodusajakiri
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Sõnumid

Hollandlane
püstitas linnuvaatlusrekordi

H

ollandlane Arjan Dwars
huis rändas mullu
mööda maailma, et näha
võimalikult palju linnuliike. Tema
siht oli aasta jooksul kohata üle
poole maailma kõigist teadaoleva
test linnuliikidest.
Arjan alustas linnuvaatlusrei
si Araabia Ühendemiraatides ja
lõpetas Evergladesi rahvuspar
gis USA-s. Oma viimast uut liiki
kohtas ta aga Vietnamis. Tegu on
värvuliste seltsi kuuluva Vietnami
endeemse sulelisega Alcippe cas
taneceps klossi.
Arjan rändas linnuretkel 40 rii
gis ja vaatles rahvusvahelise orni
toloogiakomitee (IOC) linnulii
kide nimestiku järgi kokku 6833
liiki, mis tegigi temast maailma
rekordimehe. Eelmise rekordi oli
aasta varem püstitanud amee
riklane Noah Strycker, kes vaat
les 6043 liiki (Clementsi nimesti
ku järgi). Hollandlane kogus oma
ürituse raames ka raha rahvusva
helise linnukaitseorganisatsioo
nide ühenduse BirdLife program
mile, mille siht on ära hoida liiki
de väljasuremist.

Globaalne soojenemine ähvardab sulatada liustikke ja tõsta maailmamere taset
ligi kolme meetri võrra. Pildil on Antarktika rannik

Kliimamuutuste tõttu
võib meretase jõudsasti tõusta

U

Allikas: reisi Facebooki-leht

EOÜ/Loodusajakiri

Rekordimees Arjan Dwarshuis
Costa Ricas oma järjekordset linnuvaatlust tegemas
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mbes 15 000 aastat taga
si tõusis Antarktikat ümb
ritseva ookeani tase järsult
mitme meetri võrra. Koostöös Bonni
ülikooliga uuringuid teinud rahvus
vahelise teadlasrühma hinnangul
võib see peagi korduda.
Uurimisrühma andmetel meenu
tavad praegused muutused sündmusi
14 700 aasta eest. Tol kaugel ajal põh
justasid atmosfääri ja ookeani tsir
kulatsioonimuutused merevee kihis
tumist: pindmine kiht jahenes, alu
mised kihid soojenesid. Sellistes olu
des hakkab jääkate sulama kiiremini
kui tavapäraselt, mil ookeanivesi on
segunenud. Täpselt selline olukord
valitseb Antarktikas ka praegu.
Sedalaadi kihistumise tingib glo
baalne soojenemine, mille tõttu hak
kab maismaajää Antarktika mõnin
gates piirkondades sulama. Nõnda
lisandub ookeani tohutus koguses
külma magevett, mis jahutab pind
mist kihti. Samal ajal kui pinnavesi
jahtub, muutuvad ookeani sügava
mad kihid üha soojemaks, kiirenda
des liustike sulamist. Just nii on juh
tunud Amundseni lahes. Näib, et glo
baalse soojenemise mõjul on taas tek
kinud olukord, mis kauges minevikus
põhjustas suuri muutusi Antarktika

jääkatte stabiilsuses.
Et uurida mineviku kliimamuu
tusi, võtsid teadlased igijääst puur
südamikke. See jäätunud „kliima
arhiiv” reedab kihthaaval mineviku
saladusi. Varasemate uuringute käi
gus on teadlased Antarktika piirkon
na süvameresetetest leidnud tõen
deid kaheksa suurema sulamisperioo
di kohta alates viimasest jääajast kuni
praeguse soojema ajajärguni. Kindel
on see, et kõige ulatuslikum oli sula
mine 14 700 aastat tagasi. Tol ajal
kergitas Antarktika liustike ja mand
rijää sulamisvesi ookeanitaset vähe
malt kolme meetri võrra vaid mõne
sajandi jooksul.
Praegune avastus on esime
ne Antarktise mandrilt pärit kindel
tõend, mis kinnitab teadlaste loo
dud mudeleid. Jääproovide isotoop
analüüside ja kliimamudelite järgi
võib eeldada, et suurtel sulaperioo
didel oli Antarktikat ümbritsev vesi
tugevalt kihistunud ja seetõttu sulas
jääkate tavapärasest kiiremini. Praegu
pole veel selge, kas tänapäeval rea
geerib jääkilp muutunud tingimustele
ookeanis niisama kiirelt nagu 14 700
aastat tagasi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Keskkonnaministeerium valis parimaks
puisniitude hooldamise ja robotpakikandja
Foto: Starship Technologies

E

elmise aasta parimaks kesk
konnateoks valis keskkonna
ministeerium Peeter Hermiku
korraldatud puisniitude taastami
se Matsalu rahvuspargis. Läänemaalt
pärit Peeter Hermik on rahvuspargis
korrastanud ligi 10 hektarit puisniitu.
See keskkonnategu võitis ülekaalukalt
ka rahvahääletuse. Hermik sai auhin
naks 5000 eurot ja õiguse kasutada
keskkonnamärgist.
Üldvõitja kõrval tunnustati veel
nelja ettevõtmist, sh kotkaklubi pesa
kaamerate projekti. Huvi veebikaa
merate vahendusel linnuelu jälgida
on olnud väga suur, näiteks merikot
ka pesakaamera kogus mullu pesit
susajal üle 10 miljoni veebikliki.
Ühtlasi tunnustati Eesti kalastajate
seltsi kalade kaitse eest ja mittetulun
dusühingut Organic Estonia Mahe
Eesti projekti eest. Organic Estonia
siht on saada mahetunnustus 51 prot
sendile Eesti pindalast, praegu hõl
mavad sellised alad 30 protsenti meie
riigi pindalast. Ära märgiti Vanalinna
hariduskolleegiumi õpilaste korralda
tud aktsioon „Kohv käib tassi“, mil
lega vähendati ühekorratopside tar
vitust kohvikutes ja teistes asutustes.
Selgus ka aasta kõige keskkonna
hoidlikum ettevõte: üldvõitjaks pär
jati OÜ Starship Technologies. Selle
meeskond lõi ja tõi mullu turu
le maailma esimese robotpakikand

Isesõitev robotpakikandja tõi kõige keskkonnahoidlikuma ettevõtte tiitli osaühingule Starship Technologies
ja. Starship Technologies sai KIKilt
auhinnaks 35 000 eurot, mille eest
saab ettevõte edendada keskkonna
hoidlikkust.
Peale keskkonnahoidliku ettevõtja
üldvõitja selgitati välja tublimad kol
mes kategoorias. Keskkonnahoidliku
toote või teenuse vallas tunnusta
ti osaühingut Epokate, kes on välja
töötanud põrandakattevaigu, mis ei
sisalda hormonaalsüsteemi kahjusta
vat ohtlikku ainet (4nonüülfenooli).
Samuti sai tiitli Estko, kellel esimese
ettevõttena Eestis on peaaegu kõi
kides puhastusvahendite tooterüh
mades EL ökomärgisega (EL Lilleke)
tooteid. Veel anti kategoorias välja
kaks eripreemiat. Ettevõte Nordic
Botanical on paistnud silma selle
poolest, et aitab Tartu ülikooli botaa
nika ja ökoloogiapädevust rakenda
da praktilises looduskaitses ja maas

tikukujunduses. OÜ Fanner rajas aga
mullu Pärnusse Eesti ja Baltikumi esi
mese pakendivaba toidupoe Paljas
Pala (loe ka lk 3). Pood sai võistlus
tules olnud ettevõtetest enim hääli ka
rahvahääletusel.
Teises, keskkonnasõbraliku toot
misprotsessi kategoorias võitis aktsia
selts Lennuliiklusteenindus vabalt pla
neeritavate marsruutidega õhuruumi
projekti eest. Selle projekti abil saab
Euroopa õhuruumi tõhusamalt kasu
tada. Näiteks paraneb lennuplaani ja
trajektoori kokkulangevus, mis oma
korda võimaldab paremini prognoosi
da lennu kulgu. Keskkonnajuhtimise
vallas läks võit aktsiaseltsile Ensto
Ensek, kes on koos Soome kolleegide
ga välja töötanud Ensto Green Office’i
kontseptsiooni.
Keskkonnaministeerium

www.loodusajakiri.ee
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Sõnumid

Eesti metsadest kaob keskmiselt
60 000 linnupaari aastas
Foto: Katre Palo

E

esti metsades pesitseb 12 miljo
nit paari linde 96 liigist. Koguni
41 neist liikidest on rahvusva
helise hindamismetoodika järgi sel
lised, kelle kaitse ja soodsa seisundi
eest on Eestil Euroopas suur vastutus.
Aastatega intensiivistunud metsama
jandusel ja kavandatavatel metsasea
duse muudatustel on arvestatav nega
tiivne mõju Eesti metsalinnustikule.
Aastatel 1984‒2016 on metsaga
seotud liikide arvukus vähenenud
keskmiselt 0,5% ehk 60 000 linnu
paari võrra aastas. Eesti metsades
pesitsevate eriti oluliste nn vastutus
liikide hulgas on kahaneva arvuku
sega liike peaaegu kolm korda roh
kem kui suureneva arvukusega liike.
Pikaajalise haudelindude seire järgi
väheneb isegi väga tavaliste metsalin
dude, näiteks inimestele hästi tuntud
tutt ja salutihase, leevikese, siisike
se jt arvukus. Kohapealsete mõjude
tähtsust näitab see, et kiiremini on
vähenenud paiksete ehk aasta ringi
siin elutsevate metsaliikide arvukus.
Liikide arvukust on mõjutanud nii
otsene metsade raie kui ka selle kaud
sed mõjud. Näiteks suuremate metsa

Seireandmete järgi on Eesti metsades vähenenud isegi kõige tavalisemate metsalindude arvukus. Pildil on metskiuru poeg
laamade killustamine on olnud halb
musttoonekurele ja metsisele, met
sakanaliste jt tavapäraste saakobjek
tide vähenemise tõttu on tunduvalt
kahanenud ka meie põliste metsalii
kide kanakulli ja kassikaku arvukus.
Seda silmas pidades toetab Eesti orni
toloogiaühing alanud arutelu Eesti

metsade tuleviku ja säästva metsan
duse võimalikkuse üle ning peab vaja
likuks tegevusi, mis aitavad selleni
jõuda. Metsalinnustiku seisundi taas
tamiseks ja kaitseks vajalikke tegevusi
selgitab kõrvalolevas loos linnukaitse
programmijuht Veljo Volke.
EOÜ

Mürafoorid on haridusasutustes menukad abivahendid

M

ittetulundusühingu Öko
kratt vahendusel hari
dusasutustesse jõudnud
mürafooride vastu on huvi aasta
tega aina suurenenud. Seda näi
tab seadme proovijate hulk: nüüd
seks peaaegu 150 haridusasutust.
Mürafoore on endale soetanud juba
üle 25 haridusasutuse. Näiteks kasu
tab seda iga päev SipaLaukna las
teaed Raplamaal, kus seade töötab
suure vanusevahega lastega liitrüh
mas. See on tõhusalt kaasa aidanud,
et lärm rühmaruumis liiga suureks
ei paisuks.
Lastele on foori kasutus väga liht

ne ja arusaadav. See toimib
nagu valgusfoor: kui müra on
liiga suur, näitab foor punast
tuld ning annab märku ka
helisignaaliga. Kollane tuli on
hoiatus. Roheline tuli näitab
lubatavat nõrka müra.
Ökokratt on pakkunud või
malust mürafoore proovi
da juba aastast 2009. Seadme
tasuta rentimise ja projekti
„Müra pole muusika“ eest päl
vis Ökokratt üleeuroopalisel
võistlusel auhinna müratee
maliste projektide kategoorias
„The European Soundscape

Roheline tuli on fooris siis,
kui müra ruumis ei ületa
tervislikku taset
Award“. Euroopa kesk
konnaagentuur tunnus
tas Ökokratti sellega vii
mati 2012. aastal. Ökokrati
koostööpartnerid on müra
fooride tasuta rentimisel ja
projektis „Müra pole muu
sika“ olnud Puhta Vee tee
mapark ja osaühing Miljon
Miksi.
Ökokratt
Foto: Wikipedia
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EL küsib

Igor Tuuling
Tartu ülikooli geoloogia
vanemspetsialist

I

Foto: erakogu

Kui ainulaadsed on Eesti rändrahnud maailma mõistes?

lma lisateabeta
suutnuksin hil
juti suurt poleemikat tekita
nud Eesti brändi sümboolset tööriis
takasti vaevu seostada rändrahnu
ga. Eestimaa rändrahnud, valdavalt
LõunaSoomest liustikega siia kan
tud kristalsete kivimite pangad, on
transpordiga suuresti siledaks lihvi
tud ning enamasti punakates, halli
kates või tumedates toonides. Samas
võib selline erkroheline abstraktsus
olla taotluslik, ärgitamaks võõramaa
lasi ja ka meid endid küsima, mis on
pildil ja kuidas see seostub Eestiga.
Miks ikkagi rändrahn? On raske
vastu vaielda disainerite selgitusele:
„Kivide poolest rikkalikul Eestimaal
leidub väga palju rändrahne“. Jääb
vaid üle küsida, kas need kätkevad
midagi ainulaadset.
Ühelt poolt on iga paik oma kor

dumatuses unikaalne ja rändrah
nud on vaieldamatult üks olulisimaid
Eesti maastikupilti rikastavaid ele
mente. Teisalt on rändrahnudes kui
kaljupinnasest looduslikult teisalda
tud kivimiplokkides raske tabada uni
kaalsust. Aladel, kust on üle käinud
liustikud, nii mägedes kui ka lausk
maal, elataksegi rändrahnude kes
kel. Mägedes ei pööra neile keegi
tähelepanu. Viimase mandrijäätumi
se levikut arvestades leidub rändki
ve laialdaselt peaaegu kõikide mand
rite lauskmaaaladel. Selles on kerge
veenduda, otsides internetist mõistet
„erratic boulder“.
Pigem võiks küsida, kas me
neid rahne märkame ja teadvusta
me. Ses mõttes on põnev kõrvutada
Eestit siinsete rändkivide lähtemaa
Soomega, kus leidub palju enam ja
ka suuremaid hiide kui Eesti rahvus
lik uhkus Ehalkivi Letipea neemel.
Ja ometi ei tea me midagi Soomest
kui rändkivide maast. Sealsed tuhan
ded rahnud, mida liustikud on tei

sale nihutanud, piltlikult haihtuvad
kõikjal paljanduva, kivimi välisilmelt
sarnase kaljupinnase foonil. Sealseid
rändrahne on raske märgata, tihti on
vaja teadmisi, eristamaks rändrahnu
ümbritsevast kaljupinnasest.
Seega võiks meie rändrahnude
puhul pigem esile tõsta siinset sood
sat geoloogilist fooni, mis ongi eest
lastest Soome lahe lõunakaldal tei
nud rändkivirahva. Siia transporditud
rahnud ei ole pidanud pikalt taluma
liustike purustavatkulutavat toimet,
mistõttu on nii nende mõõtmed kui
ka hulk iseäranis PõhjaEestis suur.
Meie valdavalt paeneliivane alus
põhi on võõramaistele magma ja
moondekivimitele eriti soodus taust,
et silma torgata.
Nii ongi kõik meie suurimad ja
suursugusemad „kaunitarid“ eesotsas
väljaspool kristalsete kivimite ava
musala asuva Põhja Euroopa suuri
ma Ehalkiviga üle loetud, registrisse
kantud ja kaitse alla võetud. Nii nagu
ühele rändkivirahvale kohane.

Veljo Volke, Eesti ornito
loogiaühingu linnukaitse
programmijuht

M

Foto: erakogu

Mida teha, et metsalinnustiku seisund meil paraneks?

et salin
nustikku
mõjutab kaks põhitegu
rit: metsamajandus ja kliimamuutus.
Põhjapoolsete liikide asustustihe
dus kahaneb Eesti ja ka Skandinaavia
metsades kiiremini kui valdavalt lõu
napoolsete liikide oma. Kliima on
eraldi teema, aga metsaga ümber
käimine on otseselt kodanike ja riigi
kätes. Selleks et parandada metsa
linnustiku seisundit, peame järgima
säästva metsanduse põhimõtteid.
Kõige olulisem on vältida metsa
majanduse äärmuslikku intensiivista
mist ja jätkata võimalikult suurel osal
kodumaa metsadest poollooduslikku
majandamist. Üldjoontes on nii toi
mitud eelmise sajandi keskpaigast, ent
sellest eemaldumine on linnustiku sei

sundi muutustena olnud selgesti jäl
gitav alates aastatuhande vahetusest.
Poollooduslik metsandus tähendab
seda, et ehkki inimene on suurel mää
ral sekkunud (sh lageraietega, noori
puid istutades, kuivendades), on met
sadel looduslikuga sarnane koosseis ja
teatud vanuses metsad täidavad enam
jaolt elurikkuse hoiu otstarvet.
Seni on Eesti metsi iseloomustanud
väike hooldusraiete maht ja valdavalt
looduslik metsauuendus. Need taga
vad lindudele ja muule elustikule olu
lise surnud puude suhtelise rohkuse
ning puuliikide ja puistu mitmekesisu
se. Et hoida meie metsade elurikkust,
on ka majandusmetsades tähtis jätta
lageraiel alles rohkem säilikpuid, välti
da ülemäärast hooldusraiete mahtu ja
eelistada looduslikule uuendusele kaasa
aitavaid metsamajandusviise. Elustikku
aitab hoida FSC säästliku metsamajan
duse nõuete järgimine.
Hinnangute põhjal peaks range

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kaitse all olema 10% metsi, hõlma
tes kõiki peamisi metsatüüpe. Laane
ja salumetsade puhul saavutatak
se 10% eesmärk lähiaastatel. Peale
range kaitse all olevate metsade sõl
tub metsalinnustiku seisund tulevi
kus sellest, kuivõrd intensiivistub lee
bemate majanduspiirangutega met
sade (16%) ja erametsade kasutami
ne. Maastiku tasemel tagavad praegu
metsade võrgustiku sidususe ilmselt
just majandamata või püsimetsana
hoitud erametsad, kust hangitakse
peamiselt küttepuid.
Riik ja inimesed on juba sedavõrd
keskkonnateadlikud, et aeg on loobu
da raietest kevadel ja suvel, kui linnud
ja muud loomad sigivad. Eesti ornito
loogiaühing peab mõistlikuks tagada
raierahu 15. aprillist 15. juulini. Sel
ajal saab kuulata linnulaulu ja tuult
puulatvades ning teha teistlaadi met
sandustöid, näiteks lankidele noori
puid istutada.
VEEBRUAR 2017 EEsti LOODUs
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Aasta loom

Aasta loom metskits
oma levila põhjaosas
Fotod: Sven Začek

Peep Männil, Inga Jõgisalu
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Kui palju on Eestis metskitsi? Seda
küsitakse ikka ja jälle, kuid vastata on
raske. Maailmas pole siiani suudetud
välja mõelda head metoodikat, mis
võimaldaks metskitse arvukuse välja
selgitada piisavalt usaldusväärselt.
Paljudes riikides on sootuks loobu
tud seda üritamast ja populatsiooni
jälgitakse kaudsete näitajate, nn asus
tustiheduse indeksite järgi. Teisisõnu,
isendite asemel loendatakse nende
tegevusjälgi.
Põhja-Euroopas kasutatakse enim
talvist jäljeradade ja kevadist pabu
lahunnikute loendust püsimarsruuti
del. Saadud indekseid, näiteks jäljera
dade või pabulahunnikute arvu kilo
meetri kohta, saab võrrelda nii ajas
kui ka ruumis ning need kajastavad
asustustiheduse muutusi.
Üle-eestilisi jäljeloendusi on teh
tud juba kaheksa aastat, ent pabu
laloendusi vaid kaks aastat – siin
on veel arenguruumi nii metoodika
kui ka mahu poolest. Kui sedalaa

◊ 1. Euroopa ja siberi metskitse levik [3, 14]. Siberi metskits on Ida-Euroopasse
sisse toodud eeskätt uhkemate trofeesarvede pärast
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◊ 2. Teadaolev kütitud metskitsede arv ja metskitsede „ametlik loendustulemus“ –
jahipiirkondade hinnangute summa –, mille järgi on tegelik arvukus ilmselt kõvasti
alla hinnatud
Foto: Peep Männil

etskits on pärit lõuna
poolt ega ole kuigi hästi
kohastunud elama meie
karmis ilmastikus. Pikk külm talv
ja paks lumi takistavad levikut
põhja poole. Kui Eestis, Soomes ja
Skandinaavias on talved mere lähe
duse tõttu pehmemad, siis ida pool,
sama laius
kraadi kontinentaalsema
kliimaga piirkondades, on metskitse
levikupiir surutud veelgi enam lõu
nasse (◊ 1).
Nüüdisaegset tavalist Eesti talve
ei ole metskitsel raske üle elada, ent
mõnel äärmuslikumal talvel sureb
neid väga palju. Viimased sellised tal
ved olid meil aastatel 2009/2010 ja
2010/2011, kui olenevalt piirkonnast
hukkus 60–90% metskitsi.
Ilmastik oli muidugi peamine
surma põhjus, kuid olulist rolli män
gis ka väga suurest arvukusest tingi
tud nakkushaiguste ja parasitooside
levik populatsioonis, mis oli loomi
tugevalt nõrgestanud. Samuti ilvese
suur arvukus, mis avaldas märgatavat
mõju just hulgisuremisele järgnenud
aastal. Metskitsepopulatsiooni eelmi
ne krahh 1970. aastate keskel kulges
üsna samasuguse stsenaariumi järgi.

Metskitse jäljed on 6–7 cm pikad. Sama mõõtu võivad meie uluksõralistest talvel
olla vaid metssea põrsa jäljed, kuid neil on laiemad sõrgatsid. Fotol on metskits
liikunud vasakult paremale, põrsas aga ülalt alla
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Metskitse tervist näitab valge tagumiku, nn peegli puhtus: kui see on määrdunud, vaevleb loom kõhulahtisuse käes, mida võib põhjustada näiteks suur hulk sooleparasiite
di indeksite kohta kogunevad mitme
aasta pikkused aegread, piisab sellest
infost täiesti, et adekvaatselt hinnata
populatsiooni seisundit ja arvutada
sobivaid küttimismahte.
Alates 1954. aastast on Eestis igal
aastal kirja pandud ka kütitud mets
kitsede hulk ja jahimeeste hinnang
arvukuse kohta. Kõigi jahipiirkon
dade kevadisi hinnanguid kokku lii
tes saab koguhinnangu, mida varem
nimetati „ametlikuks loendustulemu
seks“.
See arv on ilmselt kõvasti väiksem
kui tegelik arvukus. Näiteks möö
dunud kümnendi lõpuaastatel näitas
„ametlik loendus“ umbes 60 000 isen
dit. Tuginedes aga praegustele tead
mistele ilvese kisklusmäära kohta,
murdsid ainuüksi meie ilvesed aas
tas nii palju metskitsi. Ent peale ilves
te kõhutäie kütiti aastas ligi 20 000
looma, osa sattus veel huntide saa
giks, hukkus autode all jms, mistõt
tu pidi tegelik arvukus olema vähe
malt 2,5–3 korda suurem. „Ametliku
loenduse“ tugevat alahinnangut on
kontroll-loenduste põhjal kinnitanud
14

|94|

Eesti LOODUS VEEBRUAR 2017

ka meie parim metskitseekspert Tiit
Randveer [16].
Möödunud aastal oli jahimeeste
hinnangute summa pisut üle 34 000.
Eelnevat silmas pidades on tegelik
arvukus praegu lähedal sajale tuhan
dele, kõrgaegadel on see olnud paar
korda suurem.
Metskits saakloomana. Kuna mets
kits on meie sõralistest kõige väik
sem, aga samas kõige arvukam, pakub
ta head põhitoidust mitmele kiskjalii
gile. Eesti suurkiskjatest sõltub mets
kitsest kõige enam ilves. Tihe seos
kahe liigi vahel kätkeb endas aga ka
ohtu. Seniks, kuni metskitsel läheb
hästi, on ka ilvese juurdekasv hea
ning arvukus võib kosuda üsna suu
reks. Kui aga metskitsel viltu veab,
näiteks rasketel talvedel, kannatab
rängalt ka ilves.
Viimati täpselt nii juhtuski: kui
metskitsede arvukus järsku vähenes,
kajastus see teravalt ka ilvese asur
konnas. Paari-kolme aastaga jäi ilve
seid ligi kolm korda vähemaks. Ehkki
metskits on viimasel kolmel aastal

taastunud üha kiiremini, ei olnud
vähemalt möödunud aastal meie ilve
seasurkonnal veel selgeid paranemise
märke näha.
Jälgides pikemat aegrida, on ilves
te arvukus ilmselt sõltunud metskit
sede omast, vastupidist pole aga kui
givõrd märgata. Erandina saab esile
tuua 2011. aasta, mil kitsi oli järsult
vähemaks jäänud, kuid ilveseid oli
veel palju. Metskitse suremus kisklu
se tõttu ületas siis tema juurdekasvu.
Kaudselt oleneb metskitsede sure
mus ka metssigade asustustihedusest.
Nimelt oleme ilvese toitumist uuri
des avastanud üsna palju juhtumeid,
kus metssead on ilveselt tema mur
tud saagi üle löönud. Sellistel juhtu
del murrab ilves järgmise kitse varem,
kui ta seda muidu teinud oleks.
Hundile on metskits samuti olu
line saakliik, kuigi kaugeltki mitte
nii elutähtis kui ilvesele, kuna hundi
toidubaas on ilvese omast märksa
rikkalikum. Nii oleneb hundi toidu
eelistus peaasjalikult sellest, milline
on ühe või teise sõralise asustustihe
dus konkreetsel alal ja ajal. Näiteks
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Metskitse ja põdra pabulad. Metskitsepabulad on põdra omadega võrreldes märksa väiksemad ja tumedamad. Pabulahunnikud on hästi nähtavad ja loendatavad kevadel, kui
lumi on juba sulanud, aga rohurinne pole veel tärganud

F

2010/2011. a talv. Kõigest väest läbi põhjatu lume! Sellel ja eelmisel talvel hukkus
ebasoodsa ilmastiku tõttu olenevalt piirkonnast 60–90% Eesti metskitsi
aastatel 1997–2000 oli hundi toidus
esikohal just metskits [20].
Suurem hundikari eelistab suure
maid saakloomi: noori põtru ja mets
sigu. Metskits on saagina olulisem
just karjast eraldunud noortele hun
tidele või väikesematele rühmadele.
Siiski, arvestades praegust olukor
da, kus metssiga on Aafrika seakatku
tõttu hundi menüüst niisama hästi
kui kadunud või kadumas, suureneb
kindlasti märgatavalt metskitse osa
kaal kõikide huntide toidus.
Rebase menüüs on metskits
aasta jooksul üksnes väga põgu
sat aega: rebane suudab murda vaid
kuni mõnenädalasi tallesid. Ent kui
noid on palju, võib see rebaste sigi
mist siiski soodustada. Rebase olu
list mõju metskitsele kinnitab uuring
Rootsis, kus kuni üheksanädalaste
tallede suremus oli üle 50%, ja huk
kunud talledest omakorda 88% mur
dis rebane [7].
Metskitse tervist näitab valge tagu
miku, nn peegli puhtus: kui see on
määrdunud, vaevleb loom kõhulah

tisuse käes. Vihje annavad ka sarved.
Tavaliselt saavad täiskasvanud sok
kude sarved nahast puhtaks april
lis-mais, noorematel sokkudel mõne
võrra hiljem, kuid juunis nahaga kae
tud sarved annavad põhjust oletada,
et sarvekandja on kas haige või väga
vana.

ette. Kõik nimetatud ümarussid või
vad ägeda nakkuse korral põhjustada
peremeesloomale raskeid tervisevae
gusi või surma [9].
Ka ninakiini vastsed võivad suure
ohtruse korral metskitse elu ohtu
seada: ummistada hingamisteed ja
looma lämmatada. Ninakiini ja mets
kitse suhetest saab
pikemalt lugeda
2013. aasta artiklist
Kui metskitsede arvukus järsku
„Miks kits aevas
vähenes, kajastus see teravalt ka
tab?“ [9].
ilvese asurkonnas.
Parasiite leidub
seda ohtramalt ja
mitmekesisemalt,
Üks olulisi metskitse tervise mõju mida tihedam on peremeeslooma
tajaid on nugiussid ehk helmindid. populatsioon [1, 2]. Aastatel 1973–
Seitse aastat tagasi, kui metskitsi oli 1976, kui metskitse arvukus Eestis
Eestis veel väga palju, loendasime 28 ulatus kohati saja loomani tuhande
isendi parasiidid: kõige sagedamad hektari kohta, sagenes metskitse
olid jämesooles parasiteeriv ümar de hukkumine ja kõhulahtisus. Osal
uss Chabertia ovina ja peensooles hukkunud loomadest leiti lahan
parasiteeriv ümaruss Bunostomum gutel suurel hulgal helminte [10].
trigonocephalum. Ka libedikus para Ka metskitse viimase kõrgseisu ajal,
siteerivate Trichostrongylidae sugu mis tipnes 2007. aastal, olid määr
konna usside ja kopsu ümarusside dunud tagumikuga loomad üsna
Protostrongylidae nakkusi tuli sageli tavalised.
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Metskitsed märtsi alguses. Soku tunneb ära nn pintsli, kitse põlle järgi, sooti
erineb ka sabapeegli kuju

16

Euroopa metskits (Capreolus
capreolus) on Eesti kõige väiksem
hirvlane (tüvepikkus 100–120 cm,
õlakõrgus 65–80 cm, kaal 25–35
kg). Täiskasvanud loom on suvel
punakaspruuni karva; talvekarv on
hallikaspruun. Valkjate karvadega
tagumikulaiku kutsutakse peeg
liks.
See on oluline suhtluses, näi
teks hoiatatakse sellega üksteist
ohu eest. Häirimise korral tõusevad
sabapeegli karvad turri ja ohtu mär
ganud loom hüppab üles, tagumik
kaaslaste poole. Mõnikord antakse
ohust märku lühikeste möiratus

tega. Tavaliselt arvatakse, et ainult
sokk (isasloom) „haugub“, kuid
samamoodi teevad seda ka kitsed
(emasloomad).
Soku ja kitse silmatorkavam eri
nevus kevadel ja suvel on sarved.
Sügisel ja talvel, kui sokkudel sarvi ei
ole, saab täiskasvanud loomi eristada
kahe tunnuse abil: nn pintsel ja põll.
Soku tunnuseks on kõhualune pint
sel – kollakas karvatuust, kitsedel
on valge sabapeegli alaosas kollakas
põll, mis moodustub pikkadest kar
vadest. Talled on punakaspruunid
ja valgete täppidega, suve lõpuks
täpid kaovad.

Siberi metskits (Capreolus pygargus)
Varem peeti siberi metskitse euroo
pa metskitse alamliigiks või vormiks,
kuid alates 1990. aastate algusest on
nad arvatud kaheks liigiks. Välimuselt
ja eluviisilt on need kaks liiki sar
nased. Siberi metskits on kogult
suurem (tüvepikkus 127–144 cm,
õlakõrgus 82–91 cm, kehakaal
32–47 kg) [3]. Peale suuruse eri
nevad liigid geneetiliselt: euroo
pa metskitse keharakkudes on 70
kromosoomi, kuid siberi metskitsel
on veel 1–14 lisakromosoomi, nn
B-kromosoomi [5].
Liigid võivad omavahel anda
järglasi, hübriide. Kuna euroopa

metskits on kasvult väiksem, siis
on hübriidi loode tema jaoks liiga
suur kanda: tavalised on nurisün
nitused või ema surm sünnitusel
[3, 5]. Küll aga sünnitab elujõuli
se hübriidi siberi kits, kelle on vil
jastanud euroopa sokk. Esimese
põlvkonna hübriidsed isased on
viljatud. Emased hübriidid anna
vad järglasi mõlema esivanema
liigiga.
Siberi metskits elutseb MandriAasias, aga ka Ida-Euroopas, kuhu
nad on sisse toodud eeskätt uhke
mate trofeesarvede pärast (◊ 2).
Meile lähimad siberi metskitse levi
lad on Leedus ja Poolas [13, 14].
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Metskits on hinnatud jahiuluk.
Viimase kuuekümne aasta küttimis
rekord pärineb 2007. aastast, kui lasti
kokku 19 643 metskitse. Juba neli aas
tat hiljem, aastal 2011, kütiti aga vaid
1211 isendit. Sellel ja ka paaril järg
neval madalseisuaastal loobusid pal
jud jahipiirkonnad metskitse sootuks
küttimast, püüdes arvukuse taastu
misele kaasa aidata.
Arvukuse suurenedes on haka
tud taas rohkem küttima: 2015. aas
tal lasti juba 6264 kitse. Siiski ei ole
jahimehed tahtnud või suutnud hoida
metskitsede arvukuse piisavalt väi
kese, et hoida ära metsakahjustusi ja
epideemiaid.
Liha kõrval huvitavad jahimehi
sarved, mida kannavad vaid isasloo
mad ehk sokud. Nii kipuvad nood
jääma sihikule rohkem kui emased
ehk kitsed ja talled. Sokke ülemää
ra küttides rikutakse aga asurkon
na looduspärast struktuuri. Samuti
nõrgestatakse sel moel sokkude sigi
miskonkurentsi, mis pärsib loodus
likku valikut ja asurkonna geneeti
list tervist.
Sageli arvab inimene end kit
sest paremini teadvat, kes sokkudest
võib sigimises osaleda ja kes mitte.
Mõneski jahiringkonnas on endi
selt au sees sokkude valiklaskmine.
Niiviisi püütakse aretada looduses
vaid ühe tunnuse, s.o suuremate sar
vede järgi jahimehele meelepärase
mat asurkonda. Praegu toetab loo
dusliku valiku häirimist ka seadus:
sokujaht algab juba juunis ning kes
tab kogu jooksuaja, olles kokkuvõttes
kolm kuud pikem (kokku seitse kuud)
kui jaht kitsedele ja talledele.
2009. aastal kirjutas Jürgen Schulte
(praeguseks ka eesti keelde tõlgitud)
jahiõpikus metskitse tänapäevase
jahikorralduse kohta Saksamaal järg
mist: „Laskekriteeriumide kindlaks
määramist sarvede tunnuste alusel
ei toimu, sest pärilikud eeldused on
ebamäärased. [---] Pikka aega aren
datud nn ulukihoole püssiga, mille
eesmärgiks oli ideaalse trofeega soku
kasvatamine, on möödas. Nüüd kasu
tatakse ulukihooldel püssi elupaigaga
kohanenud loomade arvukuse regu
leerimiseks“ [18].
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Sokk uudistab Järvamaal GPS-kaelusega kitse. Aastatel 2009 ja 2012 jälgiti Eestis
kokku seitset GPS-saatjaga metskitse
Nagu mainitud, teeb metskits tüli
metsaomanikele, kärpides istandi
kes noori kuuski. Mida noorem istik,
seda halvemini see kärpimist talub.
Mida arvukamalt metskitsi, seda suu
rem on kahjustusrisk. Kuigi enamik
kitse kärbitud puid ei hukku, aeglus
tub nende kasv ning korduva kärpi
mise tõttu võib kujuneda kaubandus
likust ideaalist mõnevõrra teistsuguse
kujuga puu, mistõttu tulevikus metsa
müües kannatab omaniku rahakott.
Ehkki metsaomanikud saavad noo
rendiku kaitseks üht-teist ka ise teha,
oodatakse siiski abi jahimeestelt.
Metsaomaniku huvides on, et mets
kitsi tohiks küttida ka ajal, mil nad
on liikunud oma talvitusaladele. See
annab võimaluse hõrendada asustus
tihedust just kahjustusaldiste nooren
dike läheduses.
Kas metskits vajab lisasöötmist?
Aastakümneid on inimene aidanud
metskitsedel talve üle elada, rikas
tades nende toidulauda lisasööda
ga. Enamasti on antud teravilja, silo,
heina, lehisvihtu ning juur- ja puu
vilju. Varem oli riik määranud isegi
kohustuslikud normid, kui palju
ja millist toitu talvel metskitsedele
viima pidi.
Praeguseks on teadmised muutu
nud ja kohustused kaotatud: pigem
soovitatakse nii metskitse kui ka kõigi

:R

o
em

Sa

vis

Sokud märgistavad oma eluala laubanäärme nõrega, samal otstarbel leiduvad
kasvavatel sarvedel lõhnanäärmed. Kui
sarvenahk maha kulub, hõõrutakse puutüvele juba silmaga nähtavad märgid

teiste ulukite puhul lisasöötmist pii
rata või sellest sootuks loobuda.
Tavapärasel talvel metskits tegeli
kult mingit lisasööta ei vaja, nälg võib
tõsiselt näpistada vaid eriliselt raskel
talvel. Vastuoksa, mitmeti ohtlik on
hoopis see, kui metskitsed kogune
vad söödakohtade juurde ja harjuvad
toituma põhiliselt inimese pakuta
vast. Lisasööt on üldjuhul tselluloo
sivaesem kui looduslik toit: seda liialt
süües läheb paigast ära seedekulgla
mikrofloora. Selline sööt suurendab

tikku. Suurtes metsalaamades on neid
sõralisi hõredamalt. Metskitse kodu
piirkonna suurus oleneb nende asus
tustihedusest, aastaajast, isendi soost
ja toidubaasist. Suurema asustustihe
duse korral on kodupiirkonnad väik
semad, ka on need suvel väiksemad
kui talvel. Sokkude kodupiirkonnad
on suuremad kui kitsedel, eriti suvel.
Väljaspool jooksuaega määrab kodu
piirkonna suuruse põhiliselt toidu
hulk ja energiasisaldus [11].
Metskits on elupaigatruu, ta toi
metab väljavali
tud alal aprillist
kuni jooksuaja
Nii võib talvine lisasöötmine anda
lõpuni
üsna
oodatule vastupidise tulemuse:
paikselt. Pärast
söödakoht võib toimida lõksuna.
jooksuaja lõppu
taandub territo
riaalne käitumi
looma isu oksatoidu järele, mistõttu ne ja hakkavad kujunema talvekarjad,
võivad suureneda metsakahjustused. kus ei ole karjajuhti. Karjades võib
Kui lisasööta tarbiv loom ei saa piisa liikmete arv alatasa muutuda, enne
valt oksatoitu, võib seedimine minna kõike metsades elavate metskitsede
rikki, vitamiine jääda vajaka, tervis puhul [18].
minna käest ära ja loom surra [4].
Kevadel karjad lagunevad, sokud
Nii võib talvine lisasöötmine anda otsivad endale eluala, kust sookaas
oodatule vastupidise tulemuse: söö lased eemale tõrjutakse. Enda kõrval
dakoht võib toimida lõksuna, hoopis võidakse kannatada vaid aastasi siku
suurendades loomade suremust [15].
kesi. Sokkude territooriumid ei kattu,
kuid ühe soku territooriumil võib
Metskits elutseb Euroopas peaae- elada mitu kitse.
gu kõigis elupaigatüüpides, kuid
Sokud märgistavad oma eluala
eelistab mosaiiksemat avatud maas kasvavatel sarvedel paikneva lõh
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Metskitsede paarumise eelmäng võib kesta terve päeva: sokk ajab kitse taga, see vallandab kitsel ovulatsiooni
nanäärme ja ka laubanäärme nõre
ga. Hiljem, kui sarved on nahast
puhtad, jäävad puudele peale lau
banäärme lõhna ka visuaalsed mär
gid. Ühtlasi kraabitakse maapinda.
Vajaduse korral peetakse üksteise
ga turniire.
Aastatel 2009 ja 2012 jälgiti Eestis
kokku seitsme GPS-saatjaga mets
kitse liikumismustreid. Nende loo
made elualade suurused oli suvel
222–766 ha ja talvel 242–517 ha.
Metsaelupaikadest eelistati anger
vaksa kasvukohatüübi puistuid, mille
liigirikas alusmets ja lopsakas ja liigi
rohke rohurinne pakuvad kvaliteet
set toitu nii suvel kui ka talvel. Suvel
eelistasid sokud elupaigana põlluja rohumaid. Lumerohketel talvedel
vältisid metskitsed tüüpiliselt hõre
da või puuduva alusmetsaga elupaiku
(rabaalad ja sinika kasvukohatüüp),
lumevaestel talvedel aga hoopis eelis
tasid neid [12].
Toitumine. Suvel süüakse peami
selt mitmesuguseid rohttaimi, vähem
puude-põõsaste lehti ja võrseid.
Talvine toit oleneb aga palju elu
paigast. Eelistatakse selliseid puhma
18
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rinde taimi nagu mustikas, kanarbik
ja pohl: kui piirkonnas leidub sel
list metsa, siis metskits talveks sinna
ka läheb. Kui pole, saab ta hakkama
lehtpuuvõrsetega, kultuurmaastikul
käiakse söömas taliorase- ja -rapsi
põldudel. Toidunappusel kärbitakse
ka noorte kuuskede võrseid.

sid suladega, lumi oli kõva ja pakkus
vähemalt head pinda toiduotsingu
teks.

Metskitsed saavad suguküpseks
teiseks eluaastaks, kuid isased osa
levad sigimises tavaliselt alates kol
mandast eluaastast, kuna varem ei
pääse kollano
kad elukoge
nud sokkude
Kuna kits on valmis paaruma vaid
kõrval löögile.
mõned päevad, tuleb sokul sobiv
Jooksuaeg algab
kaaslanna kiiresti üles leida.
juulis ja lõpeb
augusti esime
sel poolel. Sel
Kuna talvel on häid toidualasid ajal aktiveeruvad mõlemal sugupoo
vähem võtta, kipuvad metskitsed lel tagajalgade sõrgade vahel paikne
sinna kogunema. Peamine põhjus, vad lõhnanäärmed, jälgedesse eritub
miks lumerohkel talvel hätta jäädak erutavat ainet. Lisaks lõhnale jäljeri
se, ongi see, et paksu või kõva lume dades häälitsetakse kutsuvalt.
ga ei pääseta ligi põhitoidule: rohu- ja
Kuna kits on valmis paaruma vaid
puhmarindele.
mõned päevad, tuleb sokul sobiv kaas
Ent lumi mõjutab ka liikumisvõi lanna kiiresti üles leida. Metskitsede
malusi. 2009/2010. aasta talvel oli paarumisakti pikk eelmäng võib kesta
lumikate paks ja pehme: see piiras terve päeva. Eelmäng seisneb indleva
nii toidu kättesaadavust kui ka lii kitse tagaajamises, mis vallandab kit
kumist uute toitumisalade otsinguil. sel ovulatsiooni. Tagaajamine kestab
2010/2011. aasta talv oli samuti pikk tunde ja lõpeb ringiratast jooksmise
ja lumerohke, ent külmad vaheldu ga, nii et maapinnale jäävad maha tal
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Mida me saaksime metskitse asurkonna heaks teha? Esiteks: sokku
de küttimine tuleks keelata jooksuajal
ja vahetult enne seda, et ei riku
taks metskitseasurkonna tasakaalu.
Sokujahti peaks alustama augustis
pärast jooksuaja tippu. Nii saavad
metskitsed võimalikult hästi sigitud
ja jahimeestele jääb võimalus pida
da jooksuaja lõpufaasis peibutusjah
ti. Et aga arvukust tõhusamalt piirata,
peaks metskitse jahiaega pikendama
jaanuari lõpuni.
Teiseks: jätta lisasööt andmata.
Metskits saab kõik vajaliku loodusest
ise kätte. Lisasöötmine vähendab loo
made võimekust ise looduses hakka
ma saada.

Foto: Sven Začek

latud ringjad või kaheksakujulised nn
nõiaringid. Üks sokk võib viljastada
mitu emaslooma, mistõttu jooksuaja
lõpuks võivad sokud olla kõhnad ja
räsitud.
Euroopas on metskits ainus sõra
line, kellel toimib nn hilinenud
implantatsioon: loote areng seiskub
juba õige varases, blastotsüsti jär
gus, ning jätkub alles aastavahetuse
paiku. Tänu niisugusele kohastumu
sele saab kits ajastada nii viljastumi
se kui ka poegimise kõige soodsa
male aastaajale. Kogu tiinus kestab
290–300 päeva.
Tavaliselt sünnib kitsel mais-juu
nis üks kuni kolm tallekest, kes saa
vad emapiima neli kuud. Talled on
emaga koos aasta, kuni sünnivad
uued talled.
Kui sokkudel väljendub territo
riaalsus tugevalt jooksuajal, siis kitse
del ilmneb see pärast poegimist. Kui
nende poegimiskohad on lähestik
ku, muutuvad kitsed üksteise suhtes
agressiivseks.
Talled püsivad kaks-kolm näda
lat pärast sündi paigal. Neil esimestel
elunädalatel ähvardavad tallesid mit
mesugused ohud. Näiteks sellal kui
emad lahendavad piiritüli, võib reba
ne tallekese ära napsata. Emad lah
kuvad poegade juurest ka paaruma,
kuid hoiavad nendega siiski häälitsus
te ja lõhna abil kontakti. Pärast soku
ga veedetud aega pöörduvad emad
laste juurde tagasi [17, 18].

Paar-kolm esimest elunädalat püsib kitsetall paigal, varjudes ohtude eest, ema
hoiab tal läheduses silma peal
Artikli sisu põhineb paljuski keskkon
naagentuuri ulukiseire ja rakendus
uuringute aruannetel, millele teks
tis viiteid ei ole. Aruanded on kätte
saadavad veebilehel www.keskkonna
agentuur.ee.
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Päästkem

Fotod: Urmas Jürivete

Pääsküla raba

Pääsküla raba!
Tallinlaste armastatud puhkeala Pääsküla raba muutub aegamisi tavaliseks männimetsaks. Juba praegu meenutab suurem osa rabast pigem metsa kui märgala. Kas midagi annaks
veel teha, et pealinlastele jääks nende ainus raba alles?
Urmas Jürivete

T

allinna lääneservas paikne
vat Pääsküla on märgitud juba
1241. a Taani hindamisraama
tus. Praegu Nõmme linnaosa koossei
su kuuluv Pääsküla on seega oma hal
duskeskusest mitu korda vanem.
Ei ole täpselt teada, kuidas
Pääsküla on nime saanud, võib-olla
sealse jõe koolmekoha, s.o üle pääse
mise koha ehk pääsu järgi. Pole või
matu, et keskajal pääsesid Tallinna
elanikud vaenuvägede sagedaste rün
nakute eest pakku just sinna soode ja
rabade vahele.

eest rabakana lendu ehmatada. Sai
ennast hingetuks joosta, lootuses
tabada kevad-paabusilma või vaari
kakedrikut. Siis oli Pääsküla rabas
veel levinud raba-karusvaksik, kes
on nüüd terves Eestis taandunud
ja haruldaseks muutunud. Toona
leidus siin laukaid ja raba Laagripoolne osa oli sedavõrd pehme, et
pidi teadma, kustkaudu läbi saab
minna.

1970. aastad andsid rabale surmahoobi. Seitsmekümnendate alguses
hakati Tallinna metsamajandi tolla
se direktori Ants Paluvitsa juhatusel
Pääsküla raba kui
vendama. Kaevati
hulk
sügavaid
Aegade jooksul on Pääsküla rabast
magistraalkraave ja
mõne aasta pärast
Tallinna elanikele kujunenud meelistutati
rabasse
div puhke- ja tervisespordiala.
noored männid.
Toonaste arusaa
made järgi oli raba
Pääsküla jõe lähikonnas laiu de ainus väärtus sealt kaevandatav
sid veel 50–60 aastat tagasi ulatusli turvas ja oma ajastu inimesena nime
kud rabalaamad: Männiku nõlvadelt tas Ants Paluvits rabasid mädapaise
Pääsküla jõge pidi Laagrini ja veel teks, millest tuleks maapind terveks
kaugemale Harkusse.
ravida. See õnnestuski ja nüüd, 45
1960. aastate lõpus käisin loodus aastat hiljem, laiuvad paljude endis
huvilise koolipoisina nendes rabades te rabade asemel keskmise vanuse
linde ja loomi vaatlemas ning libli ga parkmetsad; nii mõnigi keskealine
kaid ja muid putukaid püüdmas. Raba inimene võib-olla ei teagi, et kunagi
pakkus põnevust ja elamusi paljudele on seal olnud rabad.
Kuivendusest hoolimata on säili
toonastele Pääsküla lastele.
Rabas ja selle ümbruses kohtas nud väikene osa kunagisest rabalaa
alati metskitsi ja põtru, varakevadi mast Männiku ja Nõmme-Hiiu vahe
ti võis kuulda tedremängu või jalge lisel nõgusal alal ehk Pääsküla jõe
20
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lammialal. Ega see päris õige raba
mõõtu välja annagi, enamjaolt on
tegemist rabamännikuga ja vähemal
määral puisrabaga.
2002. aastal oli puisrabas suu
rem põleng. Selle jäljed on praegugi
hästi näha, kui minna rappa Ilmarise
ja Olevi tänava lõpust ning liiku
da mööda rabas kulgevat põhiteed
umbes pool kilomeetrit kagu poole.
Õigupoolest pidurdas tollane põleng
tugevasti Pääsküla raba kinnikas
vamist: kui seda ei oleks juhtunud,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kaitsealused taimed
II kaitsekategooria: kumme
li-võtmehein (Botrychium mul
tifidum) ja kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus).
III kaitsekategooria: hari
lik porss (Myrica gale), kahele
hine käokeel (Platanthera bifo
lia), suur käopõll (Listera ovata),
soo-neiuvaip (Epipactis palust
ris), tumepunane neiuvaip
(E. atrorubens), harilik käoraa
mat (Gymnadenia conopsea), hall
käpp (Orchis militaris), kahkjas
punane sõrmkäpp (Dactylorhiza
incarnata), vööthuul-sõrmkäpp
(D. fuchsii) ja kuradi-sõrmkäpp
(D. maculata).

Kaitsealused putukad
III kaitsekategooria kimalased:
sorokimalane (Bombus soroeen
sis), karukimalane (B. terrestris),
maakimalane (B. lucorum), kan
gaskimalane (B. cryptarum), aed
kimalane (B. hortorum), nõmme
kimalane (B. jonellus), niiduki
malane (B. pratorum), kivikima
lane (B. lapidarius), talukimalane
(B. hypnorum), schrencki kimala
ne (B. schrencki) ja põldkimalane
(B. pascuorum).
Kiililistest on kolmanda kategooria liik suur-rabakiil (Leucor
rhinia pectoralis).
Vaade Pääsküla raba vaatetornist lähikonna metsale
poleks meil praegu põhjust sellest
rabast kirjutada.

putuka- ja loomaliike. Siit on leitud
vähemalt kümmet liiki kaitsealuseid
käpalisi ja ühte sõnajalgtaimede hulka
kuuluvat maokeelelist. Rabas on leid
nud elupaiga 11 liiki kaitsealuseid
kimalasi, üks kaitsealune kiil ja teh
tud kindlaks on 529 liiki suur- ja pisi
liblikaid. Üsna tavalised on Pääsküla
rabas kahepaiksed, nimelt rabakonn
ja rohukonn, ning roomajad: harilik
rästik ja harilik nastik, kõik on kol
manda kategooria kaitsealused liigid.
Tetre ja rabakana Pääsküla rabas

ilmselt enam ei kohta, aga kevad
öödel võib kosta karvasjalg-kaku hui
keid ja kindlasti näha öösorri, kui
jalutuskäigud on jäänud hiljapea
le. Soojadel öödel lendab raba teede
kohal nahkhiiri. Kahtlemata leidub
Pääsküla rabas veel küllaga avastus
väärset: põnevaid taimi, putukaid,
linde ja loomi.
Nõmme linnaosavalitsus tegi juba
2006. aastal Tallinna linnavalitsusele
ettepaneku võtta Pääsküla raba kait
se alla. Pärast mitme spetsialisti eks
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Tallinlaste armastatud puhkeala.
Aegade jooksul on Pääsküla rabast
Tallinna elanikele kujunenud meel
div puhke- ja tervisespordiala. Siin
käiakse jalutamas ja loodust nauti
mas, sageli kaasas lapsed, mõnel selt
siliseks koer. Joostakse, sõidetakse
ratastega, käiakse seenel ja marjul.
Innustunud loodushuvilised on siit
avastanud hulganisti haruldasi taime-,
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pertiise kuulutas Tallinna linna voli
kogu Pääsküla raba 2013. aastal kait
sealaks.
Nõmme linnaosavalitsuse algatu
sel on siinsesse rappa rajatud mitu
kilomeetrit laudteid, püstitatud raba
loodust tutvustavad teabetahvlid ja
2007. a valmis kümne meetri kõrgu
ne vaatetorn. Kõik tehtu väärib igati
kiitust.
Nagu kaitsealale kohane, inventee
riti siinset taimestikku ja loomastik
ku ning koostati kava, kuidas taimi
ja loomi kaitsta. Eriti rõhutati vaja
dust hoida raba kui looduskeskkonda
ja esitati võimalikud kaitsemeetmed.
Raba kattub metsaga. Nüüd on
Pääsküla raba olnud kaitseala üle
kolme aasta, aga põhiosa kava kait
semeetmetest ei ole rakendatud.
Õigupoolest ei ole midagi ette võe
tud selleks, et raba kui looduskesk
kond säiliks.
Tallinna keskkonnaameti tellimu
sel seirasin 2016. aasta suvel Pääsküla
raba putukaid ja taimi kaitseala kagu
poolses osas ehk 14 aasta tagusel
põlengualal. Selgus, et rabana on säi
linud veel vaid kaks laiku, mõlemad
paiknevad raba läbivast Tallinna sade
veekraavist kagu pool. Suurem raba
ilmeline maatükk, silma järgi hin
22
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natuna kuue-seitsmehektarine, asub
kaitseala läbivast põhiteest vasakul,
veidi väiksem ala, nelja-viiehektarine,
aga sama tee paremas servas.
Viimati mainitud maatükiga on
kummaline lugu: see osa rabast jääb
tegelikult kaitseala piiridest üldse
välja. Ei tea, kuidas neid kaitseala
piire 2013. aastal maha märgiti? Võibolla oli lihtsam vedada joont piki
teed?

jaks teha. Ei tea, kas on hinnatud, kui
palju vett ammutab rabast üks mehe
kõrgune mänd oma kasvuperioodil?
Neid kasvab seal aga lugematul hul
gal. See tähendab, et kraavide kõrval
aitavad männid nüüd raba kuivendu
sele kaasa.
Ei ole raske välja arvutada, mil
lal viimane lagedam osa rabast met
sastub. Keskmine aastane juurde
kasv on 33 cm, seega, praegu kahe
meetrised puud on
kolme aasta pärast
kolmemeetrised ja
Pääsküla raba on väärt, et teda
nüüdsetel kolme
hoida just nimelt rabana.
meetristel on kasvu
juba neli meetrit.
Sedamööda, kuidas
Praegu on mõlemad alad suuresti raba kuivab, paranevad kasvuolud,
kaetud eri kasvujärgus noorte män ühtaegu suureneb puude kasvukii
didega. Mõned on veel vöökõrgu rus. Nii et viie-kuue aasta pärast on
sed, aga paljud juba mehemõõtu ja Pääsküla rabast kujunenud männi
pikemadki. Mändide aastased kas mets.
vud on üsna pikad: kahemeetris
Raba põhielemendid on säili
tel 20–30 cm, kolmemeetristel juba nud üksnes kunagisel põlengualal.
30–40 cm. Niisiis on mändidel siin Endiselt kasvab seal kanarbiku vahel
märksa soodsamad kasvuolud kui sookailu ja sinikaid, vähesel määral
tavaliselt rabas.
murakaid ja kohati isegi vaevakaski.
2016. aasta suve lõpus oli tunda, Jõhvikat, mis on märgitud Pääsküla
et veetase on terves rabas tugevas raba teabetahvlitel, tuli aga päris kaua
ti langenud. Isegi pärast suuremaid otsida. Küll aga kasvas ja õitses lage
vihmasid võis rabas jalutada tavalis damatel kohtadel rabale iseloomulik
te jalanõudega, pelgamata jalgu mär orhidee kuradi-sõrmkäpp. Teist raba
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de käpalist ainulehist sookäppa, mille
kasvukoht peaks siin olema, ei ole ma
leidnud; paraku ei ole ka teised huvili
sed sellest juba kakskümmend aastat
teada andnud.
Kuidas päästa raba metsastumast?
Pääsküla raba kaitsekorralduskavas
on võimaliku kaitsemeetmena kirjas
veetaseme mõningane tõstmine: sel
leks tuleks piirata rabast läbi voolava
te kraavide veehulka. Kindlasti oleks
sellest abi, kuid see aeglustaks män
dide kasvu ainult mõnevõrra. Sellist
mõju, nagu on olnud kunagisel tule
kahjul, enam ei saavutataks. Raba
kasvab kinni lihtsalt mõni aasta hil
jem.
Ainuke lahendus näib olevat
eemaldada noored männid sellelt
alalt, mis veel raba moodi välja näeb.
Proovisin selle möödunud suvel järe
le. Meetripikkusi mände ei olnud
kuigi raske turbast välja sikutada.
Koos puuga tulid üsna tervelt kaasa
ka narmasjuured. Niisuguseid noori
mände saaks raiesmikel või haljastu
ses edukalt kasutada istutusmater
jalina.
Suuremate mändide puhul piisaks
teravast kirvest, aga parem vahend
oleks tõhus oksalõikaja, millega saaks
puu kohe juurelt maha võtta. Siis ei
jääks rabasse püsti teravaid tüükaid,
mis marjulistele või seenelistele eba
meeldivusi võiksid valmistada. Seda
tööd saaks teha talgute korras, või
maluse korral suve teisel poolel või
sügisel. Kevadel on rabad kaua keltsa
all: siis ei tuleks mändide juurimine
kõne alla.
Kui suur ala oleks võimalik män
didest puhastada? Kindlasti mitte 80
hektarit – just nii paljuga sai hakka
ma 2002. aasta tulekahju –, aga 5–10
hektarit oleks jõukohane. Kui samal
ajal tõsta osaliselt veetaset, oleks
mõju veelgi märgatavam. Võib olla
saaks siis mõne aja pärast siit tõepoo
lest jälle jõhvikaid korjata.
Isegi kui jõhvikakooslus ei taastu,
siis vähemalt säiliks väike, aga tüü
piline osa rabast. Siin saaksid koo
liõpetajad pidada õppuritele bioloo
giatunde. Loodushuvilised leiaksid
siit kandist palju huvitavat, mida pil

2002. aasta põlenguala: jäljed on näha, ent noored männid tungivad jõuliselt
peale
Kommenteerib Tallinna keskkonna
ameti juhtspetsialist Tõnu Laasi

T

uleb tunnistada, et Pääsküla
raba nimetus mõjub prae
gu pisut eksitavalt. Pärast
1970. aastate ulatuslikke kuivendus
töid on rabakooslus ajapikku hää
bunud. Põhikaarti vaadates selgub,
et valdavalt on tegemist metsamaa
ga, mis hõlmab umbes 90% kaitse
ala pindalast, ent vähesel määral lei
dub ka madalsooalasid.
Kunagiste madal- ja siirdesoo
de asemel paiknevad nüüd kõdu
soometsad. Saku valda jäävatel ala
del on mõningal määral säilinud nii
puis- kui ka lageraba, kuid neidki
kooslusi on mõjutanud kuivendus ja
samas asuvad turbaväljad.
Pääsküla raba kaitsekorralduska
va põhjal võiks kaaluda veerežii
mi taastamist kaitseala kesksel alal.
See tähendab, et eesvoolu suubu

vad kuivenduskraavid tuleb valiku
liselt sulgeda. Kuigi rabakooslus ei
pruugi seniste muutuste tõttu taas
tuda, aitaks see taastada ala loodus
likku veerežiimi ja pärsiks tiheda
alusmetsa kujunemist rabamänni
ku alla.
Enne kui kujundada kooslusi,
tuleks eri liigid ja elupaigad kava
järgi põhjalikult läbi uurida. Seni on
uuritud kahepaikseid, kimalasi ja
kiililisi, pooleli on päeva- ja öölib
likate inventuur, mis kestab mitu
aastat. Edaspidi on kavas saada üle
vaade taimestikust, linnustikust ja
metsaelupaikadest.
Veel säilinud rabafragmentidele
tungivad jõudsalt noored kiirekas
vulised männid. Sellistes kohtades
tuleks noort männikut tõepoolest
harvendada, sest muidu muutub
kogu ala pikapeale ühetüübiliseks
kõdusoometsaks ja ala liigirikkus
väheneb.

hoida just nimelt rabana. Parke ja
puistuid on Tallinnas ju mujalgi, kuid
Pääsküla raba on meie pealinna ainus
raba.

distada või vaadelda. Kesk-Euroopast
Tallinna sõitnud turistid näeksid
hotellist lühikese autosõidu kaugu
sel niisugust looduskeskkonda, mis
nende kodumaal on ammu hävinud
või säilinud ainult üksikutel range
kaitserežiimiga looduskaitsealadel.
Pääsküla raba on väärt, et teda

Urmas Jürivete (1953) on pisiliblika
te uurija, Eesti lepidopteroloogide seltsi
liige; uurib Tallinna keskkonnaameti telli
musel Pääsküla raba elustikku.
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Foto: Hallie Larsen / Wikipedia
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◊ 1. Piksenooled võivad sähvida kõikvõimalikes suundades, luues teinekord äratuntavaid kujutisi. Dinosaurust meenutav välk on
pildile jäädvustatud USA-s Arizona osariigis kivistunud metsa rahvuspargis (Petrified Forest National Park)

Kus lööb maailmas

kõige rohkem välku?
põhjal lõi 1920. aastatel tehtud hinnan
gute järgi Maal igas sekundis umbes
sada välku. See arv jõudis järgnevatel
aastakümnetel paljudesse artiklitesse,
teatmeteostesse ja kooliõpikutesse üle
maailma.
Maapealsete välgudetektorite võr
tamist, läks see kirja äikesepäevana.
gustiku areng sai hoo sisse 1980. aas
Uut moodi vaatlusi võimaldas raa tate teisel poolel. Praegusajal suudavad
dioside laialdasem levik 20. sajandi need seadmed sekundite vältel oma
algul. Välguga kaasnevat müristamist tööraadiuses registreerida enamjao
on harva kuulda 20 kilomeetrist kau maapinda tabavaid välgulööke ja näi
gemal, kuid välgu elektromagnetlai data välgutabamuse asukohta mõne
neid võib sobiva vastuvõtjaga regist saja meetri täpsusega. Kui võtta kokku
reerida sadade ja isegi tuhandete kilo mitme aasta andmed, saab arvutada
meetrite kaugusel. Raadiovaatluste välgulöökide keskmise arvu ruutki
lomeetri kohta aastas,
mis on välguklimato
Täpseimad teadmised maailma
loogia põhimõõtühik.
Globaalse välgu
äikesekliimast põhinevad optilistel
kliima uurimises on
vaatlustel.
nii äikesevaatlustel kui

Eestis on äike iseloomulik soojale poolaastale, aga talvel võib
selle mitmeks kuuks sootuks unustada. Sestap võib tunduda uskumatu, et Maal sähvib igas sekundis keskmiselt 40–50
välku ning ühel ajal möllavate aktiivsete äikesetormide arv
ulatub paari tuhandeni.
Sven-Erik Enno

S

iin vaatlemegi äikese ja välgu
sagedust maakeral ja uurime,
miks on välk mõnes maakera
paigas märksa sagedasem kui mujal ja
kus sellised kohad Maal asuvad.
Kuidas äikest vaadelda? 19. sajandil,
kui ilmavaatlused muutusid üha laial
dasemaks, hakati põhjalikumalt jälgi
ma ka sellist atmosfäärinähtust nagu
äike. Esmalt asuti üles märkima äike
sepäevi. Kui vaatleja kuulis ööpäeva
jooksul jaamas vähemalt ühte müris
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ka välgudetektorite võrgustikel mitu
suurt puudust. Näiteks ei olene ilma
jaamades kirja pandav äikesepäevade
arv mitte üksnes äikese sagedusest,
vaid ka muudest teguritest, nagu vaat
luskoha avatus, tehismüra tase ja vaat
leja tähelepanelikkus. Eri välgudetek
torite võrgustike tundlikkust ja täpsust
mõjutab ka sensorite vahemaa ja tüüp.
Peale nende tegurite tuleb arvestada,
et vaatlusjaamade ja välgudetektorite
ga on kaetud vaid võrdlemisi väike osa
planeedi pinnast. Mõlemad on koon
dunud eeskätt asustatud piirkondades
se ja neid on rohkem arenenud riikides.
Samas lööb enamik maailma välkudest
piirkondades, kus asuvad arengumaad.
Probleem on ulatuslikud hõredalt asus
tatud maismaa-alad, näiteks troopilised
vihmametsad, ja muidugi ookeanid.
Suurema läbimurde globaal
se välgukliima uurimisse tõid aastail
1995‒2015 tegutsenud NASA satel
liidid Microlab-1 ja TRMM (Tropical
Rainfall Measuring Mission; ◊ 3), mil
lel olid optilised välgudetektorid. Need
seadmed vaatlevad äikesepilvi mõne
saja kilomeetri kõrguselt kosmosest ja
registreerivad välguga kaasneva het
kelise valgussähvatuse pilve ülapinnal,
võimaldades määrata välgu asukoha
mõnekilomeetrise täpsusega. Optiline
välgudetektor suudab välgusähvatusi
eristada ka päeval päikesevalguse käes.

Foto: NASA

◊ 2. Välgulöökide keskmine arv ruutkilomeetri kohta aastas NASA satelliitide andmete põhjal aastail 1995–2013

◊ 3. USA kosmoseagentuur NASA saatis 1997. aastal koostöös Jaapani kosmoseuuringute agentuuriga orbiidile satelliidi TRMM. Satelliit, millel on optiline välgudetektor, kogus andmeid kuni 2015. aastani. Nõnda said üleilmsed välgukliima
uuringud teha tähelepanuväärse arenguhüppe
Satelliitide põhieelis seisneb selles,
et ühe seadme vaatlustega on või
malik seirata kogu maakera, kaasa
arvatud asustamata alad ja ookeanid.
Tänapäeva täpseimad teadmised maa
ilma äikesekliimast põhinevadki opti
listel vaatlustel.
Kus ja millal sähvib kõige enam?
Satelliidivaatluste põhjal lööb maail
mas igas sekundis keskmiselt 40‒50
välku, mis teeb aasta jooksul kokku
ligi 1,4 miljardit korda. Seda on umbes
poole vähem, kui oletati umbes saja

aasta eest raadiovaatluste põhjal.
Äikese levik maailmas piirdub
suuresti troopika ja põhjapoolke
ra parasvöötme maismaa-aladega
(◊ 2). Troopikas, 30. põhjalaiuse ja
30. lõunalaiuse vahel, lööb 80% maa
ilma välkudest. Üldjoontes eristub
seal kolm peamist äikesekollet. Kõige
tugevamad ja ulatuslikumad on troo
pilised äikesed Aafrika kohal, järg
nevad Amazonase jõgikond LõunaAmeerikas ning Kagu-Aasia koos
Okeaania ja Põhja-Austraaliaga.
Põhjapoolkera parasvöötme äike
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ka õhutemperatuur. Just seepärast on
lõviosa maailma äikesetormidest ja
maa
90
ookean
välkudest koondunud troopikasse, kus
kuuma niisket õhku leidub aasta ringi.
80
standardhälve
Erand on vaid kõrbealad, kus õhk on
70
küll palav, kuid napib pilvede arenguks
vajalikku niiskust.
60
Äikese tekkeks soodne soojade ja
50
niiskete ilmade hulk väheneb troopi
40
kast pooluste suunas, kusjuures sobi
vad ilmaolud on koondunud suvepe
30
rioodile. Näiteks Eestis kestab äikese
20
põhihooaeg maist septembrini.
Pikne võib kärgatada ka jahedama
10
ilmaga ning erandjuhtudel isegi talvel,
0
kuid sellised äikesed on siiski harul
0
4
8
12
16
20
24
dased ja enamasti nõrgad, mistõttu
tunnid ööpäevas
nende panus üleilmsesse välgujaotus
◊ 4. Maakera välgujaotus ööpäeva jooksul maismaa ja ookeanide kohal
se on tühine.
Välgu sageduse terav erinevus
sed annavad ülejäänud 20% maail suurimas äikesekoldes Aafrikas oma maismaa ja ookeani vahel tuleneb sel
ma välkudest. Need sähvivad peami ööpäevase kõrghetke. Kuna põhja lest, et maismaa soojeneb päikesekiir
selt soojal poolaastal 30. kuni 60. põh poolkeral on suvi, lisanduvad selle guse mõjul palju kiiremini ja tugeva
jalaiuseni, olles koondunud Põhja- le Euraasia parasvöötme äikesed, mis malt kui ookean. Seega on just päeval
Ameerika ja Euraasia maismaa kohale. pärastlõunal ja õhtupoolikul on samu ja eriti pärastlõunal õhutemperatuur
Seevastu lõunapoolkera parasvöötmes ti suurima ulatuse ja intensiivsusega.
maismaa kohal tunduvalt kõrgem kui
ja polaaraladel raksub äike harva ning
Kõige vähem lööb maailmas välku ookeani kohal. Kuumemas õhus are
see on lühiajaline ja nõrk, mistõttu detsembrist veebruarini Eesti aja järgi nevad tugevamad tõusvad õhuvoo
maailma mastaabis on sealne välkude öösel ja varahommikul. Äikesevaese lud, mis panevad aluse kõrgematele ja
koguhulk tühine.
Vaikse ookeani kohal on sel ajal pärast võimsamatele rünksajupilvedele, need
Ehkki maismaa katab vaid 29% meie lõuna ning Lõuna-Ameerika, Aafrika omakorda tingivad tugevamat äikest.
koduplaneedist, heidab välku enam ja Okeaania maismaa aladel valitseb
Ulatuslikud rünksajupilved ei
jaolt selle kohal: suisa 90%. Ülejäänud öine või hommikune äikesemiinimum. puudu ka troopiliste ookeanide kohal
kümnendik sähvib ookeanide kohal, Peale selle puuduvad märkimisväär ning neist langeb sademeid isegi enam
kuid seegi enamasti ranniku lähedu sed äikesed parasvöötmes, kuna põh kui maismaa äikesetormide ajal. Samas
ses. Maismaast kaugele jäävatel ava japoolkeral on talv.
ei ajenda need pilved alati äikest ja kui
ookeani aladel tuleb äikest olenemata
see ka tekib, siis jääb
laiuskraadist väga vähe ette. Näiteks
välkude arvukus sage
lõunapoolkera parasvöötmes ei ole Äikesepilvede arenguks vajalik
li
tagasihoidlikuks.
märkimisväärseid äikesetorme just
Põhjus peitub tõusvates
energia tuleb kuumast niiskest
maismaa vähesuse tõttu.
õhuvooludes, mis jahe
Välkude ööpäevases jaotuses tuleb õhust.
dama ookeani kohal on
maismaa kohal esile tugev pärastlõu
nõrgemad kui mais
nane maksimum ning öine ja hom
maa kohal. Seepärast ei
mikune miinimum. Seevastu ookea Välgujaotuse tagamaad. Äikese kasva rünksajupilved ookeanide kohal
nide kohal äikese sagedus ööpäevas ei pilvede arenguks vajalik energia tuleb üldjuhul nii kõrgeks kui maismaa äike
muutu (◊ 4). Välgulöökide sagedus on kuumast niiskest õhust. Seetõttu on sepilved. Sageli ei moodustu sellistes
maakeral ööpäeva jooksul üsna muut välgujaotuse maakeral määranud kaks võrdlemisi madalates rünkajupilvedes
lik, olles suurem siis, kui ühel kolmest põhitegurit: päikesekiirguse hulga piisavas koguses pilvede elektriseeru
troopika maismaa-alast on parajasti ebaühtlane jaotumine eri laiuskraa miseks vajalikke jääkristalle, mistõttu
pärastlõunane äikesetormide kõrgaeg.
dide vahel ning maismaa ja ookea pilvesisesed elektrilaengud on välgu
Olenevalt aasta- ja kellaajast võib ni erinev soojenemine päikesekiirgu tekkeks liialt nõrgad.
Maal lüüa 10‒80 välku sekundis. Kõige se mõjul.
rohkem sähvib neid juulis ja augustis
Aasta jooksul saadava päikesekiir Ekvatoriaalne madalrõhuvöönd.
Eesti aja järgi pärastlõunal. Sel ajal saa guse hulk väheneb ekvaatorilt poo Troopilised äikesed on koondunud
vutab välgulöökide sagedus maailma luste suunas ning sedamööda langeb ekvatoriaalsesse madalrõhuvööndis
Välgulöökide arv sekundis

Allikas: NASA
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Allikas: EUMETSAT / Met Office

Välgulöögi kellaaeg
tundi tagasi: kuni 1

1–2 2–3 3–4

4–5 5–6

◊ 5. Suurbritannia ilmateenistuse Met Office satelliidipildil 30. märtsist 2016
(kell 19 maailmaaja järgi) on näha ekvatoriaalse madalrõhuvööndiga seotud
pilvekogumid, mis ulatuvad Aafrikast üle Atlandi ookeani Lõuna-Ameerikasse.
Äikesetormide asukohti märgivad üksikud ristikeste kogumid: eri kellaajal löönud
välgud on esitatud eri värvi ristikestena
Foto: Fernando Flores / Creative Commons

se, mis kannab palavat ja väga niis
ket õhumassi. See vöönd ümbritseb
Maad umbkaudu piki ekvaatorit (◊ 5).
Lisatõuke sellise õhu tõusuks ja äike
setormide arenguks annavad mõlema
poolkera 30. laiuskraadidelt ekvaatori
le puhuvad püsivad tuuled ehk passaa
did. Põrkuvate passaatide tugevus on
eri ajal ja kohtades erisugune. Seetõttu
pole ilm kogu ekvatoriaalses madal
rõhuvööndis ühesugune ja äikesepil
ved ei moodusta kunagi terviklikku
ahelat ümber maakera.
Piirkondades, kus passaadid puhu
vad parajasti nõrgalt, tekib äikesepil
vi hajusalt ja peamiselt pärastlõunal.
Sedalaadi pilvede ulatus on võrdlemisi
väike ning nende vahele jääb ka suuri
ilusa ilmaga piirkondi nagu Eestis
äikeste puhul.
Äikese kulg on ulatuslikum ja
intensiivsem seal, kus põrkuvad tuge
vad passaattuuled. Väiksemad äike
sepilved ühinevad sageli suuremateks
kogumikeks ehk konvektiivsüsteemi
deks, mille läbimõõt võib olla ligi tuhat
kilomeetrit. Sellised süsteemid ei haju
ka öösel, võivad püsida päevi ja läbida
tuhandeid kilomeetreid, sest troopikas
valitsevad idatuuled kannavad neid
pidevalt lääne poole.
Ekvatoriaalse madalrõhuvööndi
asend muutub aastaajati. Kui meil on
kevad või sügis, kulgeb see enamvähem piki ekvaatorit, tuues sinna
äikesetormide kõrghooaja. Suvel saab
põhjapoolkera rohkem päikesekiirgust
ning ekvatoriaalne madalrõhuvöönd
kandub kuni paari tuhande kilomeetri
kaugusele ekvaatorist põhja poole, ent
talvel nihkub selle raskuskese ekvaato
rist mõnevõrra lõunasse.
Ekvatoriaalse madalrõhuvööndi
liikuvuse tõttu ei näe isegi troopi
kas äikest iga päev. Maailma suuri
mates äikesekolletes Kesk-Aafrikas
ja Lõuna-Ameerikas on aastas tava
liselt umbes 150‒200 äikesepäeva.
Vihmaperioodidel, kui ilma kujun
dab ekvatoriaalne madalrõhuvöönd,
mahuvad piksepäevade vahele tõe
poolest vaid üksikud kuivad ja ilusad
ilmad. Sajuperioodid vahelduvad aga
nädalate- kuni kuudepikkuste kui
vaperioodidega, mille ajal ekvato
riaalne madalrõhuvöönd eemaldub

◊ 6. Maailma kõige äikeselisem paik on Venezuela loodeosas Maracaibo järvel, kus võib aastas olla 297 äikesepäeva. Et tugev pikne raksub öösel tunde,
on seda nähtust hakatud järve suubuva jõe järgi nimetama Catatumbo äikeseks
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Foto: John Waters / Scanpix
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Foto: Sven-Erik Enno

◊ 7. Väga intensiivse äikesega piirkond maailmas on Kongo jõgikonna ala Aafrika
keskosas, kus NASA andmetel lööb keskmiselt üle 70 välgu ruutkilomeetri kohta
aastas. Fotol on äike Sangha jõe kohal

◊ 8. Eesti kõige äikeserikkam piirkond
on Virumaa, kus ruutkilomeetri kohta
lööb kaks-kolm välgulööki aastas
ning ilm on püsivalt sademeteta ja
äikeseta.
Äikesepaikade edetabeli tipus
troonib Maracaibo järv. Üldise äike
serohkuse taustal leidub troopikas
väiksemaid piirkondi, kus välku sähvib
eriti palju. Enamasti on need seotud
maastiku eripäradega, mis võimen
davad ekvatoriaalse madalrõhuvöön
di mõju ja suurendavad äikesetormi
de sagedust ja intensiivsust. Troopika
maismaa-aladel on kokku mitusada
kohalikku äikese tulipunkti. Kõige
tugevam neist asub Maracaibo järve
kohal Lõuna-Ameerikas Venezuela
loodeosas (◊ 6).
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Maracaibo järve peetakse maail
ma kõige äikeselisemaks paigaks, kus
aastas on keskmiselt 297 äikesepäe
va. Ruutkilomeetri kohta tuleb seal
kuni 233 välgulööki aastas. Tegu on
pindalalt Peipsist umbes neli korda
suurema võrdlemisi madalaveelise ja
väga sooja järvega, mis on põhjaosas
ühenduses Venezuela lahe ja Kariibi
merega. Ülejäänud ilmakaartes kaar
dub ümber järve Andide mäestiku
põhjaosa. Mäestikest ümbritsetud soe
järv tekitab ainulaadse kohaliku õhu
ringluse, mis iseäranis öösel põhjustab
tugevaid ja püsivaid äikesetorme.
Maracaibo järve soe vesi hoiab
järve kohal oleva õhu ööpäev läbi pala
va ja niiskena. Öösel hakkavad lähi
konna jahtuvatelt mäenõlvadelt järvele
puhuma jahedad briisid, mis sunnivad
veekogu kohal oleva sooja niiske õhu
tormiliselt tõusma. Arenevad võimsad
äikesed, mis püsivad Maracaibo kohal
tunde ja hajuvad sageli alles hommi
kul, kui tõusev päike järve ümbritsevat
maismaad taas soojendama hakkab ja
jahedad briisid lakkavad.
Järve edelaossa suubuva jõe järgi
nimetatakse nähtust ka Catatumbo
äikeseks. See kordub päevast päeva

ühes ja samas kohas ning on pimedu
ses nähtav sadade kilomeetrite kaugu
sele. Nõnda said kalamehed ja mere
sõitjad seda juba sajandite eest raken
dada majakana.
Tänapäeval meelitab nähtus kohale
järjest enam turiste, kes tunde püsivat
välkude vaatemängu ohutust kaugu
sest jälgivad ja pildistavad. Catatumbo
äikese kõrghooaeg on augustist
novembrini ning mais ja juunis. Veidi
harvemini tuleb seda ette detsemb
rist veebruarini, kuna ekvatoriaalne
madalrõhuvöönd taandub siis kauge
male lõunasse.
Teine, Maracaibo järvest palju
suurem väga äikeseline piirkond
asub Aafrika keskosas, hõlmates
suure osa Kongo jõgikonnast (◊ 7).
Siinsed äikesed jäävad oma ägeduselt
vaid pisut alla Catatumbo äikesele.
Kongo demokraatliku vabariigi ida
osas Mitumba mägedes on registree
ritud kuni 205 välgulööki ruutkilo
meetri kohta aastas. Seevastu Aasia,
Põhja-Ameerika ja Austraalia äikese
tulipunktides on täheldatud 90‒140
välku ruutkilomeetri kohta aastas.
Euroopa kõige äikeselisem piirkond
asub aga Itaalia kirdeosas. Erinevalt
troopilistest äikese tulipunktidest on
seal ka korralik maapealne välgudetek
torite võrgustik. Selle andmetel tabab
antud piirkonnas aastas maapinna igat
ruutkilomeetrit umbes kümme välku.
Isegi kui arvestada juurde pilvesisesed
välgud, mida lööb pilv-maa tüüpi väl
kudest rohkem, jääb sealne välgulöö
kide sagedus troopilistele äikese tuli
punktidele märgatavalt alla.
Eestis sähvib aga kõige enam välku
Virumaal, kus on keskmiselt 20 äike
sepäeva aastas. Seal tuleb kaks-kolm
välgulööki ruutkilomeetri kohta aas
tas. Umbes kolmandik nendest tabab
maapinda, ülejäänud on pilvesisesed
välgud. Seega on Eestis äikest umbes
kümme korda vähem kui Euroopa
kõige äikeselisemas piirkonnas ja
sada korda vähem kui maailma kõige
äikeselisemas paigas Maracaibo jär
vel.
Sven-Erik Enno (1985) on geograaf ja
äikeseuurija, töötab Suurbritannia ilma
teenistuses Met Office välgudetektorite
võrgustiku arendajana.
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Nahkhiired

Nahkhiirte valge nina sündroom:
Ameerikas tapab, Euroopas jätab ellu

Oliver Kalda, Rauno Kalda

L

igemale kümme aastat taga
si, 2006. aasta veebruaris,
pildistati Põhja-Ameerikas
Vermonti osariigis asuvas nahkhiir
te talvitumispaigas 18 surnud nahk
hiirt, kelle ninad olid kattunud kohe
va valge ollusega.
Fotod äratasid suuremat tähelepa
nu alles 2007. aastal, kui viiest New
Yorgi osariigis asuvast talvituspai
gast leiti samade tunnustega surnud
loomi, sel korral oli neid aga mitu
sada [1]. Valge ollus kattis looma
de nina ja koonu, seetõttu sai haigus
nimeks valge nina sündroom (ingl
white nose syndrome, WNS).
2007. aastal ei osanud ilm
selt veel keegi aimata, et sellest
võib metsikute loomade seas
kujuneda üks ajaloo suuri
maid dokumenteeritud hai
guspuhanguid, mille tõttu
jõuab hulk Ameerikas ela
vaid nahkhiireliike piir
kondliku või täieliku välja
suremise äärele [2].
Pärast WNS-i avasta
mist ilmnes, et sündroom
levib kiiresti ja seepärast
saab hukka hulgaliselt nahk
hiiri. Juba järgmisel talvel,

2008. aastal, leidis kinnitust nakkuse
levik veel 18 talvituspaika, kus selle
tõttu suri umbes pool miljonit nahk
hiirt. 2012. aastaks oli WNS jõudnud
juba 19 USA osariiki, hukkunud oli
ligi viis miljonit nahkhiirt [1].
Praeguseks on haigus levinud 29
USA osariigis ja viies Kanada
provintsis (◊ 2). Sel
le tagajärjel on
paljudes
talvi

tuskolooniates hukkunud 90–100%
seal talvitunud loomadest. Valge nina
sündroom on Põhja-Ameerikas teh
tud kindlaks seitsmel nahkhiireliigil,
kaasa arvatud mitu ohustatud liiki,
aga mõnes piirkonnas on lokaalse
väljasuremise ohtu sattunud ka seni
tavalised ja arvukad liigid. Kuue liigi
arvukus oli enne haiguspuhangut
tõusuteel, kuid praeguseks on suun
dumus vastupidine.
Sündroom tingib ebatüüpilise käitumise. Nüüdseks on valge nina
sündroomi kohta üsna palju teada,
kuid haiguse avastamise järel jäi
pikaks ajaks segaseks, kes

Foto: Raudabaugh DB / Wikimedia Commons

Sel talvel möödub kümme aastat Põhja-Ameerika nahkhiirepopulatsioone laastava valge nina sündroomi ehk
WNS puhangu algusest. Kümne aasta jooksul on haiguse tõttu hukkunud miljonid nahkhiired ja mitmel pool on
asurkonnad kahanenud koguni 90%. Vähem on teada, et
haigustekitaja on levinud ka Euroopas, Eestigi ei ole jäänud puutumata.

◊ 1. Nahkhiirte valge nina
sündroomi põhjustav seen
Pseudogymnoascus destructans geelil kasvatatuna

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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◊ 2. Nahkhiirte valge nina sündroomi levik Põhja-Ameerikas maakondade kaupa.
Ringiga on tähistatud esmasleiu koht
või mis põhjustab nahkhiirte suurt
suremust. Hukkunud loomakesi ise
loomustas kehv kehaline konditsioon,
nende rasvavarud olid väikesed või
puudusid üldse.
Nakatunud talvituspaikades oli
nahkhiirte talveune rütm tavalise
ga võrreldes ebatüüpiline: nad ärka
sid sagedamini ja nende ainevahetus
oli tavapärasest kaks-kolm korda kii
rem [4]. Sagedaste ärkamiste ja kiire
ma ainevahetuse tagajärjel kuluvad
loomade rasvavarud kiiremini ning
väheneb tõenäosus talv üle elada.
Nakatunud loomadel märgati ka
mitmesuguseid muid ebatavalisi käi
tumisviise. Näiteks ärkasid nad talve
unest varem, talvitusid koopaavadele
lähemal (seal on temperatuur mada
lam kui koobaste tagaosas) ja lenda
sid tavatult sageli koobastest välja ka
päevasel ajal.
Süüdi on seen. Mitme uuringu põhjal
tehti haiguse ainsa põhjustajana kind
laks üsna omapärane seeneliik, mille
olemasolust enne WNS-i puhangut
ei teatud: Pseudogymnoascus destruc
tans (◊ 1, varasem nimetus Geomyces
destructans). See on külmalembe
ne aeglase kasvuga seen, mis kasvab
eelistatult temperatuuril 5–15 oC ega
suuda areneda, kui temperatuur tõu
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du kuue kuu vältel, ülejäänud ajal
peab haigustekitaja elus püsima ilma
nahkhiirteta. Niisiis suudab haiguse
põhjustaja püsida keskkonnas väljas
pool looma ja kujutab endast suurt
ohtu, sest nakkusoht ei sõltu elus
olevate isendite arvust: haigustekita
ja säilib ka nahkhiirte väikese arvu
kuse korral [2].
See, kuidas haigustekitaja seen
suveperioodi üle elab, pole praegu
seks täpselt teada. Fenomeni uurimi
seks on mitmest talvituspaigast võe
tud proove. Seent on leitud nii talvi
tuspaikades leiduvatest setetest kui ka
muudelt substraatidelt (näiteks kõdu
nev puit ja seina pinnad). Niisuguseid
proove on võetud ka mitmest Eesti
talvituspaigast, kuid analüüside tule
mused ei ole veel teada.

Levinud ka Euroopas. Peale asjaolu,
et nahkhiired suudavad suvel hai
gustekitajast täielikult vabaneda, kuid
seb üle 20 oC.
Kõige silmatorkavamalt vohab nakatuvad talvituspaikadesse saabu
seen nahkhiirte näopiirkonnas, kuid des taas, on WNS-i loos teisigi põne
nüüdseks on teada, et haigustekitaja vaid tahke. Nimelt on seen, mille tõttu
levib ka nahkhiirte tiiva- ja kõrvaku on Ameerikas saanud hukka hulgali
dedes, ehkki seal ei ole kasv nii lokkav selt nahkhiiri, levinud ka Euroopas:
kui näopiirkonnas.
seda võib siin pidada üsna tavaliseks,
Haiguse levik ja seenega nakatu laialt levinud liigiks.
mine on seotud talvituspaikadega.
Ometi ei ole keegi kuulnud
Uuringute järgi suudavad nahkhiired Euroopat laastavast haigusest.
suvel haigustekitajast täielikult vaba Esimene seennakkuse tunnuste
neda. Seen hakkab nahkhiirte seas ga nahkhiire leid Euroopast päri
neb 2008. aastast
Prantsusmaalt.
See, kuidas haigustekitaja seen suveHiljem on leitud ka
vanemaid fotosid,
perioodi üle elab, pole praeguseks
millel on näha sama
täpselt teada.
nakkuse sümpto
mitega loomi [3].
taas levima sügisel, kui nad naasevad 2014. aasta seisuga oli seen genee
talvituspaikadesse. Esimesed loomad tiliselt kindlaks tehtud 14 ja fotode
nakatuvad sügiseti koobastes parvle põhjal veel neljas Euroopa riigis [2].
mise käigus, ent kõige intensiivsem Hiljutise uuringu järgi on kõnealu
on nakatumine talve algul, kui loo ne seen levinud ka Lätis, Sloveenias,
mad jäävad talveunne. Valge ninaga Tšehhis ja Venemaal [5].
nahkhiirte arvukus talvituspaikades
Nakatumise muster Euroopas on
suureneb talveune jooksul, enim lei samasugune nagu Põhja-Ameerikas.
dub haigustunnustega loomi hilistal Tal
vitus
perioodi esimesel poolel on
vel, kui nahkhiirte organism on talve nakatunud nahkhiiri vähe, esime
unest kõige rohkem kurnatud.
si valge nina sündroomi tunnuste
Seega levib P. destructans nahk ga loomi märgatakse alates jaanua
hiirte talvituspaikades, mida loomad rist, edaspidi nakatunud loomade
kasutavad igal aastal vaid umbkau arv üha suureneb: kõige enam leitak
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Miks on seennakkus letaalne vaid
Ameerikas? Kuna Ameerikas on hai
guse letaalsus suur, kuid Euroopas
nahkhiired selle tõttu ei sure, on
järeldatud, et P. destructans on
Euroopas kohalik liik, mis on levinud
Ameerikasse. Evolutsiooni käigus on
Euroopa nahkhiirefauna kohastunud
eluks koos sündroomi tekitajaga, aga
Põhja-Ameerika liikide jaoks on tegu
täiesti uue ja äärmiselt ohtliku hai
gustekitajaga.
Mil moel on seen teisele poole
ookeani jõudnud ja seal nii ohtli
kuks osutunud? Üks tõenäoline või
malus on turism. Howe’i koopas, kust
leiti esimesed haigusnähtudega loo
mad, käib igal aastal palju turiste, kes
on teinud retki koobastesse ka mujal
maailmas. Seente eosed võivad sattu
da varustusele ja reisida nende pinnal
üle mere. Seda on kinnitatud katsete
ga: koobastes käinud inimeste varus
tuselt võetud proovidest on pandud
kasvama elujõulisi P. destructans’i
kultuure.
Seega võib valge nina sündroo
mi levik olla järjekordne näide selle
kohta, kuidas järjest enam ringi rän
davad inimesed levitavad kõiksugu
seid haigusi ja võõrliike.
Aga olukord Eestis? Valge nina
sündroomi loos on etendanud huvi
tavat rolli ka Eesti. Nimelt on Eestist
pärit kaks geneetiliselt kinnitatud
P. destructans’i nakatunud nahk
hiire leidu, mõlemal juhul on tegu
olnud tõmmulendlasega. Eesti leiud

Foto: Rauno Kalda

se neid märtsis ehk talvitusperioodi
lõpus. Peamine erinevus Euroopa ja
USA vahel seisneb aga selles, et vas
tupidi Ameerikale ei põhjusta seen
Euroopas nahkhiirte suremust.
Euroopas on seda seent leitud küm
nelt lendlase perekonda (Myotis) kuu
luvalt liigilt, sealhulgas Eestis elut
sevatelt ja talvituvatelt vee-, tiigi-,
tõmmu- ja habelendlaselt ning
Nattereri lendlaselt. Nakkust põhjus
tavat seent on leitud ka meil elutseva
telt põhja-nahkhiirelt ja pruun-suur
kõrvalt ning kahelt liigilt, kes ei ole
Eestis levinud: euroopa laikõrvalt ja
väike-sagarninalt.
◊ 3. P. destructans’i nakkusega tõmmulendlane talvitumas Tallinna-lähedases kaevanduskäigus 2015. aasta talvel

M

eie nahkhiiri jutuks
olnud seen küll ei
ohusta, ent ohustavad
hoopis talvised häiringud, mida
põhjustavad koobastes seiklejad.
Koobastes liikuvad inimesed või
vad nahkhiired talveunest ära
tada, mistõttu kulutavad looma
kesed asjatult oma niigi nappe
energiavarusid. Hoidkem meie
nahkhiiri ja seigelgem koobastes
suvisel ajal!

on kõige põhjapoolsemad juhtumid
Euroopas.
Esimene leid pärineb 2010. aasta
maikuu lõpust ühest Tallinna külje
all paiknevast talvituspaigast. Kuna
toona ei olnud nahkhiireuurijatel kaa
sas proovi võtmiseks vajalikke vahen
deid, tehti loomast foto ning otsus
tati proov võtta hiljem. Tagasi jõuti
1. juunil, kuid selleks ajaks oli nahk
hiir juba minema lennanud. Nõnda
tuli proov võtta seina pealt, asuko
hast, kus loom oli rippunud.
Analüüsi järgi osutus proov posi
tiivseks, Sébastien Puechmaille’i juhi
tud laboris suudeti seene kultuur kas
vama panna. See oli Euroopas esma
ne juhtum, kus P. destructans õnnes
tus kasvama panna vaid seinalt võe
tud proovist. Seega võivad siinsed tal
vituspaigad olla seenele sobiv elupaik.
Teine valge ninaga loom leiti 2015.
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aasta märtsi lõpul ühest Tallinna
lähedal asuvast maha jäetud kaevan
dusest (◊ 3). Sel korral võeti proov
loomalt: S. Puechmaille’i tehtud ana
lüüsid kinnitasid taas P. destructans’i
olemasolu Eestis. Ent nii nagu mujal
gi Euroopas, ei ole ka Eestist teada
ühtegi selle seennakkusega seotud
nahkhiire surmajuhtumit.
1. Blehert, David S. 2012. Fungal disease
and the developing story of bat whitenose syndrome. – PLOS Pathogens 8 (7)
– journals.plos.org/plospathogens/artic
le?id=10.1371/journal.ppat.1002779.
2. Frick, Winifred F. et al 2016. White-nose
syndrome in bats. – Voigt, Christian
C.; Kingston, Tigga (ed.). Bats in the
Anthropocene: Conservation of bats in
a changing world. Springer International
Publishing: 245–262. – link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-319-25220-9_9.
3. Puechmaille, Sébastien J. et al 2011. PanEuropean distribution of white-nose synd
rome fungus (Geomyces Destructans) not
associated with mass mortality. – April,
e19167.
4. Turner, George; Reeder, DeeAnn Marie
2009. Update of white-nose syndrome in
bats, September 2009. – www.research
gate.net/publication/264752925_Update_
of_White-No s e_Sy ndrome_in_b at s_
September_2009.
5. Zukal, Jan et al, 2016. White-nose synd
rome without borders: Pseudogymnoascus
destructans infection tolerated in Europe
and Palearctic Asia but not in North
America. – www.nature.com/articles/
srep19829.

Oliver Kalda (1987) zooloog, Tallinna
tehnikakõrgkooli lektor ja nahkhiire
uurija.
Rauno Kalda (1987) zooloog, Tartu üli
kooli doktorant ja nahkhiireuurija.
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Limo luidete

müstilised augud

Fotod: Kaarel Lauk

Ruhnu saar

Mullu suvel leiti Ruhnu saarelt Limo rannast salapärane
auk. Selle tekke kohta ei osatud mõistlikku seletust leida,
ehkki elevil külarahvas käis korduvalt asja uurimas.
Kaarel Lauk

S

ilindrikujuline auk oli 2,5 meet
rit sügav, selle servad ei olnud
sisse vajunud, augu põhi oli
tühi (◊ 1). See ei saanud olla geoloo
giline protsess, sest luidete sees pole
looduslikku tühimikku, kuhu liiv või
nuks vajuda. Ühe oletuse järgi võis
luidete sees paikneda senitundmatu
sõjaaegne punker.
9. septembri 2016 ajalehes Meie
Maa avaldas arvamust geoloog Kalle
Suuroja: „Vaatasin seda huvitavat pilti
ega suuda kuidagi siit kaugelt ära
mõistatada, millega tegu. Keegi oleks
just nagu tihenenud luiteliiva (peab
hästi seina) seest midagi (toru, palki)
välja tõmmanud. Huvitav on, miks
need seinad nii hästi seisavad! Küllap
see siis mingil moel selle sõjaaegse
punkri või muu sellisega seondub.“
Tekkeloo reetis männikoor. Küsi
muse aitas lahendada teine leid:
samasorti auk, mis oli veidi madalam.
Nimelt hakkas augu seinas mõnes
kohas silma männikoor. Lähemalt
uurides selgus, et augusein koosneb

Ühe oletuse järgi võis luidete
sees paikneda senitundmatu
sõjaaegne punker.
ki männikoorest, mis on kohati kae
tud üle sentimeetripaksuse vaiguki
higa. Puukoorest oli säilinud üksnes
õhuke kiht: see osa, mis puutus otse
selt kokku vaiguga – vaik ei lasknud
puidul kõduneda.
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Seega on tegemist tuiskliiva sisse
mattunud ja nüüdseks kõdunenud
puutüvede jäljenditega, mis on saatu
se tahtel ja hämmastava looduse vaa
temänguna saanud inimsilmale näh
tavaks.
Vanadelt fotodelt on näha,
et praegusel Limo luidete
alal on muiste kasvanud
ilus männimets. Võimsad
tormid on sealt kunagi
alustaimestiku mine
ma pesnud, nõnda on
tuul saanud võimalu
se lahtine liiv suur
teks luideteks kokku
kuhjata. Ent selle käi
gus on seal kasva
nud mets mattunud
tuiskliiva ja hävinenud
(◊ 3). Kas torm oli tüved
murdnud enne või pärast
liiva pealekannet, on praegu
raske selgitada.
Ühtaegu tekib küsimus, miks
need augud on nüüd äkki nähtava
le tulnud. Limo rand on käidav koht,
aga nii sirgete servadega silinderjaid
auke pole varem märgatud.
Siiski, rannal ringi
käies on silma jäänud
varem avanenud ja prae
guseks kinni vajunud
augud (◊ 2). Ja küllap on
nii mõnigi tüveauk alles
kõdunemata ja seetõttu
veel peidus.
Ruhnut on räsinud palju suuri
torme. Kirikuõpetaja Fredrik Joa
kim Ekman, kes oli saarel ametis
1841–1842, andis 1847 Soomes
välja raamatu „Beskrifning om

◊ 1. Mis auk see on? Sirgete servadega
must auk paksu liiva sees. Taskulambi
valgel on näha ka augu põhi ja küljed

Runö i Liffland“ („Kirjeldus Ruhnust
Liivimaal“). Muu hulgas on ta seal
kirjeldanud saare loodusolusid.
Limo ranna kohta on Ekman kir
jutanud (tõlkinud Epp Ehasalu): „Veel
üks murettekitav nähtus ohustab siis
ki selles saareosas metsataimestik
ku, nimelt lendliiv, mis liivarannalt
idatormidega nagu tuisulumi matab
puude noored taimed enda alla.
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◊ 2. Limo luidetel on varemgi avanenud sääraseid auke, kuid neid ei
ole varem tähele pandud. Paljudest
tüveaukudest on nüüdseks alles jäänud lehtrilaadsed lohud

M

◊ 3. Limo luited Ruhnu rannas:
silma hakkavad murdunud ja
liiva alla mattunud puutüved.
Pildi autor, John Lindström,
oli 1937–1940 Ruhnus kirikuõpetaja, seega on foto tehtud
tõenäoliselt tol ajal

Siis niikaua on igasugu liiki puude
langetamine sellistes kohtades, kus
lendliiv peale ähvardab tungida, vas
tavalt Liivimaa Kubermanguvalitsuse
määrusele 20. märtsist 1839 keelatud
50 hõberubla suuruse trahvi ähvar
dusel, ning muud ranged meetmed ja
sammud on ellu kutsutud, et vältida
seda halba, mis nimetatud määruse
ga seotud andmetel, Liibavi rannikul
läks nimetatud aastal nii kaugele, et
neliteistkümmend ruutversta harita
vat maad, põldu ja heinamaad ning
kogu talupidamine on maani hävi
nud. Nii on, vaatamata lendliiva selli
sele uskumatule hävitusjõule, Ruhnul
siiski põhjust loota, et eelnimetatud
tülikas olukord seal siiski pigem vähe
neb kui kasvab“ [1: 4].
Teisal on ta pannud kirja: „1749.
aasta 18. novembril möllas Ruhnul

torm, mis tiris juuripidi maast
välja või murdis mitu tuhat puud
ja viis katused enamikul majadel“.
1810. aastast on teada, et „tugeva
tuule tõttu tõusis vesi nii kõrgele, et
saar oli jaotatud kahte ossa. Tormi
tagajärjel hävis suur osa metsast“
[1: 20].
Seega olid Ekmani ajaks Limo lui
ted juba kujunenud ja augud tekita
nud puud liiva sisse mattunud.
Viimane vägev torm oli Ruhnus
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Foto: John Lindström, Rannarootsi muuseum

iks need liiva alla mat
tunud männitüved on
nii jäägitult ära kõdu
nenud, jättes järele perfektsete
servadega augud, mis on justkui
maasse puuritud? Miks ei ole puu
kõdunenud ühtlaselt? Ja miks need
augud on äkki liivas avanenud?
Nendele küsimustele ei ole
siiani vastust. Head lugejad,
kui keegi oskab anda mõistli
ku seletuse Limo luidete aukude
kohta, siis palun saatke kiri toi
metaja Helen Külvikule aadressil
helen.kylvik@gmail.com.

1969. aastal, kui hävis enamik met
sast ja mõõdeti ka Eesti tuulerekord:
48 m/s. Nüüdseks on luitestik haka
nud uuesti metsa kasvama, avatud
merevaadet luiteharjalt enam ei näe.
Järgmise tugeva tormini.
1. Ekman, Fredrik Joakim 1847. Beskrivning
om Runö I Liffland. Tavastehus, Hämen
linna.

Kaarel Lauk (1970) on ruhnlane, Ruhnu
blogi (ruhnlane.blogspot.com) toimetaja.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Raudemetsa mänd Türi–Väätsa teel

Kus sa asud,

jääb kõlama looduskaitseline sõnum.
Türi–Väätsa teel hästi silma hakkav
pedakas olevat istutatud juba Liivi sõja
ajal, kui samas paigas saanud surma
Rootsi kindral. Põhjasõja ajal olnud
Raudemetsa mänd venelaste valduses
se kuulunud Paide sõjalipu puu. Lippu
olnud siis näha Paide kiriku tornist.
Asume Türi väikevoorestikus.
männi ja sõgeda mehega 19. sajandi 150 ruutkilomeetril leiame poolsada
lõpul juhtunud loo mööda rühkiv ter hiigelleivapätsi sarnast mäekühmu.
visekõndija. Seda puud ei tohi raiuda, Kui sellest maastikukaitsealast kuju
neks mingi ime läbi
omaette väikeriik,
Türi–Väätsa teel hästi silma hakkav
võiks Raudemetsa
pedakas olevat istutatud juba Liivi
mänd kaunistada
selle riigi lippu: puu
sõja ajal, kui samas paigas saanud
on üks selle kandi
surma Rootsi kindral.
sümboleid.

Väike-Vooremaa?
Juhani Püttsepp

V

aata seda auku puutüves –
nagu päkapikkude kodu!
Kas näed kirvejälgi? Keegi
talusulane oli seda puud terve hom
mikuvahe raiunud … Oli augu puu
sisse tagunud ja mõtle – lõunaks seda
meest enam polnud … Ta suri samas
se!” Nõnda jutustab meile Raudemetsa

„
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Väike-Vooremaa. Ka nõnda on Türi
voorestikku nimetatud, eristamaks
teda Saadjärve ümbruse Vooremaast.
Türi voorte tuum on Siluri Raikküla
lademe lubjakivi, asetus aga osutab
mandrijää liikumise suunale: voore
põhjaots on järsem, lõunaots laugem.
Hooned paiknevad voorte jalamil.
Ka sajandivahetusel rajatud ja nüüd
seks taas olematuks muutunud Türi–
Tamsalu raudtee vältis hoolikalt mäk
ketõusu.
„Sellised väikesed armsad kup
lid, küljed põldudega kaetud,“ kõne
leb kohalik rahvas. Raudemetsa
mägi, Kahuaia mägi, Virika mägi,
Sohlumägi … Kõrgeim (80 meetrit)
on Käomägi, üks väheseid metsa
ga kaetud voori, kus kägu ehk tõesti
ka kukkumispaika võib leida (vaata
panoraampilti allpool).
Loodusfotograafid käivad voores
tikus head valgust otsimas, teinekord
õnnestub pildistada metskitse mäe
otsas või kitse orus. Tervisesportlased
hindavad kanti seepärast, et siin
on sobivat koormust andvad mäk
ketõusud, mida suhteliselt tasasel
Järvamaal napib.
Traditsioonilise Paide–Türi rahva
jooksu osavõtjad on kogenud, et kui
poolele teele jäävast Kirna mäest suu
dad üles pressida, siis jõuad ka lõpu
ni joosta.
„Süda-Eesti kaunis Väike-Voore
maa on eriti esinduslik Kirna ümb
ruses,“ on kirjutanud oma artik
lis „Koduvoortel“ Jaan Eilart [1], kes
pärinebki samast kandist Pala külast
Reegla talust.
Hoidkem oma vaimukodu! Need
sõnad koos rukkilillede ja suitsupää
sukeste kujutisega leiame Jaan Eilarti
(1933–2006) mälestuskivilt Reegla
talu õuelt. Suuresti tänu Jaan Eilartile
ja tema juhitud Eesti looduskaitse

Jaan Eilarti mälestuskivi Reegla kodutalu õues
Mis vahe on voorel ja oosil?
Voored koosnevad ladestunud
liustikusetetest, kuid neil on alus
põhjaline südamik. Oosid koos
nevad ainult setetest, mis on
ladestunud liustikulõhesse.
Miks asuvad voored just oma
praegustes asupaikades, näiteks Saadjärve kandis ja Türi
lähedal?
Just nendest kohtadest on liusti
kukeeled üle liikunud, kui suun
dusid viimasel jääajal põhja poole.
seltsile sai suitsupääsukesest soveti
ajal meie rahvuslind (1962) ja rukki
lillest rahvuslill (1968).
Ühest Eesti loodushoiu kõige oluli
semast kujundajast Jaan Eilartist pole
jäänud riiulisse mahukat raamatusar
ja. Õnneks on kasutada tema biblio
graafia [2] ja meid juhatavad loodus
radadel tema aadete järgijad.
Mis siis, kui Eesti looduskaitse selt
si praegune esimees Jaan Riis
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sõidaks homme Looduse Omnibussi
rahvaga Türi voorestikku ja peatuks
Reegla talu õues?
„Mõtleksin Eilarti peale ja räägik
sin, kuidas ta looduskaitse seltsi kok
kutulekute aegu kirjutas rajoonileh
tedesse vastavaid artikleid ka Reegla
Jaani nime all,“ ütleb Jaan Riis.
Kuidas võiks praegu mõista sõnu
„Hoidkem oma vaimukodu“?
„See on Eesti tugevus, et meist
paljudel on olnud maakodu ja sel
lega seotud lapsepõlv. Mõtlen nen
dele, kes on sellest ilma jäänud. Kes
kasvavad üles anonüümses linnaosas
anonüümsel tänaval, internetimaail
mas ... Ma kardan nende – ja Eesti
tuleviku pärast!“
1. Eilart, Jaan 1982. Koduvoortel. – Võitlev
Sõna, 10. juuli.
2. Tammoja, Sirje (koost) 2005. Jaan Eilart.
Bibliograafia 1948–2004. Tartu ülikooli raa
matukogu, Tartu.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.
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Fotod: Indrek Rohtmets

Huvitav Eesti

Maha langenud ja rist-rästi asetsevaid puid hakkab orus silma mitmes kohas. Pildil on üks kõige ürgmetsailmelisem
lõik Vanajõe kallastel

Hiiumaa ainus siugleja jõgi
Indrek Rohtmets

H

iiumaa koguteosest [1] sel
gub, et Hiiumaal leidub üks
teist üle kümne kilomeet
ri pikkust „jõge“, mis nüüdseks on
peaaegu kõik õgvendatud kuivendus
kraavideks. Kunagi olid nad väikesed
madalate kallastega ojad, mis voola
sid saare keskelt mere poole. Hiiumaa
lääneosas Kõpu poolsaare kaenlas
asuvasse Mardihansu lahte suubuv
Vanajõgi on kaheksa kilomeetrit pikk
ja erineb tunduvalt eelmainitud pisut
pikematest jõgedest.
Alamjooksul lookleb Vanajõgi
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umbes kilomeetri jagu kõrgete kal
laste vahel ja näeb välja üsna eba
hiiumaalik. Jõgi on endale teed raja
nud kõrgete rannavallide ja luide

Jõgi on küllaltki kiire vooluga ja
kannab karget pruunika tooniga
soovett, mis pärineb Tihu järvedest.
Vanajõe alguseks peetakse täpsemalt
Tihu Väike- ehk
Kolmandat järve.
Nii järved kui ka
Kohati ääristavad Vanajõge kuni
jõgi asuvad keset
kuue meetri kõrgused liivajärsakud.
loodusmaastikku,
sest lähedal puudub
inimasustus,
kui
te vahel, mis pärinevad Limneamere jätta kõrvale mõned riigimetsa
algusaegadest, olles seega mõnevõr majandamise keskuse matkamajad ja
ra nooremad kui 4000 aastat. Kohati -onnid.
ääristavad Vanajõge kuni kuue meetri
Vanajõgi ja Tihu järved kuuluvad
kõrgused liivajärsakud.
Tihu maastikukaitseala koosseisu,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vanajõgi ja selle sügav org asub Hiiumaa lääneosas Kõpu poolsaare kaenlas

Kivi-imar on ennekõike tuntud rändrahnude ja kiviaedade asukana, Vanajõe orus
leidub teda aga jõe ääres oru veerudel
mis hõlmab neli lahustükki; seal
kasvab näiteks ka looduskaitsealune
jugapuu. Nagu loodusmaastik ikka
pakub Vanajõe ümbrus võimalusi
kohata teisigi kaitsealuseid ja
haruldasi liike. Ilmselt on neist kõige
tähelepanuväärsem euroopa naarits,
kes oli Eestis vahepeal huku äärel.
Küllap oleks selle kärplase seisund
ka praegu sama nukker, kui Tallinna
loomaaia ja Tiit Marana eestvõttel
poleks hakatud kadunud liiki
päästma. Nüüdseks on loomaaias
üles kasvatatud noorloomi lastud
loodusesse mõnel pool Hiiumaal,
kaasa arvatud Tihu kaitsealal. Seal
peaks naaritsale loodetavasti leiduma
piisavalt pagupaiku mitme ohu
eest. Kuigi euroopa naaritsat võivad
rünnata merikotkad, keda Hiiumaal

elab üle kümne paari, on kõige kurjem
vaenlane
karusloomafarmidest
põgenenud ameerika naarits ehk
mink, kes on suurem ja agressiivsem.
Just selle konkurendi tõttu on
euroopa naaritsal Mandri-Eestis ja
mujalgi keeruline edukas olla. Ent
Hiiumaal on mingid enne euroopa
naaritsa asustamist välja püütud,
seega on saare looduspaigad talle üks
väheseid lootusi.
Nagu Hiiumaa jõed üldiselt ei ole
ka Vanajõgi märkimisväärne kalajõgi,
ehkki seal käib kudemas meriforell.
Küll on aga Vanajõe alamjooks
kaunis ja köitev looduspaik keset
luitemetsa. Näiteks juuli keskel võtavad
seal alustaimestikus võimust paluhärgiheinad, kes värvivad punakatüvelise männiku aluse kahvatukollaseks.
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Kuigi Vanajõgi tundub olevat
inimestest puutumata kant, on ka
selle kohta teada vähemasti üks
rahvajutt. Legendi järgi tekkinud
sügav org Leigri labidahoobist. Mees
olevat väsinuna puhkama istunud ja
löönud oma labida maa sisse nõnda,
et sel vaevu pool vart näha jäänud.
Pärast kosutavat puhkust kiskunud
vägilane tööriista nõnda maa seest
välja, et järele jäänud suur auk. Tollest
august hakanud vesi välja voolama
ja aegamööda uuristanud liiva sisse
sügava oru.
1. Põllo, Helgi; Telvik, Aivi; Mäeots, Ermo
2015. Hiiumaa: loodus, aeg, inimene.
Hiiumaa Teabekapital, Kärdla.

Indrek Rohtmets (1953) on bioloog, lite
raat ja toimetaja, pikka aega töötanud
ajakirja Horisont peatoimetajana.
VEEBRUAR 2017 Eesti LOODUS |117|

37

Poster

38

|118| Eesti LOODUS VEEBRUAR 2017

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Puhkav
liuskurlane

Marko
Poolamets
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Foto: Marko Poolamets

Õ

htu Vääna jõe alamjooksul
on vaikne. Tegelikult olin tul
nud vaatama, kas läheduses
tehtud raie on häirinud kobraste elu.
Värskeid tegevusjälgi ei ole igatahes
näha. Ronin järsust kaldast alla üht
mudasemat kohta kontrollima.
Kalda lähedal toimetavad liuskur
lased. Olen neid varemgi proovinud
pildistada, aga nende närviline ja ette
arvamatu liikumine teeb selle keeru
liseks. Näen üht isendit vees hulpi
va lehe taga puhkamas. Raske ohkega
laskun halli kleepuvasse mutta nelja
käpukile. Valgust on vähe, jõe pruuni
kas vesi ja kaldal kasvavad puud teki
tavad objektiivi ette hämarikuga võr
reldavad tingimused. Tean, et aega ei
ole palju, keeran ISO suuremaks, ava
lahti ja teen paar pilti; kohendan asen
dit, et oleksin vesijooksikuga rööbiti,
teen veel mõned kaadrid, ja kadunud ta
ongi. Ootan samas kohas mõne putuka
naasmist, kuni läbivettinud põlved ja
küünarnukid on lõplikult kanged. Kiire
otsus päädis siiski hea tulemusega.
Hobi korras olen pildistanud üle
kümne aasta, viimased viis aastat foto
ja loodusgiidina on võimaldanud tege
leda fotograafiaga varasemast rohkem.
Pildistan looduses kõike. Viimasel ajal
on fookus peamiselt karvastesulelis
te elul, samuti makromaailmal. Järjest
sagedamini tunnen, et pildistamisega
on kiire. Kiire, et jõuda enne uut maja,
raudteed või langetustrakorit.
Usun, et tuleb aeg,
mil need ohud
loodusele
on
kõrvaldatud.
Canon 80D
ja Sigma 105 mm
Makro.
ISO
2500, 1/800,
f/3,2.
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Ornitoloogia

on vajalik teadus igal ajastul
Ornitoloog Olav Rennot
küsitlenud Toomas Kukk
Miks sinust sai just ornitoloog,
mitte näiteks terioloog või taimeteadlane?
Eesti aja jätkudes ei oleks minust min
gil juhul bioloogi saanud. Mul oleks
olnud võimalik hakata talupereme
heks Võrumaal. Tõenäoliselt poleks
aga mu isa, kes oli hariduselt jurist,
olnud nõus, et tema õppimisvõimeli
ne ja tark poeg läheks maatööd tege
ma, mis tema arvates ei nõudnud nii
suurt haridust. Eks ta oleks suunanud
mind õppima Tartu ülikooli humani
taariasse tasuvamale alale.
Isa oli põllumajandusega läbi-lõh
ki tuttav. Tal oli kanade esimese järgu
tõulava. Kui isa sõja ajal kaduma jäi
ja ema 1948. aastal autoõnnetuses
surma sai, tuli mul hakata self-made
man’iks. Jäin isemajandavaks meheks,
õde-venda aga tädi hoole alla. Onu
talu tugi kadus ära, kui kulakuta
lud likvideeriti. Alles 1956. aastal tuli
ilmsiks, et isa on elus ja Austraaliasse
jõudnud.
Mispärast bioloog? Olin väga palju
lugenud: küll botaanika, küll zooloo
gia ja geograafia kohta. Härmsi „Eesti
linnustik“ oli mul läbi loetud juba tei
ses klassis. Kooliõpetajast onul oli
suur raamatukogu, nii et lugemist
mul jätkus.
Tegelikult ma linde ei tundnud.
Olin lugenud Alma Toomi „Vilsandi
linnuriiki“ ja sealt oli mul meelde
jäänud: „tiirud, linnuriigi politseini
kud“. Kui ma kaheteistaastaselt veet
sin viimase sõjasuve Võrumaal vana
isa talus, oli seal üks Soetõlva lunt,
vesine looduslik heinamaa, kus pesit
ses üle kaheteistkümne paari kiivita
jaid. Mina arvasin, et need on tiirud.
Juba neljandast klassist käisin koo
lis Viljandis. Üheksanda klassi keva
40
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del mainis meie bioloogiaõpetaja
Liidia Joala, et kooli kõrval pargis
laulab metsvint. Läksin siis kuulama,
et ahhaa, see siis ongi metsvint.
Kümnenda klassi sügisel külas
tas meie kooli noori naturaliste Ülo
Järvekülg (hilisem Tuul) ja pani ette, et
teeme korraliku looduseuurijate ringi.
Ülo oli minust kolm aastat vanem,
Viljandi teise keskkooli 1947. aastal
lõpetanud noormees, kes oli proovi
nud bioloogiat õppida, aga oma sõnul
takerdunud professor Juhan Auli ana
toomiaeksami taha. Looduseuurijate
ring tegutses siis Viljandi muuseumi
juures ning oli Eesti looduseuurijate
seltsi analoog kõikide sektsioonide
ga, sealhulgas looduskaitsesektsioo
niga. Meie juhendajate hulgas oli isegi
Gustav Vilbaste.

Kärner, et on midagi mõistlikumat
teha. Toomas Frey tuli metsandust
õppima, aga siis leidis, et parem on
botaanika ja taimeökoloogia.

Miks sa ei läinud ülikooli kohe
pärast keskkooli lõpetamist,
1950. aasta sügisel?
Mul oli kartus, et ma ei pääse sisse.
Küllap ei olekski pääsenud, kuna
ma ei olnud astunud komsomoli.
Koolidirektor võttis mu muidu veatu
küpsuskirjandi enda kätte ja hindas
selle kolmele, öeldes, et see on ideo
loogiliselt kõlbmatu. Sellega olingi
medalist ilma jäetud.
Tallinnas kütuste keemilise teh
noloogia erialal TPI-s oli ka sada
rubla (hilisemas vääringus kümme
rubla) kõrgem stipendium ja mina
kui täiesti oma
tasku peal elama
pidanud noormees
Koolidirektor võttis mu muidu veatu
läksin sinna. Päris
küpsuskirjandi enda kätte ja hindas
selge, et mind ei
selle kolmele, öeldes, et see on ideooleks „valesti vali
tud“ isa tõttu Tartu
loogiliselt kõlbmatu.
ülikooli vastu võe
tud – väga paljud
õpilased pidid hakkama
Järvekülg ei õpetanud meile mitte minu kaas
ainult linde, vaid ka taimi. Mul oli õppima hoopis midagi muud. Teame
väga hea mälu ladinakeelsete nimede ju „magusainsener“ Otto Kubot, kes
peale ja varsti olid mul linnunimetu tahtis saada arstiks, aga võeti hädapä
sed Eesti ulatuses otsast otsani käes rast keemiat õppima.
Mulle sai selgeks, et keemia ning
ja ka sadu taimenimetusi. Järvekülje
õpilaste hulgas Viljandis oli ka näiteks eriti Kiviõli ja Kohtla-Järve kant mind
Toomas Frey, kes oli üks neist, kes oli ei rahulda ja nii otsustasin 1951. aasta
alustanud ornitoloogina, aga habili sügisel tulla bioloogia sisseastumis
eksamitele. Õnnestus, eksamid (neid
teerus doktoriks hoopis teisel erialal.
Vahemärkusena: selliseid ornito oli seitse, TPI-s koguni üheksa) läksid
loogina alustanud loodusteadlasi on mul üldse hästi. Hindamine oli väga
meil Eestis vähemalt neli, nimelt Viktor range. Punkte läks kaduma ainult
Masing, Hans Trass – kes ülikooli tulles emakeele kirjandist, kus oskasin teha
hakkas samblikke uurima –, Toomas ühe tähevea.
Tallinnas oli mu mentoriks August
Frey ja Jüri Kärner. Nad ei mahtu
nud ornitoloogiasse, nende jaoks ei Mank. Eerik Kumariga sain tuttavaks
tekkinud kohta. Nad leidsid, nagu Ülo Järvekülje soovitusel 1949. aasta
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Foto: Ingmar Muusikus

Olav Renno on sündinud
26. veebruaril 1932 Tartus.
1956. a lõpetas Tartu
ülikooli bioloogi-zooloogina cum laude ja 1968. a
kaitses samas bioloogiakandidaadi väitekirja
Lääne-Eesti madalsoode
linnustikust ja selle muutumisest soode kuivendamise tõttu. Pärast ülikooli
lõpetamist töötas Rõbatši
(Rossitteni) ornitoloogiajaamas, 1957–1958
Tallinnas looduskaitseinspektorina. 1958–1963
oli Matsalu looduskaitseala „asutajadirektor“
ja juhataja, 1963–1967
vanemteadur. 1968–1992
töötas zooloogia ja
botaanika instituudis eri
ametikohtadel (laborandist vanemteadurini).
Aastail 1968–1978 oli
TA looduskaitse komisjoni teadussekretär ja
liige kuni 1998. aastani.
1992–2006 Karksis talupidaja-kanakasvataja. Mitme
erialaseltsi liige, Eesti ornitoloogiaühingu ja Eesti
looduskaitse seltsi auliige,
korporatsioon Ugala
vilistlane. Avaldanud üle
150 teadusartikli, üle 600
aimekirjutise, tõlkinud ja
toimetanud raamatuid.
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suvel. Ta oli väga imestunud,
et ma pärast keskkooli lõppu
olin uurinud Võrtsjärve lin
nustikku ega tulnudki see
peale otsekohe bioloogiat
õppima.

Foto: Heiko Kruusi

Õppisid
ülikoolis
1951–1956, mis on
Eesti ajaloos mitmeti murdeline.
Küllap erines tollane ülikool praegusest?
Eks ta oli ideoloo
giline. Igal kursu
sel oli viiskuus
tundi
nädalas
poliitaineid ala
tes partei aja
loost ja lõpetades
teadusliku kom
munismiga. Nelja
aasta jooksul pidi
me ühe päeva
nädalas pühen
dama sõjalisele
õpetusele. Seetõttu ei
ole mul midagi öelda
praeguse kolmeaasta
se bakalaureuseõppe
mahu kohta, sest need
kaks aastat, mille võrra
tollane ülikool oli pikem, oli
mõneti maha visatud aeg.
Olid Tartu ülikoolis kursusevanem. Tänapäeva ülikoolis on see üsna tundmatu seisus. Kas see oli kõrgemalt poolt määratud amet?
Mida kursusevanem tegi?
Anatoli Mitt, tookordne dekaan,
määras kursusevanemad ja need
määrati ka teistes teaduskonda
des. Kuna mu biograafiast oli
teada, et olen juba tudeng olnud,
siis polnud Mitil palju otsimist.
Mulle anti teada, et olen määra
tud ja kõik. Selle ametiga kaasnes
Eesti looduskaitse seltsi asutaja- ja
auliige Olav Renno kõnelemas seltsi
50. aastapäeva konverentsil ERM-is
mullu 6. novembril
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bürokraatia: pidin märkima, kes on
loengutel kohal käinud, tuli vastutada
kolhoosis tööl käimise eest.
Meie kursus jäeti esimesel sügisel
kolhoosi topeltajaks. Olime Võrumaal
Holstas. Kaks nädalat oli ette nähtud,
aga seda pikendati kuu ajani. Tegime
ühe päeva streiki ja tulime nädal aega
varem ära, kuna loengud tunniplaani
järgi juba käisid. Siis päästsin kursu
se välja, oskasin selle ära vabandada.
Skandaal oli päris suur.
Tülikas amet oli. Järgmise kursu
se sügisel selgus, et kursusevanemaid
võib ka valida. Siis valiti Ahto Jõgi.
Kolmanda kursuse eel oli Ahto sel
lest ametist tüdinud ja siis valiti mind
tagasi. Nii olen jäänud siiamaani kur
susevanemaks: nii kutsutakse mind
kursusel järele jäänud hingede hulgas
praeguseni.
Kui palju sellest kursusest nüüdseks alles on jäänud?
Meid lõpetas kakskümmend neli.
Sügisel viisime juba neljateistküm
nenda inimese kalmuaeda, nii et
kümme on alles. Meil oli üsnagi edu
kas kursus: kahekümne neljast üliõpi
lasest lõpetas kolmandik kiitusega;
kaheksa kursusekaaslast on promo
veerunud, saanud teaduskandidaa
di kraadi. Vastu võeti kakskümmend
viis, aga mõni langes välja ja lisandus
ka uusi. Pärast lõpetamist käisime
koos viie aasta tagant, nüüd viimasel
kümnendil igal suvel.
1952.–1956. aastail lõpetanud
bioloogide kursustel oli kõikidel,
nagu mõõdetud, viis poissi. Hiljem
oli mõnda aega kuni üheksa ja ka
enne meid oli poisse natuke rohkem.
1951. aasta lennus oli sõjas käinud
noori mehi, nagu Kalju Paaver, Juhan
Vilbaste ja Viktor Masing.
Kursuse tantsuõhtuid polnud siis
lihtne korraldada, kui poisse oli
vaid viis?
Me tegime tutvumisõhtuid 1950. aas
tal alustanud metsameestega, kuid
nendega ei hakanud meie kursu
sel midagi susisema. Mina sain oma
abikaasa samuti 1956. aastal lõpeta
nud arstide seast. Aga me olime juba
varem Viljandis tutvunud.
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Pärast ülikooli läksid tööle looduskaitsesse.
Looduskaitsesüsteemi
rajamine
läks oodatust aeglasemalt. Pärast
Rossitteni ornitoloogiajaama olin ühe
suve Viljandis turismijuht ja see andis
mu kodumaatundmisele tublisti juur
de. Hiljem, looduskaitsevalitsusse
tööle saanuna, sain paar asja põhjen
datult tagasi lükata.
Näiteks Võru–Haanja–Murati
maantee taheti ajada noolsirgeks,
nagu oli jõutud teha Kasaritsani. Aga
siis looduskaitsevalitsuse vanem
inspektorina – ma olin kümne
Lõuna- ja Kagu-Eesti rajooni kuraa
tor – tegin maanteeameti projektee
rijatele selgeks, et see oleks lubama
tu, kuna meie maastik saaks kanna
tada. See ei tähendavat midagi, sest
sõjavägi nõudvat nende käest sir
get teed. Siis tulin välja sellega, et
kas te ei tea, millised ründelennukid
praegusel ajal on – sirgel maanteel
võetakse iga sõjaväekolonn pilbas
teks. (Naerab.) Selle argumendiga
õnnestus sõjameeste nõuded kõrva
le jätta ja maanteeprojekteerijad olid
ka õnnelikud.
Teine asi, mis mul õnnestus säili
tada, on Rõngust Valga poole minnes
Antsumägi. See on päris kõrge lame
moreenkink, kust tollal paistis kenasti
Võrtsjärv ära. Igatahes maastikuliselt
hästi tore objekt, mis oli plaanitud
kruusaks ära vedada. Sellele plaanile
panin veto peale.

Foto: erakogu

Mida tegite oma kursusega ühiselt?
Meil oli ka komsomolikoosolekuid.
(Naerab.) Paar neidu olid õige print
sipiaalsed. Arutati ülemäära vallatuid
tinnasid (spontaanseid internaadi
pidusid), napsitamisi, poliitseminari
delt viilimist ja muud. Üks toakaasla
ne sai noomitusegi, mis kanti arves
tuskaardile.
Igal sügisel käisime muidugi kol
hoosis. Kursusel rohkem paare ei
moodustunud kui Ahto ja Eha-Mai
Jõgi. Erilisi pidusid ei peetud, pii
sas loengutel koos olemisest. Ah
jaa, neidudel oli oma lauluansam
bel. Osalesime üliõpilaste teadusliku
ühingu erialaringides; mina kerkisin
koguni ülikooli ÜTÜ aseesimeheks.

Olav Renno 1970. aasta paiku Tartus,
ilmselt TA looduskaitse komisjoni koosolekul
Olid Matsalu looduskaitseala rajaja 1958. a ja seejärel viis aastat
Matsalus kaitseala juhataja. Mis
kestvama väärtusega tegusid sul
õnnestus seal ära teha?
Kaitseala keskus kinnistus Penijõele,
kuhu majanduslikul teel, see tähen
dab oma jõududega ehitasime kes
kuse- ja muuseumihoone. Matsalus
õnnestus lõpetada salaküttimine.
Alustasime regulaarseid looduse
vaatlusi, millest kujunes ligi neliküm
mend aastat väldanud seiresüsteem.

sutada, aga näiteks Kaukaasia loo
duskaitsealal on just salakütid tööle
võetud: nad teavad teiste kombeid.
Kuldmerist sai väga korralik töötaja.
1963. aasta suvel loobusin kaitseala
juhataja kohast. Kadunud Heino Luik
tuli välja ideega, et ehitame Penijõe
kaldale korraliku sauna ja hakkame
nagu Kullamaa metskonnas kostita
ma või külla kutsuma inimesi, kel
lest oleneb ühe ja teise projekti läbi
surumine. Ütlesin, et mina sellist asja
tegema ei hakka. Siis hakati mu tööst
vigu leidma, mida muidugi ka oli.
Matsalu looduskaitseala teadur
Henn Vilbaste suunati 1963. aastal
juhatajaks Nigula looduskaitseala
le, kuhu ta oli tahtnud minna juba
1958. aastal. Nii vabanes teaduri töö
koht mulle. Matsalu tuli juhtima met
samehe haridusega Ants Toom. Tema
tegi siis seda, mida Heino Luik oli
soovitanud, ning Matsalu hakkas
saama rohkem materiaalseid toetu
si. Aasta hiljem, kui Toom oli lahku
nud, sai kaitseala juhatajaks Valdur
Paakspuu.

1967. aastal läksid tööle zooloogia
ja botaanika instituuti.
Mulle jäi Matsalus kitsaks. Ahto Jõgi
äkki teatas, et neil on üks laborandi
koht vabanenud. Kumari võimaldas
mul mõnda aega
vindunud kandi
daadidissertatsioo
Siis tulin välja sellega, et kas te ei
ni 1968. aasta esi
tea, millised ründelennukid praegumese poole aastaga
sel ajal on – sirgel maanteel võetakse
kokku kirjutada ja
iga sõjaväekolonn pilbasteks.
jõuluks ära kaitsta.
Poolest aastast
sain inseneri ameti
Tasapisi võtsin tööle häid loo kohale ja järgmise aasta alguses noo
duseuurijaid: Valdur Paakspuu, Jaan remteaduriks. Tollal oli nii, et kes
Naaber, Henn Vilbaste, Heimar mõtles välja uue teema, see sai ka
Laanemets, Hans Soots. Ka ühe koosseisud. 1972. aastal tegime koos
salaküti võtsin tehniku-vaatlejana Kumariga esildise vee- ja rändlindu
tööle. Looduskaitse valitsuse juhata de süvendatud uurimisrühma loomi
ja Voldemar Telling, kel alguses pol seks. Siis tuli mul koosseis komplek
nud looduskaitsest eriti aimu, arvas teerida.
küll, et Johannes Kuldmeri ei kõlba
1964. aastal oli Heino Veromann
niisugusele tööle. Esiteks on ta sala materiaalsetel kaalutlustel loobunud
kütt, teiseks väga laia suuvärgiga, instituudi laborandi kohast ja läi
tema kohta on poliitilisi kaebusi nagu nud etnograafiamuuseumi (praegu
ka ühe teise tehniku kohta. Ütlesin ne ERM) konservaatoriks. Oli seal
siis, et üritan nende suuvärki talt lõpuks säilitusosakonna juhataja.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kutsusin ta tagasi instituuti insene
ri kohale. Ta küsis, kas saab ka loo
dusmajas edasi töötada. Jah, muidugi,
sest see tähendas võimalust õpetada
noori ornitolooge. Noortest tartlas
test õppisid Veromanni käe all näiteks
Margus Ots, Leho Luigujõe, Andrus
Kuus, Anti Õun ja teised.
Sinuga seostub ka esimese Eesti
haudelindude atlase koostamine.
See oli Kumari idee. Ta oli ühel rah
vusvahelisel ornitoloogide konve
rentsil saanud kokku paari mehega,
kes parasjagu tegid oma riigi linnu
atlast. Kumari tõi selle mõtte siia ja
ma hakkasin muu töö kõrvalt seda
organiseerima. 1977. aasta algul sain
ka Poolas kogemusi vahetada.
Esialgu olime ju kaartidega hädas.
Töökaardid said maha pildistatud
1942. aasta Eesti kaardilt. Ruutude
piirid joonistasin käsitsi peale.
Käsitsitööd oli tohutult, kõik käis ju
kartoteegimeetodil. Looduseuurijate
seltsi egiidi all tuli kaastöölisi päris
palju: linnuatlasel oli nelisada neli
kümmend viis vaatlejat.
Selgus, et kõiki ruute ei suude
tud nelja aastaga ära teha. Sai mää
ratud paar lisa-aastat. Käisin ise ka
neid ruute läbi, mis olid valgeks jää
nud. 1983. aastaks oli käsikiri valmis.
Toimetajaks hakkas Vilju Lilleleht,
ääretult täpne mees. Tal võttis kolm
aastat aega, enne kui raamat sai trü
kivalmis. Aga siis oli teaduste aka
deemia kirjastusgrupp juba suurtes
se raskustesse sattunud, paberifond
oli väga väike ja niisuguseid ebaolulisi
asju nagu linnuatlas polnud võimalik
ära trükkida.
Kui loodi ornitoloogiaühing ja
selle eesotsas oli Andres Kuresoo,
siis temal tekkis rahvusvahelisi side
meid ja Hollandist saadi materiaalset
abi. Tema vahendusel läks linnuatlas
1992. aastal trükki ja ilmus 1993. aas
tal ning väärindati vabariigi teadus
preemiaga, mida jagasime kümme
konna „eestöölisega“.
Kas oled osalenud ka uue atlase
töödes?
Jah, tegin sellele välitöid tosinas ruu
dus. Paraku on atlase toimetamine
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Foto: Ingmar Muusikus

Intervjuu

jällegi väga põhjalikult ette võetud,
nii et materjalid lähevad vanaks. Meie
linnustikus on olnud väga suuri muu
tusi viimase kümne kuni viieteist
kümne aasta jooksul. Juurde on tul
nud uusi liike: pesitsejaid vähem, aga
eksikülalisi on rohkesti leitud. Eks
meil on varasemast rohkem linnuhu
vilisi ja linnuturiste, vaatlusvahendid
on paremad. Ka organiseerib ornito
loogiaühing mitmesuguseid üritusi.

kadunud. Peale muu olen arvet pida
nud Mulgimaa toonekurgede üle.

Miks linnuliigid kaovad?
Eelkõige sellepärast, et linnupo
jad jäävad nälga. Näiteks põldpüü
– oi, vabandust, nurmkana, ise olen
veel linnunimetuste komisjoni liige,
ja kasutan vana nime. (Naerab.)
Tema küll leiab pesitsemisvõimalusi,
aga pesakonnad kahanevad esime
se nädala jooksul.
Mitte et pojad ära
söödaks, vaid nad
Meie linnustikus on olnud väga
surevad nälga. Sest
suuri muutusi viimase kümne kuni
põllud on pritsitud
insektit siididega
viieteistkümne aasta jooksul.
ja näiteks lehetäid
on viljapõldudelt
Aga kui paarkümmend liiki on kadunud. See on aga nurmkanatibu
ikkagi oma levikut kvantitatiivselt de esmane toit.
Samuti ei saa lõokesed omi poegi
kokku tõmmanud, peab ütlema, et
praegune aeg on linnustikus suur ära toidetud, põldlõokesegi arvukus
allakäik. Näiteks viimase kaheküm on kahanenud. Tedred on viie kilo
ne viie aasta jooksul on meiegi aias meetri raadiusest täiesti kadunud. Nii
Karksis ära jäänud kümne liigi pesit et Karksi-Nuia ja Ülemõisa vahel,
semine, praegu pesitseb vaid kaheksa. kümne kilomeetri peal, pole enam
Ümbruskonnas on veel viis-kuus liiki ühtki tedremängu. Mõned kuked küll
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Loodus- ja linnuvaatlusi on Olav Renno
teinud lapsest saati. Pilt on tehtud
Viljandimaal Siniallikul 17. oktoobril
2007
õpetan lauseehituse suhtes ka teisi.

ilmutavad end, aga kanu pole. Need
on ära söödud. Kährikkoera on liiga
palju, šaakal on levimas, metsnugis
teeb metsalindudele liiga.
Varem pesitses minu lähedal paar
paari karvasjalg-kakke, need on nüüd
kadunud, kuigi pesapuid on jäänud.
Kodukaku on ära söönud tema suu
rem sugulane händkakk. Kes suudab
veel end näidata, on metsalindudest
laanepüü. Aga pesitsejana on harvaks
jäänud metskurvits. Põldude kuiven
damine toob kaasa ümbruse maade
kuivenemise ning tikutaja ja samu
ti vesisemat ala nõudev võsa-ritsik
lind on juba aastaid meie ümbrusest
puudu.
Muidugi ei ole mu linnuvaatlu
se tase enam see. Juba aastaid ei ole
ma enam kuulnud pöialpoissi. See
on esimene kõrgete helidega laulja,
keda enam ei kuule. Nüüd on asi läi
nud niikaugele, et näen, et põldlõoke
laulab, aga ma ei kuule teda. Mõnel
kevadel olen abikaasaga väljas käi
nud, ta kirjeldab mulle kõrgematoo
nilisi linnulaule ja ma siis ütlen, kes
laulab.

Vahepeal olid kanakasvataja-põllupidaja.
Ma ei ütleks, et oma aastaid asja
tult raiskasin, kui ma peaaegu viis
teist aastat olin põllupidaja ja kana
kasvataja. See ei olnud hädapära
ne tegevus: tahtsin konti proovi
da, sest mu esivanemad on olnud
kõik talupidajad. Minu vanemad
olid esimest põlve linnainimesed.
Mõndagi panin maal suviti teisme
lisena kõrva taha. Viieteistkümnekuueteistkümneaastaselt tuli onu juu
res hobustega kõiki põllutöid teha.
Kanakasvatuse pisiku olin saanud
isalt. Nii ma siis nautisin seda maa
elu. Aga aastaid kogunes ka.
Siis pakuti mulle tõlketööd.
Viimase tosina aasta jooksul olen tõl
kinud viisteist-kuusteist raamatut,
viie varasemaga kokku üle viie tuhan
de lehekülje. Esimene minu tõlgitud
raamat oli 1956. aastal Spangenbergi
„Looduseuurija märkmed“. Kadunud
Jüri Metsar nägi ränka vaeva: kõike ei
saa ju sõna-sõnalt edasi anda, vene
keelne raamat tuleb tõlkida ikka eesti
keelde. See oli suur kool. Nüüd ma
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Oled ka ise kirjutanud nii mõnegi
raamatu.
Oleksin pidanud rohkem kirjuta
ma. Eks pere on ka aega võtnud.
Kirjutamine ja tõlkimine on ikka
muu kõrvalt. Nüüd on kirjastustege
vus takerdunud selle taha, et luge
jate inimeste kodused raamatuko
gud on maksimaalseks paisunud ja
pole enam riiuleidki, kuhu raamatuid
panna. Raamatukogudest saab laenu
tada ja raamatud on kallid. Nii ongi
tiraažid enam-vähem raamatukogu
de vajadusteks. On muidugi bestsel
lereid, nagu Mikita või Turovski raa
matud. Varrak on alustanud looduse
seeriat, millel paistab olema minekut.
Tänapäevgi on teinud oma loodus
seeria, seal olen tõlkinud hoopiski
mitte oma erialalt raamatu „Puude
salapärane elu“, päris huvitavalt
uudne käsitlus.
Peab ütlema, et meie lähematest
kultuurkeeltest, esmajoones saksa
keelest, tõlgitakse väga vähe. Meie
kultuur on aastasadade jooksul põhi
nenud saksa kultuuril. Et on mindud
üle inglise kultuurile, on eesti kultuu
rile täiesti ruineeriv.
Peaks muidugi mälestusi kirjuta
ma. Aga ma pole oma tegemistes
kuigi püsiv, tulevad uued ja huvitava
mad ettevõtmised. Olen siiski kirjuta
misega algust teinud. Aga nagu isegi
tähele panid, pole mu mälu enam see.
Omal ajal polnud sobiv üles kirjutada
ja päevikut pidada ...
Muid asju on palju teha ja pereelu
nõuab ka oma. Kui on vaja kasvõi oma
lähemate ringis kolmkümmend sün
nipäeva aastas tähistada … (Naerab.)
Mul on ju viis last, kolmteist lapselast,
seni üheksa lapselapselast.
Kas nad segi ei lähe?
See on sul õigesti aimatud, vahel tões
ti. Mu skleroos on juba päris tugev:
ikkagi viisteist aastat sajast puudu!
VEEBRUAR 2017 Eesti LOODUS |125|
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Foto: Urmas Tartes

Tööjuhend

◊ 1. Kristallid ja mikrosamblikud Kalevipoja lingukivil Prossa järve ääres. Kes oleks osanud arvata, et igavana näivalt hallilt
kivilt leiame sedavõrd põnevad detailid! Foto on teravuspanoraam seitsmest kaadrist

Rändkivide lugu pildis:

kuidas teha ja valida rändrahnude fotosid
Arne Ader, Urmas Tartes

S

uured kivid püsivad inimelu
kestel peaaegu muutumatu
na. Seega tundub, et neid on
lihtne pildistada: tuleb vaid koha
le minna ja ongi tehtud! Kivifotode
puhul toimitaksegi väga tihti just
niimoodi, kuid siiski ei tasuks seada
latti nii madalale. Rahnude staatili
se olemuse tõttu tuleks hoopis sihiks
seada fotode sisuline ja tehniline
täiuslikkus.

46

|126| Eesti LOODUS VEEBRUAR 2017

Kivimürakas eri rakursist. Kui on
kavatsus teha foto kivist, tasub läh
tuda seenepildiloost tuttavast kolme
vaate põhimõttest: üldvaade asupai
gast, lähivaade ümbrusega ja üles
võte detailist. See tähendab, et enne
kaadri valimist tuleks mõelda, mis
on kivis erilist, missugune detail

vajaks esiletõstu ja mis paelub pilku
kivi ümbruses. Mõnel kivil on nii
võrd omapärane kuju, et need tun
neb eksimatult ära rahnust tehtud
lähifotolt (◊ 2).
Paljud rahnud on kujult siis
ki üpris sarnased, sel juhul on mõist
lik neid jäädvustada koos ümbrusega
(◊ 3). Seevastu detai
lipilt võimaldab näi
data kivi iseloomu
Mõnel kivil on niivõrd omapärane
likku nüanssi (◊ 4, 8).
kuju, et need tunneb eksimatult ära.
Makro objektiiv iga

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Arne Ader
2 x foto: Arne Ader

◊ 2. Ainulaadse kivikirvest meenutava kujuga Jaani-Tooma Suurkivist on kujunenud üks Lahemaa sümbol. Tema kõrgus on 7,6 meetrit

◊ 3. Kaks keskmise suurusega ümarat rändrahnu Pärispea poolsaarel: vasemal
Karu Suurkivi külamaastikul ja paremal Purekkari Maasäärekivi mererannas. Seega,
kui kivid on kuju poolest sarnased, tasub pildistamisel hõlmata kaadrisse ümbrust

Kuidas anda edasi kivi suurust?
Üks rändkivi tunnus on tema suurus.
Paraku juhtub sageli, et eri mõõtme
tega kivid näivad piltidel ühesuuru
sed. Seetõttu on koos ümbrusega teh
tud piltidel eelis, sest naabruses lei
dub ikka mõni tuttava suurusega ele
ment. Puud ja põõsad ei ole alati kuigi
head abimehed, kuna nende kõrgus
võib suuresti erineda. Märksa pare
mini saab rahnu mõõtmetest aimu,
kui selle kõrval seisab inimene (◊ 5).
Kivi tajutavat suurust mõjutab ka
võttenurk. Kui teha samast rahnust

Foto: Urmas Tartes

tehtud pildiga saame aga nähtavale
tuua rahnu mineraalse koostise (◊ 1).
Kuivõrd rändkivid on üsna suured,
õnnestub sageli juba ühe pildiga saada
ettekujutus nii rahnust kui ka tema
ümbrusest. Seda eriti lainurkobjektii
viga tehtud fotodel (◊ 3, 5).

◊ 4. Taska-Sepasaare rändrahnus on pragu, millesse on mingil moel sattunud üks
kivi. Lähivaade näitab rabakivi iseloomulikku struktuuri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Urmas Tartes

Tööjuhend

2 x foto: Arne Ader

◊ 5. Rohuneeme rändrahn ehk Maisiniidi kivi on üks Eesti kogukamaid. Ka puud annavad aimu selle mõõtmetest, kuid paremini näitab kivi suurust tema kõrval seisev inimene

2 x foto: Urmas Tartes

◊ 6. Kaks pilti Kalevipoja lingukivist Prossa järve ääres. Lähemalt ja madalamalt tehtud ülesvõttel (vasemal) tundub kivi suuremana kui fotol, mis on tehtud kaugemalt ja kõrgemalt (parempoolne foto). Lähedalt tehtud ülesvõtte tegemise ajaks on
valge silt kivi eest ära tõstetud

◊ 7. Samblikud on rändkividel üsna iseloomulikud liigid. Hea,
kui koos nendega saame näidata ka kivi pinda. Harilik kaartsamblik (Rhizocarpon geographicum) Saarnaki rannakivil
48
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◊ 8. Vedu nõiakivi detail toob esile ühe tema paljudest nägudest. Küllap sellest tuleneb ka kivi nimi ja üks arvukatest
legendidest
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Inimese lugu. Paljude rändrahnude
ga on seotud pärimuslood. Vahel võib
sellele viidata kivi iseäralik kuju või
mõni detail (◊ 8), mis on nähtav kind
last vaatenurgast. Omakorda detailile
võib vihjata rahnu asukoht või mõni
muu ümbruses asuv objekt. Näiteks
ohvrikivist annavad praegusel ajalgi
aimu sellele jäetud annid (◊ 9).
Mõnel pool torkab silma, et inime
sed on muu hulgas läinud liiale ka kivi
de sildistamisega: siin-seal on nende
juurde püstitatud lausa suured tahv
lid. Kahetsusväärselt sageli on need
pandud nõnda, et takistavad kivi vaat
lemist ja segavad pildistamist (◊ 10).
Üldjuhul ei eemaldata loodusfotodelt
järeltöötluses objekte, kuid teabetahv
lite puhul oleme vahel teinud erandi.
Varitse erilist! Kuigi kivid ise aasta
kestel ei muutu, on just nende peal
hea harjutada varitsusjahti ehk teha
pilt siis, kui kivi lähikonnas juhtub
midagi erilist. Näiteks võiks jäädvus
tada hetke, mis viitab kivi nime saa
misloole (◊ 11). Või uurida päikese
liikumist ja pildistada rahnu erilise
valgusega.
Eri aastaaegadel tehtud pildid too
vad aga esile kivi ümbruse eripärad.
Näiteks lehtpuude vahel asuvat rahnu
on parem pildistada siis, kui puulehed

◊ 10. Noorema Kalevipoja kivi juurest
leiame lausa kolm silti. Omaaegne
väike betoontulp vaadet ei sega, aga
praegusaegsed plekktahvlid on pigem
inetud. Säärane pilt avaneb paljude
looduskaitse üksikobjektide juures
Foto: Arne Ader

◊ 9. Ohvrikivi teevad kõnekamaks
sellele jäetud annid. Saadjärve ohvrikivile on eri aegadel asetatud münte,
millest vanemad on mattumas sambla alla

◊ 11. Skarvan ehk Kormoranikivi koos kormoranidega Osmussaare lähedal
Foto: Urmas Tartes

Elustik lisab värvi. Kivide peal kas
vavad sageli mitmesugused sambli
kud, samblad ja soontaimed. Mõni
kivi võib olla kaetud isegi sõnajalg
taimedega – ka see on iseloomulik.
Metsades asuvatel kividel on taimes
tikku rohkem kui lagedal asuvatel
rahnudel. Lainete meelevallas paik
nevate kivide elustik on kõige napim.
Seega on kivil leiduvad liigid rahnu
tähtsad tunnused ja neid tasub pilti
del kindlasti näidata (◊ 7).
Hea on, kui sambliku või taime
kõrvalt paistab välja ka kivi. Näiteks
eri liiki samblikud eelistavad teatud
mineraalse koostisega kivisid ja kivi
pinna näitamine toob välja olulisi
seoseid.

2 x foto: Urmas Tartes

ülesvõte madalalt ja lähemalt, paistab
see suurem, aga kõrgemalt ja kauge
malt pildistades väiksem (◊ 6).

◊ 12. Puhta lume alla maetud Kalevipoja lingukivi Prossa järve ääres on eriline
vaade rahnule. Ühtlasi aitab vaatepilt ette kujutada seda, kuidas jää ja lume alla
peitunud kivid kunagi Eesti alale jõudsid
seda ei varja. Niidul asuvale kivi
le annavad ilme tema ümber puhke
vad õied. Talvised ülesvõtted toovad
meelde aja, kui need kivid jääliustike
ga meile rändasid (◊ 12). Ka eri ilma
olud loovad erisuguseid meeleolusid.

Meie kivid väärivad seda vaeva, et
neid hoolikalt pildistatakse ja parimal
moel jäädvustatakse!
Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963)
on bioloogid, mõlemad on pikka aega
tegelnud loodusfotograafiaga.
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Fotod: Hendrik Relve

Looduselamus maailmast

Meie rännutee kulges tuhandeid kilomeetreid risti läbi Aafrika ulatuslikema troopilise metsa. See katteta tee on ainus, mis
läbib kogu riiki läänest itta ja kus saab liigelda autoga

Kongos maailma suurimate

inimahvide juures
Kongo demokraatlikku vabariiki on aastakümneid laastanud kodusõda. Ent just selle riigi hiiglaslikul territooriumil laiub Aafrika mandri suurim puutumata
troopiline mets. See mets varjab haruldasi loomaliike, muu hulgas maailma suurimaid inimGorilla beringei graueri).
ahve graueri gorillasid (Gorilla
Kongo idaosas oli meil õnn neid kohata.
Hendrik Relve

T

unnen päris paljusid reisisõp
ru, kes on käinud Aafrikas,
aga Kongo demokraatlikku
vabariiki on jõudnud vähesed. See on
mõistetav, sest ligi pool sajandit väl
danud rahutused ja anarhia on tõu
ganud riigi kaose piirile. Kohati pee
takse seda maad rändajale lausa elu
ohtlikuks.
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Meie suudame
oma reisi 2011. aas
tal teoks teha vaid
tänu heale õnnele
ja suurte sekeldus
te kiuste. Sõidame
tuhandeid kilomeet
reid risti läbi Kongo
metsade, alustades pea
linnast Kinshasast riigi
läänepiiril ja lõpetades
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Okaapi on kaelkirjaku sugulane, kes elab metsas. Kongo
kirdeosas käisime ka okaapi
kaitsealal, mis võtab enda
alla umbes niisama suure
pinna kui kolmandik
Eestit

Kivu järve ääres ida
piiril. Mitmel kor
ral ripub reisi saatus
juuksekarva otsas.
Seda ala keset Musta
Mandrit on nimetatud
Aafrika tumedaks süda
meks. Siin reisides tajun
isegi, mida see väljend tähen
dab. Varem Belgia Kongoks
nimetatud maa kohal heljub

mu meelest tänini hämar sünge hin
gus, mida on meisterlikult kirjeldanud
Joseph Conrad teoses „Pimeduse süda“
(eesti keeles 1963) või hilisemal ajal
Vidiadhar Surajprasad Naipaul romaa
nis „Jõekäärus“ (eesti keeles 2014).
Teisest küljest viib seiklusrikas tee
kond meid loodusrahulduste juur
de, mida muul viisil on võimatu näha.
Laiub ju Kongo jõgikonnas mandri
kõige ulatuslikum troopikamets, mis
jääb kogu maailmas pindalalt alla vaid
Amazonase troopikametsale. Üüratul
maa-alal puuduvad teed peaaegu täieli
kult; raskesti ligipääsetavad metsapiir
konnad on koduks paljudele erakordse
tele taime- ja loomaliikidele. Imetajatest
näeme seal oma silmaga näiteks sel
liseid ohustatud haruldusi nagu kää
busšimpans ehk bonobo ja metsas elav
kaelkirjaku sugulane okaapi.
Retk mägigorillade juurde Virunga
rahvusparki. Ida-Kongos käime
kahes rahvuspargis gorillasid jälgi
mas. Esimene rahvuspark on Virunga.
Sinna minekuks tuleb meil Kongo
sisemaalt tulles läbida mässajate hõi
vatud ala ja jõuda Butembo linnakes
se. Viimasel sajal kilomeetril julgestab
meie sõidukit kaks veokitäit hambuni
relvastatud sõdureid. Pilkases ööpi
meduses kestab sõit viletsal teel neli
tundi. Aga hommikul oleme Virunga
rahvuspargis kokkulepitud ajal kohal.
Jaguneme väikesteks rühmadeks ja
suundume pargivahtide saatel metsa
gorillasid otsima. Siinsetes mäge
des elab idagorilla (Gorilla berin
gei) kahest alamliigist vähem arvu
kas mägigorilla (G. b. beringei). Neid
on maailmas alles hinnanguliselt vaid
mõnisada isendit.
Et jõuda pärale, peab meie viie
liikmeline rühm kõndima ligi kolm
tundi. Retk on kurnav. Tuleb tõusta
niiskes troopilises kuumuses mööda
järsku kivist ojapõhja aina kõrgema
le. Viimased mõnisada meetrit oleme
sunnitud rajama endale teed rinnuni
ulatuvas rohttaimede padrikus. Torkiv
tihnik koosneb peamiselt nõgeseid
meenutavatest hiiglaslikest taimedest.
Need ongi meie nõgeste sugulased,
kes kuuluvad taimeperekonda Urera
(eestikeelne nimetus puudub).

Virunga ja Kahuzi-Biega rahvuspark Ida-Kongos Kivu järve ääres

Kääbusšimpans ehk bonobo on õnnestunud pildile püüda Lääne-Kongos

Mägigorilla poeg sööb pehmet prisket taimevart. Ka pildil paistvad lopsakad taimelehed kõlbavad hästi toiduks. See taimeliik on meie nõgeste sugulane (perekonnast Urera)
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Kongo rahvuspargi valvurid näevad välja kui sõdurid. Mõnikord tulebki neil pidada kaitsealadel lahinguid mässuliste ja salaküttide jõukudega
Viimaks annab pargivaht vaik
selt märku, et oleme kohale jõud
nud. Tõesti, näeme metsavälul enda
ees toitu näsivat mägigorillade peret.
Pargivaht selgitab tasasel häälel, et
pere koosneb viieteistkümnest liik
mest. Hoolikalt silmitsedes suuda
me neist avastada pooled. Tundub,
et gorillad ei pelga meid põrmugi.
Oleme saanud paar lihtsat käitumis
juhist: vältida kõva häält ja järske lii
gutusi ning hoiduda lähimast goril
last vähemalt seitsme meetri kaugu
sele. Muuseas on keelatud ka plastist
veepudelit kotist välja võtta: sellelt
peegelduv päikesevalgus võib loomi
heidutada.
Me ümber näib valitsevat pere
idüll. Tundub, et inimahvid suhtuvad
meisse usalduslikult. Kõige usaldava
mad on gorillalapsed. Spanjelikoera
suurused mustjad karvakerad söövad
otse meie ees priskeid mahlaseid tai
mevõrseid, koorides neist hammaste
ga pikki ribasid. Emad, gorillanoori
kud ja -noorukid hoiavad veidi eema
le. Nad nosivad samuti taimevarsi ja
-lehti ning suhtlevad vahepeal laisalt
üksteisega.
Kus on siis karjajuht? Teda ei pais
ta kusagilt. Seda kõige kogukamat
ja tugevamat isasgorillat kutsutak
se hõbeseljaks, kuna tema selg on
vanuse tõttu värvunud soliidselt hal
liks ehk hõbedaseks. Pargivaht, kel
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Chimanuka, üks maailma suuremaid
gorillasid, on 180 cm pikkune ja kaalub
ligi 200 kg

(G. b. graueri). Nende levila on küll
laiem ja arvukus suurem kui mägi
gorillal, ent IUCN punase nimes
tiku andmetel on see viimasel ajal
lausa hirmuäratavalt kahanenud:
alates 1994. aastast hinnanguliselt
16 900 isendilt umbes 3800 isendi
ni. Seetõttu peetakse sedagi alamlii
ki kriitiliselt ohustatuks ja tema käe
käik teeb asjatundjatele isegi rohkem
muret kui mägigorilla oma.
Et haruldast inim
ahvi oma silmaga
näha, sõidame algul
Muuseas on keelatud ka plastist
ligi sada kilomeetrit
veepudelit kotist välja võtta: sellelt
mootorpaadiga piki
peegelduv päikesevalgus võib loomi
Kivu järve Goma
linnast Bukavusse.
heidutada.
Edasi,
KahuziBiega rahvuspar
ajal ta oma redupaigast välja ei ilmu gi keskusesse viivad meid maastu
gi. Mitte seepärast, et ta meid kar rid. Sõit kulgeb viperusteta, kui välja
daks. Ta pelgab hoopis keskpäevast arvata pisiseigad: ühel maasturil ütleb
troopikapäikest. Hõbeselja kohustus üles mootor ja teisel puruneb kumm.
on oma pereliikmeid hoida ja kaits
Keskuses ajame enne metsa mine
ta. Meis ta ohtu ei näe. Ta on ini kut juttu pargivahtidega. Nagu
mesi ennegi näinud ja teab, et peagi muudki Kongo rahvusparkide valvu
oleme siit kadunud. Kaitsealal goril rid näevad nad välja kui ehtsad sõdu
lasid vaadeldes tuleb rangelt pidada rid: mehed kannavad rohelisi mund
silmas, et üle ühe tunni ei tohi neid reid ja automaatrelvi. Ka pargivahtide
inimahve häirida.
igapäevatöö sarnaneb sõduri omaga.
Teinud läbi täieliku sõjalise väljaõppe,
Kahuzi-Biega rahvusparki läheme tuleb neil looduskaitsealadel aeg-ajalt
otsima idagorilla (Gorilla berin- pidada lausa lahinguid. Nende vas
gei) teist alamliiki graueri gorillat tasteks on mässuliste jõugud ja sala

lel on gorilladega rohkesti kogemusi,
uurib binokliga veidi ümbrust ja leiab
hõbeselja üles. Ta soovitab meil suu
nata binoklid lopsakale põõsatukale
ligi viieteistkümne meetri kaugusel.
Uurin seda tukka läbi oma kaamera
teleobjektiivi ja leiangi perepea oksa
rägastiku vahelt üles.
Gorillaisand lebab kõhuli ja krah
mab aeg-ajalt loiult kämblaga suhu
mõne taimevarre. Meie kohaloleku
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Läbi Kongo vihmametsa. Foto: Argo Schneider
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Chimanuka möödub minust nii
lähedalt, et tunnen selgelt kirbet
gorillalehka

kütid. Igal aastal kaotab nii mõnigi
valvur tulevahetuses elu. Kuid peale
selle, et nad on sõdalased, on nad ka
loodushoidjad. Neil on põhjalikud
teadmised ja kogemused metsaolen
dite kohta, keda neil kaitsta tuleb. Nii
on ka Kahuzi-Biega pargivahtidega.
Nendega kõneldes saame alatihti kin
nitust, kui lõputult palju põnevaid
üksikasju nad oma peamiste hoole
aluste, graueri gorillade kohta teavad.
Kohtume gorillahiiu Chimanuka ja
tema perega. Keskusest seame sam
mud metsa, et saada kokku goril
laperega, kelle juht on legendaar
ne Chimanuka. Miks Chimanuka
nii kuulus on? Teadaolevalt on ta
üks maailma kõige suurekasvulise
maid vabaduses elavaid inimahve.
Gorillade seas sirguvad kõige kogu
kamaks just graueri gorillade alam
liigi isendid. Neist peavad zooloo
gid omakorda üheks kõige vägeva
maks Chimanukat. Ta nimi tähenda
vat õnneseent: ta leiti metsast orvu
54
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na, kõik ülejäänud pereliikmed olid
langenud salaküttide ohvriks.
Oleme teedeta padrikus uidanud
vaid veerand tundi, kui üks teejuh
tidest sosistab: „Ma tunnen gorilla
lõhna.“ Püüan ninaga tuult, et lõhna
tabada. Eesti metsades olen vahel
suutnud haista rebast ja kulti. Oma
arust taban nüüd ära ka gorillalõh
na: sõõrmeisse kandub vaevu tajutav
kirbe pahvakas. Meenutab veidi kuldi
lehka, kuid on sellest justkui vängem.
Pole ka ime, et gorilla sedaviisi lõh
nab: mõelda vaid, milline elurikkus
selle suure eluka karvakasukas niis
kes ja kuumas troopikas vohada võib!
Astume veel mõned sammud ja siis
osutab meie saatja jämedale viigipuu
le. Tõepoolest, harude vahel, umbkau
du kolme meetri kõrgusel, kohmitseb
tihedas lehestikus suur tume kogu.
Binokliga vaadates saab selgeks, et
Chimanuka ongi seal. Lähemas ümb
ruses avastame teisigi karjaliikmeid.
Me saatjad seletavad, et praegu kuu
lub perre 25 liiget. Neli neist on sugu

küpsed emased ja ülejäänud
eri vanuses lapsed.
Jääme passima, lootu
ses, et hiiglane puu otsast
alla ronib. Meile lubatud
tund saab peaaegu mööda,
ilma et midagi juhtuks.
Juba tundub, et meil tuleb
lahkuda ilma gorillakuul
sust nägemata. Kuid lõpuks
hakkab Chimanuka puu
otsast laskuma. Alles siis,
kui kogu ta keha ilmub meie
vaatevälja, näen, kui tohutult
laiad on ta õlad ja rinnakorv.
Puusad on seevastu kitsavõi
tu. Vägimehelikku välimust rikub
punnkõht, vohavalt suur nagu paa
dunud õllesõbral. Gorillade kõhukuse
põhjus on teadagi taimetoit.
Jõudnud maapinnale, laseb Chi
manuka kuuldavale madala, nagu tõr
repõhjast tuleva urahtuse. Seejärel
hakkab ta sammuma otse minu
poole. Kas tõesti tahab minuga rinda
pista? Tean, et Chimanuka on 180
sentimeetrit pikk. Selle poolest jääb
ta mulle kaks sentimeetrit alla. Ent
kaalult jään mina talle omakorda alla
üle kahe korra. Mis on minu 96 kilo
tema 200 kilo vastu? Jõu poolest üle
taks ta mind muidugi palju enam kui
kaks korda. Mida teha?
Juhtnööride järgi ei pane ma jook
su, vaid taandun väärikalt ja sujuvalt
mõned meetrid. Chimanuka möödub
minust vahest kümne meetri kaugu
selt. Näen selgelt, kuidas ta ümber
tiirleb arvukas sääseparv ja tunnen
mõne sekundi sõõrmetes peaaegu
lämmatavat gorillalehka.
Minu vastu ei tunne Chimanuka
vähimatki huvi, tema sihtmärk on
hoopis taamal paistvad mahlakad
võrsed. Möödudes heidab ta mulle
vaid põgusa pilgu. Pruunides sil
mades on teatav ükskõiksus, kuid
ka vaba metsaolendi väärikus. Seda
pilku on võimatu unustada.
Hendrik Relve (1948) on kirjamees ja
maailmarändur.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti põlispuud
Foto: Mari-Leen Kiipli

Hendrik Relve üles teatama suurtest
hallidest leppadest ja sarapuudest [4].
Toonase seisuga olid hallide leppa
de seas võimsaimad 159 cm rinnas
ümbermõõduga lepp Läänemaalt ja
30 m kõrgune lepp Luualt.

Suur lepp

Tallinnas Mustamäel
Tarmo Kiipli

K

õik sportlased tahavad osale
da olümpiamängudel ja olla
parimad. Nii nagu inimesed
võistlevad omavahel, käib konkurents
ka kõikjal looduses. Suurim puu saab
kõige enam päikesevalgust ja domi
neerib metsas teiste üle. Võimsad elu
jõulised puud on alati köitnud inime
se tähelepanu, eriti eestlaste hulgas.
Eestis konkureerivaid puid on
omaduste järgi ritta seadnud Hendrik
Relve, kes on meie suurimate puude

kohta üllitanud raamatu [3]. Tema
andmeil on Eesti jämedaim puu
Urvastes kasvav Tamme-Lauri tamm,
kelle ümbermõõt on 825 cm. Maailma
suurimad puud on aga 115,6 meet
ri kõrgune ranniksekvoia Californias
Redwoodi rahvuspargis ja 11,6-meet
rise diameetriga küpress Santa Maria
del Tule linnas Mehhikos [5].
Nii nagu olümpiamängudel ei võist
le raskekaalu tõstjad kergekaallaste
ga, peetakse suurimate puude arves
tust ka puuliikide järgi. Eesti Looduse
2015. aasta oktoobrinumbris kutsub
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Tallinnas Mustamäel kasvab jäme
hall lepp. Mullu tehtud mõõtmiste
järgi on selle puu rinnasümbermõõt
241 cm ja kolmnurkade meetodil saa
dud ligikaudne kõrgus 17 m. Kõrgus
on üsna tavaline, aga ümbermõõt
võiks Eestis hallide leppade seas pre
tendeerida rekordile. Kasvukoht on
Mustamäe ja Nõmme vahelises met
sapargis klindialuses vööndis niiske
sooniku serval.
Varasemast on teada, et Tabasalus
kasvas suurema ümbermõõdu
ga (430 cm) hall lepp [1], aga kah
juks on see puu praeguseks hävi
nud. Tabasalu kasvukoht oli sarnane
Mustamäe omaga: niiske klindialu
ne mets. Vaike Hainla andmeil või
vad suured halli leppa meenutavad
puud olla halli lepa ja sanglepa hüb
riidid [1].
2004. aasta oli kuulutatud halli
lepa aastaks, toona ilmus lepa kohta
hulk artikleid [6]. Mõnes soome-ugri
keeles on lepp sõna veri sünonüüm;
lõikepinnal värvubki lepp punaseks,
seetõttu on lepapuud kutsutud vere
puuks. Lepatriinu ja lepalind seos
tuvad selle puuga tõenäoliselt samu
ti eelkõige punase värvuse kaudu.
Ent levinud ütluse „läheb nagu lepa
se reega“ päritolu ei ole vist päris
selge.
1. Kiipli, Jaanus; Hainla, Vaike 1997. Tabasalu
hiigellepp. – Eesti Loodus 48 (6): 245.
2. Maamets Lembit, 2004. Hall lepp – kas
Eesti metsade tuhkatriinu? – Eesti Loodus
55 (3): 18–21.
3. Relve, Hendrik 2003. Põlispuud. Koolibri,
Tallinn.
4. Relve, Hendrik 2015. Sarapuu ja halli lepa
rekordpuid otsimas. − Eesti Loodus 66 (10):
26–28.
5. The Oldest, Tallest, Widest and Biggest
Trees in the World. – iliketowastemyti
me.com/2012/10/01/oldest-tallest-and-big
gest-trees-in-world.
6. Uri, Veiko 2004. Halli lepa paremad ajad on
ees. – Eesti Mets 1: 28–33.

Tarmo Kiipli (1951) on Tallinna tehni
kaülikooli geoloogia instituudi vanem
teadur.
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Fotod: Mati Kose

Reisikiri

Maakirjad Mongooliast, 2. osa:

retk dukhade juurde
Reisikirja esimeses osas jõudsime Mongoolia pealinnast Ulaanbaatarist Mörönisse [1]. Nüüd jätkame rännakut veelgi kaugemale põhja: taigavööndis elava loodus
rahva dukhade juurde.
Mati Kose

N

agu täheldasin, ei ole
Mongoolias matkates alati
võimalik täpsest ajakavast
ega reisiplaanidest kinni pidada. Meie
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retk jätkub samas vaimus: pärast väl
jasõitu Mörönist kulub veel üks suu
repäraste vaadetega päev. Ületanud
künkaharjad, läbinud jõeorud ja väik
semad ojad, jõudsime õhtuks Tögöli
külasse. See on viimane asula enne

suundumist taigasse dukhade juurde.
Õhtune päikeseloojang siberlike
palkmajadega külas on ilus: erksavärvi
liseks võõbatud puitmajadele pakuvad
huvitavat kontrasti taamal kõrguva mäe
aheliku järsud kivised-lumised tipud
(kõrgus kuni 3100 m). Need eraldavad
meie peatuspaigaks olevat Darhadi orgu
idas asuvast Hövsgöli järvest.
Telklaager Linnutee all ja hirmutav
hobumatk. Pärast ööd kämpingus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Üks reisi ärevamaid kogemusi oli 20 kilomeetri pikkune ratsamatk dukhade laagrisse. Mõnel hobusel ei olnud sugugi tahtmist koormaid vedada ja inimeste soovidele alluda, pealegi nappis meil ratsutamiskogemusi. Õnneks koostöö edenes ja
hobumatk sujus üldjoontes kenasti

hobusepabulate kiht.
Talilaagripaika kuuluvad ka latrid,
mis loomi paigal hoiavad ja ükstei
sest eraldavad. Ühtlasi on siin arvu
kalt madalaid heinakuhje: selliseid,
nagu Eesti väikeloomakasvatajate hei
namaadel umbes 25
aastat tagasi silmata
võis. Hiljem näeme
mitut puhku, kuidas
Pärast ööd kämpingus kulus omajagu
vanemad mehed
aega lubade vormistamisele kohalikus
vikatiga ja noore
piirivalvekordonis.
mad trimmeritega
teevad septembri
esimestel päevadel
ajavad meid, eriti aga hobuseid rahu veel viimast heina. Seega võib mööda
tuks. Nõnda tuleb taas leida sobiv Ida-Sajaani mägede nõlvu hargnevaid
ojaületuskoht ja teisel pool pahise ja jõekallastelt üles taiga poole sirutu
vat voolu otsida parem peatuspaik. vaid rohumaid nimetada nii pärand
Valime selleks platsi lehiselattidest maastikeks kui ka poollooduslikeks
tara kõrval: seal on hea hobusteväge kooslusteks.
ratsastada ja koormaid sättida. Veelgi
Õhtu viimast valget aega kasutame
olulisem: uues kohas ei ole hordide selleks, et tutvuda hobustega ja harju
viisi verejanulisi sääski.
tada ratsutamist. Kogenud ratsanikke
Valitud laagripaik on otsekui on meie rühmas vaid paar inimest,
pärandmaastikuga vabaõhumuuseum. sestap osutub tuliste või tõrksate ste
Peale aia, mis kogu orgu risti läbib, pitraavlite taltsutamine proovikiviks.
on siin näha kolme talilaagri asupaik. Esimesed kogemused pole enamikule
Igal neist hakkab silma lihtne seedri meist kuigi julgustavad.
palkidest ja lõhestatud tüvedest katus
Ilus selge õhtu asendub peatselt
tega eluase, mille kõrval on madalad karge ja kiirelt jaheneva ööga. Reisile
ühest küljest lahtised varjualused kari tulles tahtsime muu hulgas näha val
loomadele. Mitme ehitise katusele on gusreostusest mõjutamata öötaevast.
ilmselt soojapidavuse pärast visatud Siinne tähistaeva kõrgus, õhu puhtus
me kokku lepitud peatuspaika. Selles
kohas pidime ootama järele tulevaid
hobuseid ja ratsamehi ning õhtusöö
gi valmistama. Ent üsna pea saab sel
geks, et metsaserva välu ei sobi kui
dagi: see on paksult täis sääski, kes

kulus omajagu aega lubade vormista
misele kohalikus piirivalvekordonis,
ühtlasi tuli hankida lisavarustust ja
kütust. Alles siis õnnestus meil jätka
ta teekonda piki Darhadi orgu põhja
poole. Liigume orutelge poolitava
Gunayn Goli jõekallast pidi ja otsime
sobivat kohta, kust kiirevoolulist jõge
maastikubussiga ületada. Mõistagi
pole see kergete killast ja saame loota
vaid UAZi juhtide oskustele.
Peatselt pöördume põhiorust läände
ja suundume märksa kitsamasse külg
orgu. Selle nõlvad on kuni 1700 meet
ri kõrguseni palistatud rohumaadega,
ent kõrgemal ja mitmel järsemal nõlval
võib juba näha okasmetsaga taigat.
Halastamatult õhtukaarde sõudev
päike tähendab seda, et peagi jõua
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Mongoolia avarustesse tasub minna kasvõi sellepärast, et imetleda puhasselget
tähistaevast: kõrgus, puhas õhk ja valgusreostuseta olud võimaldavad saada
enneolematu kogemuse
ja olematu valgusreostus ületab kõik
ootused! Taeva erksust ei summuta
ka lõkkekuma, mis hoopis võimendab
meeleolu. Laagripaiga kohal helendav
Linnutee ja ülejäänud taevamaastik
sööbivad sügavalt meie mällu. Hiljem
selgus, et teist selget ööd taigaretkel
enam ei tulnudki.
Pärast hommikusööki saabub
kätte reisi otsustav osa: hobumatk.
Kõhedust selle ees suurendas vaa
tepilt, kuidas viis mongoli meest
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nägid kurja vaeva hobusega, kes hak
kas koormate selga sättimise pärast
perutama. Lõpuks loom taltus ning
matkaseltskonnal õnnestus suur hulk
pampe ja kotte hobuste selga kin
nitada. Seejuures oli imetlusväär
ne, kui oskuslikult suutsid kohalikud
koormaid siduda ja kinnitada: ükski
kandam ei lagunenud teekonna vint
sutustes laiali. Kindlalt püsis koor
mas ka minu ning filmimees Vahur
Laiapea foto- ja videovarustus.

Eriline saabumine. Mõne aja pärast
on 32 hobust ja ligi poole väiksem
hulk ratsanikke rahulikuma matka
rütmi kätte saanud: karavan liigub
mööda rohumaad jõeorust aegamöö
da üles. Kohalike mongolite info järgi
ootab meid ees ligi 30 km pikkune
matk dukhade esimesse laagripaika.
Peagi tuleb ületada esimesed kivised
ja kiirevoolulised ojad. Mõned hobu
sed kipuvad mässavas vees koper
dama või üksteisele selga sattuma.
Leidub neidki, kes üritavad tõrku
da, kuid nõuannete ja innustuste abil
sujub veekogu ületus siiski suuremate
muredeta.
Seejärel kulgeb ratsarännak üha
tõusvas joones nii otseses kui ka
meeleolu mõttes. Hobused lepivad
lõpuks, et eurooplaste ega nende
koorma eest pole pääsu, ka mäkke
minev tee ei lase enam trikitada.
Mongolid minu ees ja taga toovad
päikeselise päeva kiituseks kuuldava
le meloodilise vileloo. Peatselt lisan
dub sellele lihtsakoeline, ent maas
tikku ja päikeselisse meeleollu ime
hästi sobiv lauluviis.
Päikese käes läikiv ojalint taandub
üha kaugemale alla orupõhja ning
metsaserva häiludest avanevad vaa
ted mägedele ja taigale muutuvad üha
avaramaks. Kuniks oleme jõudnud nii
kõrgele ja kaugele, et saame selgelt
tõdeda: oleme jõudnud taigasse.
Järsust uhtoru servast üles rühki
des tuleb meil õppida sootuks osa
vamalt hobuseid juhtima: avara stepi
asemel kulgeme nüüd mööda vaevu
märgatavat rada, mida mitmest kül
jest piiravad tihedalt puud. Üha sage
damini peavad järsakast üles jõudnud
hobused puhkama ja koormaloomi
järele ootama. Teekond nõuab palju
tähelepanu, mistõttu oleme isegi ülla
tunud, kui juba saabuvad mongo
li ratsapiilurid ja teatavad, et dukha
de laager on leitud. See asub eespool
hõreneva metsavälu servas.
Loodusrahva laager on rajatud
2070 meetri kõrgusel asuvale lagen
dikule, mida kolmest küljest piira
vad kõrgemad vaarad. See on maa
liline koht: lagendiku keskel sambli
kega kaetud kivirahnude rüpes asub
väike madal mägijärv, millest voolab
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Mongoolia põhjaosa tundras elavad maailma lõunapoolseimad
põhjapõdrakasvatajad: väike loodusrahvas dukhad. Nad on rändrahvas, kes liiguvad loomade ja majapidamisega suve- ja talvelaagri
vahel. Paraku on vähesed hoidnud alles sellise rändava elustiili
Enamasti loodusrahvad põhjapõtru ratsaloomana ei kasuta, selleks on
pigem hobused. Ent dukhad on erand, kes seda teevad, sest porod sobivad
siinsele kivisele ja kidurale maastikule kõige paremini. Mugavaks sõiduks pannakse
loomadele selga ka sadulad
läbi kõrgemalt mäekurudest lähtuv
oja. Seega on vajalik vesi dukhadel
käepärast, läheduses on nii mets kui
ka porode karjatamiseks sobiv mägi
tundra ja kõrged mäed kaitsevad kül
made tuulte eest. Igati hästi valitud
laagripaik, mille aura tundub olevat
aukartust äratav!
Kui oleme jõudnud mägiplatoo
servale, hakkab 2800 meetrini küün
divate mäetippude kohal järsku äikest
lööma ja müristama. Mõni hetk hil
jem laieneb sünksinine pilv meie
poole ning kogu seltskond ja paras
jagu põtrade lüpsi alustanud dukha
de naispere külvatakse üle hernesuu
ruste raheteradega, mis mõne het
kega maapinna valgeks muudavad.
On alles sisenemine sellesse erilise
väega metsikusse paika! Kõrgemad
jõud otsekui sooviksid meile millestki
märku anda.

Igapäevaelu suvelaagris. Järgmisel
kolmel päeval on meil erakordne või
malus olla pererahval külas ja tutvuda
nende looduslähedase elulaadiga. See
on asustusele lähim dukhade suviste
karjamaadega seotud laager, mis asub
ligikaudu 70 kilomeetri kaugusel mon
golite Tögöli külast (Ulaan-Uulist).

on tulijaid palju ning mongoli rat
samehed ja üks hiljem saabuv rühm
paigutatakse külaliste püstkodades
se. Meil tuleb aga jagada kolme telki
üheteistkümne reisikaaslase ja nelja
põliselanikuga. Toidutelk ja une
telk saavad kiiresti koduseks, altarit
varjavasse šamaanitelki saame pilku
heita aga alles vii
masel päeval.
Saja kilogrammi raskused mehed olid
Laagris elavad
suve algul abiel
põtradele selgelt liiga suur koorem, et
lunud noorpaar:
niiviisi pikemat retke ette võtta.
kohalik dukha noor
mees Nuamdorj ja
Siin laagris on mõlemale poole tema noorik Khongorzul, kes on siia
orgu ehitatud kolm toekamat püst elama asunud Ulaanbaatarist. Teise
koda (tipi’d). Sellised seedrilattidest perre kuuluvad laagri pea, 47-aastane
ja presendist kojad ongi piirkonna naine Ariundelger ning tema 20-aas
ainukesed rajatised. Tavaliselt on tane poeg Shijir. Ülejäänud piirkonna
pere omadest eraldi asuvad püstko pered on liikunud kaugemale kõr
jad mõeldud külalistele. Sel korral gemate mägede paikkonda, et soo
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jal suveajal säästa põhjapõtru üle
kuumenemise ja toidunappuse eest.
Lihtsatest ja üksnes lamamislavatsi
tega ehitistest on meile enim meelt
mööda toidukoda, sest selle keskosas
asub torukorstnaga pliitmetallahi,
millest kiirguv soojus aitab võidelda
külma ja niiskusega.
Viimaseid nädalaid suvelaag
ris kulgeb elu üsna tavapärases rüt
mis: hoolitsetakse põhjapõtrade eest,
varutakse vett ja küttepuid, valmista
takse toitu ja tehakse muid hädava
jalikke majapidamistöid. Tööjaotus
on selline: hommikul toovad mehed
küttepuud ja vee ning teevad koldes
se tule, naised aga lüpsavad poro
delt piima ja keedavad sellest hom
mikuse tee. Pärast seda viivad ena
masti mehed põhjapõdrad (loenda
sin 28 looma) laagrist eemale taiga
ja mägitundra piirile samblikustele
karjamaadele, aga naised valmistavad
koldel hommikusöögi.
Parim liiklusvahend on põhjapõder. Porosid kasutatakse ratsa
loomana, liikumaks karjamaade ja
laagrite vahel, ja koormate veoks.
Põhjapõtrade seljas ratsutamine on
pororahvaste seas üpris haruldane
tava, sest enamasti kasutatakse saane.
Teadaolevalt on ratsutamine veel
levinud vaid evenkidel (tunguusi
del). Väidetavalt on nad samuti pärit
Baikali ümbrusest, kuid aegade vältel
liikunud sealt just põhjapõtrade seljas
KeskSiberi aladele Baikalist põhjas.
Ratsutamiseks kasutavad dukhad
kõige vanemaid ja tugevamaid pulle,
kellele pannakse selga uhke sadul.
Siberi vöötorav ehk burundukk (Tamias
sibiricus) on seedermännikute tavapärane asukas: temagi hindab rasvarikkaid seemneid, mida ta
pungil põskedes oma
toidulattu
tassib
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Ratsutatakse ka ilma sadulata.
Meilgi lubati proovida sõitu poro
de seljas, kuigi eurooplastena oleme
kohalikest märksa pikemad ja para
ku ka kogukamad. Saja kilogram
mi raskused mehed olid põtradele
selgelt liiga suur koorem, et niiviisi
pikemat retke ette võtta. Ühtlasi kip
pusid sõitja jalad maapinnal lohise
ma. Sellegipoolest saime aimu, milli
se imetlusväärse osavuse ja kindluse
ga liiguvad porod rahnude ja muna
katega pinnal, libedal, kohati vesisel
ja soisel maastikul. Hoburetkel koge
sime, kui abitud olid hobused kivi
külvidega lagendikul. Olime sunni
tud lausa sadulast maha tulema, et
nende kulgemist vähegi lihtsamaks
teha. Aga põhjapõdrad saavad sää
rastes oludes suurepäraselt hakkama.
Siinsetele loodusrahvastele on nad
ainus sobiv veo ja ratsaloom.

kopsimist. Nuialöögi jõul maha rapu
tatud seedrikäbid korjati kottidesse
ja toodi laagrisse. Seejärel käbid lüdi
ti sakilise lõikemustriga laual: käbisid
hõõruti käsitsi vastu lauda, et soomu
sed lahti tuleks. Saadud pudist sõelu
ti välja seemned. Siingi oli abiks oma
valmistatud vahend: pooleks lõigatud
plastkanistri põhja olid tehtud sobiva
suurusega sõelaaugud.
Peale paljude isevalmistatud ese
mete on dukhadel ka moodsamaid
abivahendeid, näiteks mootorsaed
puude varumiseks, raadiotelefonid
ning päikesepaneelid nende akude
toiteks ja valgustuse tarbeks.

Ümbruskond on nagu looduslik pühamu. Laagripäeva esime
sel pärastlõunal peab vihm lõpuks
pausi ja meil tekib võimalus tutvuda
muljet avaldava loodusega. Suurem
seltskond suun
dub piki mägioja
üles metsavöön
Oma suurte ja toitvate seemnetega
di lõpus paistvas
on seedermännid üks taiga
se mägitundras
ökosüsteemi tugisammas.
se, mina otsustan
ümbruskonna taiga
kasuks.
Kohalikud tegid juba ettevalmis
Siinses piirkonnas on levinud hele
tusi minekuks madalamal paikneva
ehk lehisetaiga. Madalamal mägedes
tesse talilaagritesse. Need on tuule ja
koosneb puurinne ainult lehisest, meie
tuisu eest märksa varjulisemates koh
laagripaigas ja kõrgemal on ligi küm
tades, metsa rüpes. Samas püüdsid
nendik puudest aga seedermännid.
nii kohalikud kui ka meie mongolitest
Dukhade asuala taiga on kui loo
hobusemehed usinalt veel sügisande
dusmetsa õpikunäide: ohtralt leidub
koguda: varuti seedermänni käbisid.
surnud ja lamapuid, eri vanuse ja
Laagripaiga lähikonna metsadest kos
tihedusega puuderühmi, väga vana
tis peaaegu iga hetk, kui ilm veidi saju
dest kuni noorteni. Samuti leian roh
pausi pidas, jämeda palknuia kumedat
kesti taigale omaseid põlemisjälgede
ga surnud puid ning söekorraga pak
sukorbalisi lehiseid ja seedreid, kellel
on õnnestunud metsakooslust uuen
davad põlengud üle elada.
Surnud hongad ja tüükad ning
ümber kukkunud, aeglaselt kõdu
nevad puud loovad hõredas met
sas huvitavaid skulptuure. Tumedad
harali okstega ja pikkamisi lagunevad
puud mõjuvad aga suisa ebamaistena.
Justkui nõiutud, tugeva väega mets –
veel üks põhjus, miks seda kanti loo
duslikuks pühamuks pidada.
Metsavööndi ülemisel piiril leian
kõige jämedamad puud, silmaga hin
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Dukhadel on säilinud animistlik ja
loodust austav maailmakäsitus,
kus on tähtsal kohal šamaanid.
Nende šamaanimaailmast
saame osa alles siis, kui
oleme annetanud viina
ja tubakat. Kange kraam
läheb esivanemate ja loodusjõudude lepituseks

Septembris varutakse taigast sügisande: seedermänni
seemneid. Et soomused lahti
tuleks, hõõrutakse käbisid vastu
sakilist lauda
Viina ei ole, šamaani ei tule. Ühe
üllatava taigalinnustiku vihje saame
viimase õhtu šamaaniriituse ajal.
Pikkamööda on kohalik loodusrah
va kild saanud aru, et oleme nende
poolsugulased kaugelt läänest. Meilgi
on au sees looduslähedane maailma
vaade ning looduslikud pühapaigad ja
iidne väekas metsakultuur.
Roy ja Ariundelger peavad pikka
aega läbirääkimisi, mida aitavad tõl
kida meie retkejuhid Baigal ja Oggy.
Lõpuks soostub naine meile oma
šamaanimaailma avama. Aga meil
tuleb annetada viina ja tubakat: siis
olevat lihtsam vaimude maailmaga
ühendust saada. Selgub, et meie ainus
kaasas olnud viin on pakkimiste sagi
nas kaduma läinud. Vaatame põhja
likult läbi kõik püstkojad, ent poole
liitrist võluvedelikku ei märka kus
kil. Tundub, et šamaanimaailm jääb
suletuks. Alles viimasel hetkel leiab
üks mongolitest kilekoti, mis oli jää
nud rahehoo ajal maha laaditud asja
de juurde.
Telgi tagaseina altarit varjav riie
tõmmatakse nüüd eest ja oodatud
rituaal algab. Esivanemate ja loo
dusjõudude lepituseks asetatak
se sinna pudel ning seejärel hakkab
Ariundelger poja abiga end šamaani
rüüsse ja ehetesse seadma. Viimaste
seas sätitakse pähe nägu varjav mask,
mille osaks ja peaehteks on püstised
metsisekuke sabasuled!

Šamaan võtab kätte suure
nahktrummi, ent sellega ei tehta
ühtegi lööki: selgub et tema vend,
eriti väekas šamaan, on hiljuti sur
nud ning tavad lubavad tema šamaa
nirolli pärijal riitusi teha alles kolme
aasta pärast. See-eest õnnistab uus
šamaan meid ja puhastab nõialuuaga,
pühkides sellega rituaalselt üle peade.
Samuti annab vastuseid meie maad ja
ilma puudutavatele küsimustele, visa
tes täringu kombel kivikesi.
Viimasel hommikul anname üle
kaugelt kodust kaasa toodud ja hoo
lega valitud kingitused ning head soo
vid. Nii vanad kui ka noored duk
had on väga liigutatud looduslike
pühapaikade raamatu, väemustritega
vööde, kinnaste ja sokkide üle. Sama
siirast tänu ilmutavad nad kaasa too
dud šamaaniväega merikajaka hoosu
le ja rituaalideks vajaliku tubakakarbi
eest. Oleme vast esimesed läänest tul
nud külalised, kelle üle neil on süda
mest hea meel. Kui kõik hästi läheb,
tulevad nad meie looduslike pühapai
kade ja väelaule esitava rahvaga lähe
malt tutvuma.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

VEEBRUAR 2017 Eesti LOODUS |141|

nates küünib nende seedrijändri
ke läbimõõt ligi meetrini. Huvitaval
kombel ei ole seedrikäbisid enim
vanaldastel, vaid pigem keskealistel
puudel. Mõni ladvakäbi hakkab silma
juba paari meetri kõrgustel puuha
katistel.
Oma suurte ja toitvate seemnete
ga on seedermännid üks taiga öko
süsteemi tugisammas: need aitavad
karmi talve üle elada paljudel loo
maliikidel, aga ka kohalikel inimes
tel. Kuulen ümbruskonna metsadest
korduvalt seedermänsaku (Nucifraga
caryocatactes macrorhynchos) läbi
tungivaid hääli. Ühel kännul mär
kan aga puhkepausi tegevat siberi
vöötoravat ehk burundukki (Tamias
sibiricus), kelle põsed on seemnetest
punnis.
Järgmisele päevale plaanitud matk
tundrulaele jääb taas tiheneva vihma
tõttu ära. Sügis ilmutab süngemat
palet ja ilm muutub vinge põhjatuule
toel kiiresti jahedamaks. Lehised löö
vad iga päevaga üha enam kolletama
ning sinikate, mustikate ja mäehar
jade leesikapuhmad võtavad puna
ka tooni. Viimasel ööl on mägede
kõrgemad tipud valgeks tõmbunud,
mistõttu on ilmne, et pikka sügist
siin loota ei ole. Küllap on läheneva
talve teene seegi, et siin viibimise ajal
on mägitaigas hämmastavalt vaikne:
peale mänsaku pole muid linde näha
ega kuulda.

1. Kose, Mati 2016. Maakirjad Mongooliast, 1.
osa: teekond stepirahva pealinnast lõpma
tutele lagendikele. – Eesti Loodus 67 (12):
873–878.

Mati Kose (1970) on ornitoloog ja loo
dusfotograaf, loodusrahvaste ja -usundi
te huviline.
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Essee

Tõejärgse looduse aegkond
Foto: Tiit Kändler

Tiit Kändler

M

u tädimees armastas ala
tasa lagedale tulla seda
laadi mõtetega nagu „üks
tomat on parem kui tonn saepuru“.
Ma ei käinud veel koolis, aga arva
sin, et ega saepuruhunnikus ikka nii
palju vajalikke aineid pole, et neist
saaks tomati kokku panna. Praegu ei
ole ma selles enam nii kindel. Oleneb
saepurust. Ja kui aatomite kaupa
ehitada, äkki leiabki? Molekulaarne
kulinaaria, alt üles ehitatud gastro
noomia, on juba kümmekond aas
tat olnud moevärk, selliste rooga
de eest makstakse eliitrestoranides
palju raha.

Lugesin nõuandelehest, et libeda
vastu aitab kõige paremini kuum liiv.
(Kahjuks polnud öeldud, mida sel
lega teha.) Kuuma liiva vastu jälle
aitab kõige paremini froteerätik,
arvan suvest teadvat. Ainult et nõu
andelehed ei oska seda soovitada.
Nõuandetrükistega on üldse sihuke
sed kummalised lood, et nood trüki
takse ja siis trügivad nad sisse igast
praost, mis on värava taga, ja iga lehe
ja ajakirja vahel. Lehed ja ajakirjad
aga trummeldavad nüüd, et oleme
jõudnud tõejärgsesse ajastusse, või
kui tahate – infojärgsesse maailma
või kes tahab, siis postinfouniversu
misse. Olen täiesti nõutu: kui oleme
jõudnud tõejärgsesse ajastusse, kas
ma saan siis seda väidet tõe pähe
võtta?
See on muidugi mõista vana loo
gikalõks: kui ma alati valetan, kas ma
siis valetan, kui ütlen, et ma valetan?
Hästi. Kui on tõejärgne maailm,
siis peab olemas olema ka tõemaa
ilm, ja enamgi veel – tõe-eelne maa
ilm. Millal sihuke oli? Looduse pide
va vaatlejana ja selle toimimise üle
mõtlejana arvan teadvat, et elu ei
saa elutseda ilma tõe ja valeta. Nelja
miljardi aasta tagused ja pikkused
bakterite kuulujutud ehk täpsemalt
moondamised, toiduallikate varja
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3000 aasta vanune kalme Helsingi läänerannikul 2012. a
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mised ja enese suurekspuhumised
kaasnesid elu tekke ja edenemise
ga. Tekib küsimus, kas RNA-l toimiv
isepaljunemine oli enne valet või oli
vale enne isepaljunemist?
Olen praegu sama kaugel kui alati,
kui mulle helistab mõni küsitlusfir
ma esindaja ja soovib, et ma tema
küsimustele vastan: olen sunnitud
talle kahjuks kuulutama, et mul on
vastused juba ammu otsas, on jää
nud ainult küsimused. Üks tore küsi
mus, mille üle annab ikka mõtelda,
on armastatud teadlaskonna leiutis,
et oleme juba mõnda aega elanud
uues aegkonnas.
Antropotseenis nimelt. Ainus küsi
mus on, kui kaua juba, ja kui selgub
näiteks, et möödunud sajandi kes
kelt, mil tuumapomm lõhati, miks
meile siis sellest kõval häälel teada
ei antud? Valetati, tähendab. Teised
jälle arvavad, et inimene sai planeedi
valitsejaks, kui hakkas 10 000 aasta
eest põldu pidama ning vilju ja kodu
loomi geenmuundama.
Mina jätan enesele vabaduse arva
ta, et antropotseen algas siis, kui
inimese ajus käis plõks ja ta hak
kas umbes 70 000 aasta eest lugusid
pajatama. Müüte välja mõtlema. Mis
tähendab, et antropotseen saabus
ühes tõejärgse ühiskonnaga.
Muuseas, nimedel on võlu ja nimi
Maad ei riku, nõnda sai austria geo
loog Eduard Suess 1885. aastal paja
tada biosfäärist, nõnda sai eurasia
nist ja mitut sorti geoloog Vladimir
Vernadski 1930. aastatel pajata
da noosfäärist ning inglise keemik
James Lovelock ja ameerika mikro
bioloog Lynn Margulis 1970. aastatel
Gaia hüpoteesist.
Vernadski on neist ehk kõige
võluvam kasvõi oma värvikireva
te eluaastate poolest (1863–1945)
ja ellujäämisoskuselt, milles kahtle
mata mängis rolli uskumatu mimik
ri, milleks Vernadski võimeline oli.
1905. aastal ühines ta kadettide par
teiga, veel kuni 1930. aastateni sai
ta elada ja koos perega reisida välis
maal, ent ligines siis stalinistidele
ja ühines vene aatomipommipro
jektiga, asudes uurima impeeriumi

Võib-olla tuleb tõepoolest loota
tehisintellektile, mida on meile
kuulutanud, lubanud ja pakkunud
vähemalt viimase neljasaja aasta
jooksul geniaalsed leiutajad, silma
moondajad, insenerid, elektrooni
kud ja digimaailma gurud. Nojah,
tehisaju võivad nad küll valmis teha,
aga kas nad suudavad pakkida šoko
laadi hõbepaberisse nii, et kui avad,
ei vaata sulle vastu šokolaaditahvli
selg, ükskord õigesti ära õppida täpi
tähed ja teha valmis teleripuldi, mis
ei pakuks sulle kanalite vahetamise
kõrval ka hiina keele kursust, selles
kahtlen ma tublisti.
Juhtusin äsja raadiost kuulma kel
legi mureliku ja loodushoidliku ini
mese küsimust, miks ometi paki
takse kaerahelbed nii suurtesse kar
pidesse, et peaaegu pool on tühi.
Tootja vastus oli ime
lihtne: nii on parem
helbeid karpi ajada.
See on muidugi mõista vana
Mu meelest on see
loogikalõks: kui ma alati valetan,
arukas, ratsionaal
kas ma siis valetan, kui ütlen, et
ne ja eetiline vas
tus selge tunnistus,
ma valetan?
millises aegkonnas
me tegelikult elame.
Antropotseeni ametlikustamise Selfresponsiiblis aegkonnas, oma
ga astuks inimene mõistagi oma vastutuse aegkonnas. Igaühel on elu
enese müütide ämbrisse, ega siis kaitseks võimalus poodi kaasa võtta
muidu ei lasknud rahvusvaheline ajaleht (mis ajab tõejärgset jora) ja
stratigraafiakomisjon ja rahvusva pakkida sellesse oma heeringas, et
heline geoloogiateaduste liit möö säästa loodust ja vältida düsentee
dunud aastal käiku seda terminit, riat.
mida antropotseeni töörühm oli
Selle uue aegkonna gurud on
tungivalt soovitanud. Sest vaadake: meile aastaid pajatanud, kui hää,
antropotseeni soovitavad inimesed, armas ja loodushoidlik on digimaa
kes enamjaolt on usuleiged, kuid ilm (iga kolme aasta tagant viska
see nimi ja idee läheb kokku piib arvuti aknast välja ja arvesta, et kui
li sõnadega, et jumal andis inime tahad pangast raha kätte saada, siis
se kätte võimu kõige elava üle. Tee pead ette laduma kõigi oma mobii
või tina (mida inimene suudabki lisõprade andmed). Ent mina esitan
teistest metallidest teha), kuid aju lugejale küsimuse: kui suur on ühe
kipub sõlme minema.
digibiti jalajälg looduses? Preemia
Sest ametlikult elame holotseenis, suuruse jätan saladusse (mis on nii
mitteametlikult antropotseenis, aga sama hea kui vale), kuid hoiatan,
mõned elavad ka kommunismis, sot et vastuse saab sellele küsimusele
sialismis, kapitalismis, natsionalis leida vaid tõejärgses looduses. Tõemis, feodalismis, šariaadis ja mõned eelne universum lihtsalt toimis ja
kibutsis ja mõned postpostiepohhis ajas oma asju, kuni jõudis ootama
(ehk Omniva epohhis). Nõnda on tult meieni.
see olnud ju alati, nii kaua, kui ini
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
mene mäletab.

uraanivarusid ning oli üks vähes
test tippteadlastest, keda hoolimata
rünnakutest ajalehtedes isegi vangi
ei pandud. Lugemishuvilistele tead
miseks: hiljuti ilmus eesti põlev
kivikeemiku Rein Veski raamat
„Tappev mõistus ehk elus- ja sur
nud aine, bio- ja noosfäär, inim
konna autotroofsus Vernadskiga ja
Vernadskita“.
Eelmisest lõigust oskan mina välja
lugeda, et Maa ja elu suhete kirjel
damine on läinud üha segasemaks.
Kui Suess (mitte segi ajada kanaliga,
millega oli segasem lugu) vastandas
biosfääri geosfäärile, ehitas esimese
teise peale, siis Vernadski pani kõik
ühte patta ja Lovelock munes elusa
Maa, kes omadega igal juhul hakka
ma saab. Peaks ju olema ilus lohutus,
isegi kui see osutuks tõejärgseks.
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Durian,

vastuoluline puuviljade kuningas
Tõenäoliselt ei leidu maailmas peale duriani ühtegi teist
puuvilja, mida on nii kirglikult vihatud kui ka palavalt
armastatud. Enamik Kagu-Aasia elanikke suhtub sellesse
vilja lugupidamisega. Seevastu paljudes eurooplastes ja
ameeriklastes kutsub durian esile jälestust. Kagu-Aasias
käinud turistidele on kokkupuude durianiga üks reisi
veidramaid kogemusi.
Ülar Allas

D

urianiks nimetatakse hari
liku durianipuu (Durio
zibethinus) vilja. Need on
ümara või ovaalse kujuga ning rohe
kat või pruunikat värvi. Vilja läbi
mõõt jääb vahemikku 15–30 cm ja
kaal ühe kuni kolme kilogrammi pii
resse. Viljad on sõjaka välimusega,
sest neid katavad mitmesuguse kuju
ja pikkusega ogad. Duriani nimetus
tuleneb malaikeelsest sõna duri, mis
tähendabki oga.
Carl von Linné valis puu ladina
keelseks liigiepiteediks zibethinus,
kuna oli kuulnud, et Indoneesia jahi
mehed kasutavad duriane tsiibetkas
side peibutisena. Eriomane lõhn mee
litab ligi ka oravaid, ahve, elevante ja
isegi tiigreid, kes hea meelega söö
vad küpseid vilju ja ühtlasi levitavad
seemneid.
Durian meenutab hiiglaslik
ku kastanimuna, seetõttu on mõis
tetav, et 19. sajandil liigitas saksa
botaanik Johann Weinmann duriani
puu samasse perekonda kastanipuu
ga. Tänapäevalgi pole süstemaatikud
ühel meelel: enamasti on durianipuu
arvatud villapuuliste (Bombacaceae)
sugukonda, kuid mõne liigituse järgi
hoopis kassinaeriliste (Malvaceae) või
eraldi durianipuuliste (Durionaceae)
sugukonda.
Perekonda durianipuu (Durio)
kuulub 30 liiki lehtpuid. Neist ühek
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sa kasvatavad inimtoiduks kõlblik
ke vilju. Samas pole kogu perekonda
piisavalt uuritud ning ei saa välistada,
et söödavaid vilju kandvaid liike võib
olla enamgi.
Durianipuu vajab troopilist kliimat. Kõige rohkem kultiveeritakse
harilikku durianipuud, mis loodus
likult kasvab Indoneesia, Malaisia
ja Brunei territooriumil. Puu vajab
kasvuks troopilist kliimat. Ööpäeva
keskmine temperatuur ei tohiks lan
geda alla 22 °C. Durianiistandused
on levinud Lõuna ja KaguAasias
Indiast Filipiinideni, kuid neid leidub
ka Hawaiil, Madagaskaril ja Põhja
Austraalias. Suurim durianide kasva
taja ja eksportija on Tai, kus korral
datakse igaaastasi menukaid duria
nifestivale.
Istandustes on durianipuud ena
masti 10–15 m kõrged, aga metsi
kud puud võivad kasvada kuni 45 m
kõrguseks. Noorte puude kasvatami
ne nõuab hoolt, sest alla meetri kõr
gusi istikuid tuleb kaitsta liigse valgu
se eest. Vilju hakkavad puud kandma
nelja või viieaastaselt.
Durianipuu õitseb üks kuni kaks
korda aastas. Õied on valged või
kollased, kahesugulised ja avanevad
öösiti, kui neid tolmeldavad öise
eluviisiga putukad ja teatud liiki
nahkhiired. Küps vili kukub puu
otsast alla umbes neli kuud pärast
tolmlemist. Üks puu võib kanda

400–500 vilja. Kuna puud on suu
red, kogutakse enamasti maha kuk
kunud vilju.
Durianide hooaeg kestab novemb
rist veebruarini ja juunist augusti
ni, kuigi mõnes istanduses sunnitak
se puid kemikaalide abil aasta ringi
viljuma. Tuntakse sadu durianisorte,
mis erinevad värvuse ning maitse
ja lõhnavarjundite poolest. Paljudele
sortidele on antud nimed, kuid sageli
tähistatakse neid vaid Dtähe ja järje
korranumbriga. Populaarsemad sor
did on mõrkjasmagus D24 ja D197
ehk Musang King. Nüüdseks on Tais
aretatud ka ilma ogadeta durian.
Unustamatu lõhnabukett. Kes on
duriani vilja kas
või kordki nuusuta
nud, mäletab seda
kaua. Duriani tugev
lõhn pole võrrel
dav ühegi teise
puuvilja lõhna
ga. Eri autorid
on võrrelnud
duriani lõhna
prae sibula,
prügi, tär
pentini,
roiskunud

Kvaliteetsete durianide
eest küsitakse üsna kõrget
hinda, näiteks Singapuris maksab keskmise suurusega durian
vähemalt kümme eurot

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

duriani söömist nii, nagu oleksid äsja
suudelnud oma surnud vanaema.
Kummaline bukett on pikka
aega köitnud keemikute tähelepa
nu. Erinevad uurimisrühmad on tei
nud kindlaks ligikaudu 50 ühen
dit, mis üheskoos annavad duria
nile ainulaadse lõhna. Mädasibulat
meenutavat hõngu põhjustavad pea
miselt mitmesugused väävliühendid.

Lõhnabuketi puuviljane nüanss tule
neb eelkõige estritest.
Mõne aasta eest teatasid Tai tead
lased peaaegu lõhnatu durianisordi
aretamisest. Selleks tuli omavahel
ristata 90 durianipuu sorti. Lõhnatu
vili võib sobida USA ja Euroopa
poelettidele. Seevastu idamaades
peetakse lõhnatut duriani ebaväär
tuslikuks. Lõhn on peamine näita
ja, mille põhjal saab
hinnata vilja küp
sust.
Kui ühed arvavad, et vili haiseb
Hea duriani väl
eemaletõukavalt, siis teiste meelest
javalimine on oma
on duriani aroom meeldivalt hõrk,
moodi
oskus.
Turgudel
nuusu
puuviljane ja karamelline.
tavad ostjad vilju,
hindavad
nende
kaalu ja vaatavad varre värvust.
Kvaliteetsete viljade eest küsitakse
üsna kõrget hinda, näiteks Singapuris
maksab keskmise suurusega durian
vähemalt kümme eurot. Puu otsast
langenud durianid tuleb müüa nelja
kuni kuue päeva jooksul, muidu
muutuvad nad üleküpseks.
Vili koosneb enamasti viiest
sektorist, millest igaühes lei
dub üks kuni viis suurt pruuni
seemet. Ainult 20–30% duriani
kogukaalust on söödav. Sageli
müüakse duriani kollast viljali
ha kooritult ja tsellofaani paki
tult. Igatahes kaasneb duriani
de müügi ja tarbimisega ohtralt
jäätmeid.
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kala ja pesemata sokkide omaga. Kui
ühed arvavad, et vili haiseb eemale
tõukavalt, siis teiste meelest on duria
ni aroom meeldivalt hõrk, puuviljane
ja karamelline.
Lõhna levitavad isegi koorimata
viljad. Kõikjale tungiva lõhna tõttu
on durianid nii mõnegi riigi hotelli
des ja ühissõidukites keelatud ning
nende söömist avalikus kohas või
dakse pidada ebaviisakaks.
Lõhna poolest meenutab durian
hullu teadlase laboris valminud
toodet, mitte looduslikku puu
vilja. Toidukriitik Anthony
Bourdaini
sõnut
si lehkab hinge
õhk pärast

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Omapärane maitse. Sama
moodi kui lõhn tekitab vasta
kaid tundeid ka duriani mait
se. Leidub inimesi, kes ei
suuda lehkavat puuvilja suu
sissegi võtta. Durianisõbrad
seevastu naudivad pehmet
viljaliha ning võrdlevad selle
maitset juustukoogi, mand
lite, keedukreemi ja banaa
ni omaga.
Enamasti tarbitakse duria
ni värskelt nagu teisigi puuvil
ju. Durian olevat nagu sünnipäe
vakook: seda ei sööda üksi, vaid koos
sõpradega.
KaguAasias kasutatakse duriani
paljude toitude valmistamisel. Küps
VEEBRUAR 2017 EEsti LOODUs |145|
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durian koos kookosriisiga on tavali
ne magustoit. Toorest duriani lisa
takse sageli karriroogadele ja hau
tistele. Menukad on durianimait
selised kommid, küpsised, moos ja
jäätis, samuti kuivatatud duriani
krõpsud. Malaisias serveeritakse
fermenditud durianivilju kõrvalroa
na. Ramadaani ajal aitab päevast
energiakaotust korvata suhkruga
keedetud durian.
Tärkliserikkad seemned visatak
se sageli ära, kuid pärast kuum
töötlemist on needki söödavad.
Indoneesias lõigatakse röstitud
durianiseemned tükkideks, kaetak
se suhkruga ja süüakse kommi ase
mel. Tooreid seemneid ei soovitata
süüa, kuna need sisaldavad mürgi
seid rasvhappeid.
Mitut moodi kasulik. Epidemio
loogiauuringute järgi võib korrapä
rane duriani tarbimine aidata väl
tida diabeeti ja südame-veresoon
konna haigusi. Duriani bioaktiiv
sed ühendid reguleerivad insuliini
nõristust ja vähendavad kolesteroo
li taset. Tänu rohkele antioksüdan
tide sisaldusele pakub durian kait
set vabade radikaalide põhjustatud
oksüdatiivse stressi vastu.
Durianis leidub rohkelt trüpto
faani, mis on õnnehormooniks hüü
tud serotoniini biosünteesi eella
ne. Durianiekstraktil on antibakte
riaalseid omadusi. Durianipuu juur
66
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Foto: Iew0rdo3 / Wikimedia Commons

Erilise lõhna tõttu on durianid paljude riikide hotellides ja ühissõidukites keelatud,
kasutusel on ka vastav keelumärk

Sageli müüakse duriani kollast viljaliha kooritult ja tsellofaani pakitult. Sektoritena pakitud durianid
Hongkongi toidupoes
test ja lehtedest valmistatud tõm
mist soovitatakse Malaisias pala
vikku alandava vahendina. Viljadest
ja lehtedest saadud tõmmis pidavat
leevendama nahahaigusi ja paiste
tusi.
Durian on rikas energia ja toit
ainete poolest. 100 g viljaliha
annab 147 kcal. Viljaliha sisaldab
65% vett, 27% süsivesikuid, 1,5%
valke, 3% kiudaineid ja 5% lipiide.
Seega on durian suhteliselt lipii
diderikas, kuid küllastunud rasv
happed puuduvad peaaegu täie

likult. 100 g duriani katab 33%
C-vitamiini soovituslikust päe
vasest kogusest. Märkimisväärsel
hulgal leidub durianis ka B1-,
B2- ja B6-vitamiini ning kaaliu
mi, mangaani ja vaske. Täpne vita
miinide ja mineraalainete sisaldus
oleneb durianisordist.
Idamaade rahvameditsiinis pee
takse duriani afrodisiaakumiks.
Malaisias öeldakse, et kui durianid
kukuvad, siis lendavad riided sel
jast. Rahvatarkuse järgi ei tohiks
duriani tarbida koos alkoholiga.
Sellel uskumusel võib olla teaduslik
alus. Nimelt pärsib durianiekstrakt
ensüümi aldehüüdi dehüdrogenaas,
mis vastutab organismis alkoholi
lagundamise eest.
Hiinas levinud uskumuse koha
selt tekitab durian suurel hulgal
„sisemist soojust”, mistõttu kõrge
vererõhu all kannatavad isikud ei
tohiks seda palju süüa.
Igal aastal ilmub ajakirjanduses
teateid durianiga seotud õnnetus
te kohta. Neist kõige tavalisemad
on juhtumid, kus durianipuu varjus
pikutanud inimesed on puu ladvast
langenud ogalise vilja tõttu põruta
da saanud.
Idamaades kutsutakse duriani puuviljade kuningaks. Seda
vilja on kujutatud juba 9. sajandil
Jaava saarele püstitatud Borobuduri
templi reljeefidel. Esimese euroop
lasena kirjeldas duriani 1421. a
Sumatral käinud Veneetsia kaup
mees Niccolo de Conti.
Enamik esimesi maadeuurijaid
pidas duriani lõhna tõttu väljakan
natamatuks. 19. sajandi Ameerika
literaat Bayard Taylor võttis oma
ajastu suhtumise kokku, kirjutades,
et duriani söömine riivab inimese
eneseväärikust.
Ent kui lõhnabarjäär ületada, on
paljude meelest tegemist ühe maail
ma maitsvama puuviljaga. Kogenud
meeldivat maitset, ei tundu duriani
lõhn enam vastik, vaid lausa meel
div.
Ülar Allas (1977) on Tartu ülikooli teh
noloogiainstituudi erakorraline teadur ja
maailmarändur.
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Täname kliente ja koostööpartnereid!
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Metsast ja põllult

Puud ja põõsad on koprale nii ehitusmaterjal kui ka toidupoolis

Kobras,

taasasustatud jahiuluk
Mikk Männiste

K

obras on Euroopa suurim
näriline. Tema levila haaras
kogu Euraasia metsavööndi,
ta on olnud ka Eesti põline asukas.
Ent 20. sajandi alguseks oli kobras
üleküttimise tagajärjel levinud vaid
väga piiratud aladel Kesk-Euroopas
68
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ja Venemaal. Kobrast peeti väärtus
likuks jahiulukiks väga tugeva vee
kindla naha, maitsva liha ja kopra
nõre pärast.
Legendi järgi aitasid Kagu-Eesti
asurkonna hävimisele kaasa Petseri
kloostris elanud mungad. Tollal ei
peetud kobrast loomaks, vaid pigem
kalaks, seetõttu võis tema liha süüa

ka paastuajal. Kobras taasasustati
Eestisse 1957. aastal.
Langetab ja kujundab. Nagu inime
negi on kobras võimeline muutma
looduskeskkonda endale sobivaks.
Seejuures võib kohane ökosüsteem
isegi hävida ja ta on sunnitud muja
le kolima, näiteks võivad üleujutuste
mõjul hukkuda puud ja seega kaduda
toidubaas.
Kobras langetab puid, et saada
kuhilpesade ja paisude tarbeks mater
jali ning hankida toitu. Suvel sööb
kobras vees ja veekogu kaldal kasva
vaid rohttaimi, talvel aga lehtpuude
koort ja oksi. Tihti varub ta talveks
sahvrisse, veekogu või kraavi põhja,
toidumoona, nimelt oksi, mida saab

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Suitsutatud kopraliha
uitsutada sobib tulirelva või
vibuga kütitud kopra liha. Kui
loom on püütud raudadega,
jääb liha veriseks, kuid selle vastu
aitab liha keetmine enne suitsuta
mist.
Nülitud kere tuleb tükeldada
parajateks tükkideks ja kupata
da. Pärast vahu riisumist lisada
maitseained (sool, pipar, loorber,
vürts) ja keeta liha kuni tund aega
(noorlooma puhul vähem). Lihal
tuleb lasta keeduleemes jahtuda,
seejärel tõsta tükid välja ja mähki

da marlisse. See aitab vältida liha
tahmumist ja saavutada kulinaar
se välimuse.
Olenevalt kopra vanusest ja liha
tükkide suurusest hoida suitsuahjus
parajal kuumusel (temperatuur ei
tohiks küündida üle 100–120 kraa
di) kaks-kolm tundi. Terve rümba
korral kulub tunduvalt rohkem
aega.
Eriti hõrk on liha kohe pärast
suitsutamist soojalt. Kui roog on
parajalt küps, tuleb liha kergelt
luude küljest lahti.

Tervisejook kopranõrest
opranõre ehk kastooreum
on rahvameditsiinis üsna
tuntud aine. Aastasadu on
seda kasutatud ravimina ja tervist
turgutava vahendina. Kopranõre
paikneb näärmekotis, kobras mär
gistab nõrega oma territooriumi.
Teises näärmekotis sisalduva õlise
aine toimel muudab kobras karvas
tiku veekindlaks.
Tervisejoogi jaoks võib nõrekot
ti enne kuivatada, kuid see ei ole
tingimata vajalik. Näärmekott või
selle sisu asetatakse vähemalt poo

leks tunniks (võib ka kauemaks)
kuni 70-kraadise alkoholi sisse, mis
muutub kollakaspruuniks. Jook
tuleb läbi marli pudelisse nõrutada.
Ühest näärmekotist saab üldjuhul
valmistada pool liitrit jooki, kuid
kogus oleneb kopranõre hulgast,
looma vanusest jms.
Jooki võib tarbida kohe pärast
nõrutamist, soovitatav on teelusi
katäis kord päevas. Kuna kopranõre
maitse on küllaltki tugev ja eripä
rane, tasub seda võtta koos lonksu
kohviga, et maitset varjata.

S

K

talvel vee alt tuua ja pesas nosida.
Vahetevahel langetavad koprad ka
kuuski ja mände, arvatavasti parema
toidu puudusel või selleks, et paran
dada rohttaimede valgusolusid.
Kaitsealune liik. Euroopa Liidu loo
dusdirektiivi järgi on koprad kaitse
all. Eesti asurkond on siiski arvatud
direktiivi V lisasse, mis annab meile
võimaluse soodsas seisundis asur
konda jahinduslikult kasutada.
Varem kütiti Eestis kopraid ohja
miskava alusel: selgitati välja maa
parandusobjektid, kraavid, kanalid ja
jõed, kus kobras ei olnud soovitud.
Maaomanik ja kobras. 2013. aasta
jahiseaduse muudatustega said maa

omanikud rohkem võimalusi jahin
duses kaasa rääkida. Maaomanikul on
õigus korraldada oma maal muu hul
gas väikeulukijahti, sõlmida jahipiir
konna kasutajaga kokkulepe jahin

na kasutaja.
Jahiseaduses on kirjas ka maaoma
nike kohustused. Kui on olemas jahi
tunnistus, on jahipiirkonna kasuta
ja kohustatud andma oma kinnis
asjal tasuta jahiloa
väikeulukite kohta.
See tähendab, et
Kobras langetab puid, et saada kuhiljahitunnistuse põh
pesade ja paisude tarbeks materjali
jal võib maaomanik
ning hankida toitu.
oma maal ise väike
ulukitele jahti pida
da või määrata isi
dustegevuse kohta ja seada küttimi kud, kes saavad tulla tema maale kop
seks tingimusi või keelde. Igal jahi raid püüdma.
Maaomanik ei tohi kopraid tähe
aastal otsustab maaomanik oma kin
nisasja piires, kui palju väikeulukeid lepanuta jätta, sest veeseaduse
küttida. Kui maaomanik ei ole piiran ning keskkonnaministri määruse
guid seadnud, teeb seda jahipiirkon „Maaparandushoiutöödele esitatavad
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Kobraste tegevusest annavad
selget tunnistust langetatud ja näritud puud ja
põõsad

ded on mär
gitud jahiees
kirjas, kus on
loetletud ka
arvukalt eri
susi: kobras
on uluk, kelle
puhul
on
neid kehtes
tatud kõige
enam.
Eestis on
lubatud kasu
tada vaid püü
nisraudu, mis
surmavad uluki
kohe. Tähtis on
teada, et püünise ja
varjatud püünise juu
res peab nähtaval kohal
olema märgis püünise oma
niku jahitunnistuse numbriga.
Märgis peab olema loetav kogu
püügiperioodil.

nõuded” põhjal on veekogu omanik
kohustatud tegema hooldustöid, et
vältida risu veekogus ja kaldaerosioo
ni. Samuti peab maaomanik eemal
dama voolusängi takistused, mis ei
võimalda maaparandusel hästi toi
mida.
Ent kui raiutakse puid-põõsaid ja
niidetakse rohttaimi, aheneb kopra
toidubaas, mis meelitab teda kraa
videsse elama. Üksnes koprapaisu
de lõhkumine ei ole lahendus, sest
osavate ehitajatena suudavad kop
rad paisud isegi ühe ööga taastada.
Seega tuleb neile loomadele ikkagi
jahti pidada.
Arvukus ja küttimine. Kopraid
hakati jahtima 1980. aastast, sest
siinsed olud on koprale sobivad ja
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Kobras toiduobjektina. Karu ja
ilves on inimese kõrval ilmselt põhi
lised, kes kobrast toiduks tarbivad.
nende arvukus oli taasasustamisest
Mõnikord võib looduses liikudes
alates pidevalt suurenenud. Viimastel
näha kraavidesse kaevatud suuri auke.
aastatel on kobraste arvukus jahi
See annab tunnistust sellest, et karu
meeste hinnangul pigem vähenenud.
on püüdnud kobrast turbapinnasest
Eelmisel, 2015/2016. jahiaastal küti
välja kaevata. Pärast raskeid talvi, kui
metskitsede arvu
kus on vähenenud,
Kobrastele võib jahti pidada 		
on märgatud roh
kem ilveseid kop
1. augustist 15. aprillini.
raurgude ja jääau
kude ääres.
ti 6678 ning sellele eelneval jahi
Inimene tarvitab kopraliha toiduks
aastal 6557 kobrast. Kõige rohkem
tavaliselt suitsutatult: see on kõige
kopraid, nimelt 1078, langes saagiks
lihtsam valmistusviis. Teised moodu
sed jätavad liha sageli puiseks ja vints
Võrumaal; Valgamaal saadi kätte 841
ja Pärnumaal 814 looma. Kõige väik
keks. Suitsuliha võib kasutada salati
sem oli saak saartel: Hiiumaal 7 ja
tes ja suppides.
Saaremaal 35 kobrast.
Kobrastele võib jahti pidada 1. au- Mikk Männiste (1984) on metsamees, jahi
mees ja blogija (mikkmanniste.voog.com).
gustist 15. aprillini, täpsemad nõu
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Raamatud
Metsast aeda. Meie looduslilli
Rein Sander. 2., täiendatud ja parandatud
trükk. Toimetanud Marika Mikli, kujundanud Päivi Palts. Varrak, 2016. 182 lk

R

aamat tutvustab
umbes kolman
dikku omamais
test, koduaeda sobi
vatest taimeliikidest.
Autor on valinud välja
need püsikud, keda ta ise on kasva
tanud. Mõnda kena metsalille on ta
olude kiuste endaga aastaid kaasa
vedanud, kuni see on nüüdseks leid
nud kasvupaiga Järvamaal Kubja talu
aias. Ka kuremõõk pärineb nüüdseks
ammu hävinud rannaniidult.
Kui raamatu arvustuses peab
olema kriitikat, siis üht-teist kahel
davat muidugi leiab, nagu heale käsi
raamatule kohane. Teose järgmine
trükk saaks veelgi parem, kui igal
taimefotol oleks juures liiginimetus.
Praegu võib nimetus olla mainitud
pildi lähedal tekstis, aga kindlam
on nimetus ka pildi juurde kirjuta
da. Mõni väiksem viga aga kaunis
tab igat raamatut: näiteks lehekülge
del 120–121 pole piltidel looduslik
nurmnelk, vaid selle kultivar; lk 118
on ojamõõla asemel fotol maamõõl
jms. Ka register ei teeks paha, sest
teoses on käsitletud rohkem liike,
kui selgub tähestikulisest sisujuhist.
Kokkuvõtvalt: botaaniku, aiapida
ja ja kirjaniku teos on suurepärane
ja eluterve lugemisvara igale taime
huvilisele. Kirjeldatud taimeliike on
ennekõike tutvustatud aianduslikust
küljest, aga siit saab teavet ka tai
mest tehtud tee maitse- ja ravioma
duste kohta. Samuti leiab raamatust
veenva vastuse küsimusele, kas aeda
tasub ennastunustavalt hooldada või
jätta midagi ka looduse hooleks.
„Vanas suures poollooduslikus
aias on aja kulg aeglasem. Mida roh
kem on aias pügatud muru ja tuju
kaid õrnu lilli, seda vähem jääb meil
hetki nendest lihtsalt rõõmu tunda.
Aga elu on liiga lühike selleks, et
kulutada vabu tunde näiteks võitlu
seks kõrreliste kõrguskasvuga. Kui
muidu on päevast päeva kiire, siis
võiks ju aias aega rohkem olla. Aega
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istuda, vaadelda ja mõtelda. Mõnel
mõnusal pingil. Ja kuidas sa hakkad
ki niitma, kui ühes aiaservas õitse
vad piipheinad ja maajalg, teises aga
tõstavad pead nurmenukud? Lausa
logeleda ei luba meil ükski elav aed,
ikka on vaja midagi rohida, püga
da, kärpida, väetada või niisama
kohendada. Ja kõrges kasteses rohus
kõndimine on lihtsalt unelm nende
jaoks, kes seda iga päev tegema ei
pea“ (lk 6).
Ent kuidas kaitsta kaitsealuseid
taimi looduskaitse eest? Seda temaa
tikat käsitleme Eesti Looduses edas
pidi pikemalt, kuid kindlasti tasub
meeles pidada Rein Sandri kirjuta
tut: „Muidugi peab seaduskuulekas
kodanik niidu-kuremõõga seemnete
korjamiseks luba küsima keskkon
naministeeriumist. Mina küsisin vii
mati luba nii ammu, et ei mäletagi
enam, millal see oli. Vastust ei ole
siiani veel tulnud. Ega ma selle pärast
nende peale pahane ole. Aga seem
neid käisin ma teiselgi korral kor
jamas tollel sanglepaniidul, mis oli
vahepeal kasvanud tihedaks võsaks.
See mätas, kus ma nelikümmend
aastat tagasi kuremõõga niitmata
jätsin, oli alles, tundsin ta ära sam
maldunud raudkivi järgi. Võib-olla
oli ka kuremõõk sama, kes teab. Aga
ta elas oma viimaseid aastaid, pajuja paakspuupuhma vahele surutult.
Varre küljes kollendas neli pisikest
seemnekupart. Nende murdmine oli
nagu surija viimase soovi täitmine –
et see seeme saaks idaneda mullas,
mida ei kaitse seadus, vaid külvaja
hool. Et seemnest võiksid kasvada
uued õitsvad taimed“ (lk 182).
Looduskirju
Kristel Vilbaste. Keeletoimetanud Riina
Tobias, kujundanud Margit Randmäe.
Petrone Print, 2016. 223 lk

R

aamat sisaldab
kuue
aasta
jooksul „Ilma
parandaja“ saates ette
loetud kirju loodu
sest: meie ravimtaime
dest, nõiduslikest allikatest, püha
dest kividest ja salapärastest hald

jatest, aga ka tervislikust toitumi
sest, keskkonnaprobleemidest, met
sahoiust ja säästlikust majandami
sest. See on peegeldus autori laste
toast, kus ühisesse pereringi kuulu
sid ka lilled, puud, linnud ja loomad.
Raamatut kaunistavad rohked auto
ri ja Mikk Sarve tehtud fotod ning
ka vanad pildid näiteks vanaisast
Gustav Vilbastest.
Otsides Spunki. Tartu Ülikooli
töötajate mälestusi reisimisest
Nõukogude Liidu ajal
Koostanud ja välja andnud Kerly
Espenberg. Keeletoimetaja Tiina
Alekõrs, kaardid kujundanud Villem
Voormansik, raamatu kujundanud
Peeter Paasmäe. 2016. 208 lk

E

estikeelseid olu
kirjeldusi reisimi
se kohta nõuko
gude ajal ei ole ilmunud
ülearu palju. Kogumik
sisaldab alma mater’i
mitme eriala inimeste värvikaid
lugusid, nii tõestisündinud kui ka
legendidel põhinevaid. Huvitav luge
misvara nii nõukogude aja inimes
tele kui ka noorematele, ka siis, kui
kirjutajad isiklikult tuttavad pole.
Näiteks tuntud botaanik-algoloog,
kauaaegne dotsent Eeri Kukk tsitee
rib Valdur Mikitat, kes 2015. aastal on
ajakirjas Universitas Tartuensis kirju
tanud temast nii: „Räägiti, et kord ole
vat keegi murelik külaelanik miilitsas
se helistanud, kuna kamp noori ajavat
metsas üht vanameest taga. Hiljem
selgus, et need olid näost lõkendavad
tudengid, kes üritasid kuidagi dotsen
di kannul püsida“ (lk 43).
Professor Jaanus Paali tunneb aga
eksimatult ära kirjeldusest, kuidas ta
tõi Usbeki vaiba koju lennuki käsipa
gasis, mille peale lennuki meeskond
ähvardas õhusõidu ajal miilitsaga:
„Leningradi Pulkovo lennujaamas
maandudes kraapisin vaiba kaenlas
se ja küsisin muigamisi Helenalt, kas
läheme tutvume koos ka Leningradi
eksootiliste vangikongidega. See nali
oli Helenale vist natuke liiga must,
sest nutuvõru tema näost ei taandu
nud“ (lk 96).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Väga tore teos, mida sai soodsalt
osta näiteks Tartu ülikooli botaani
kaaia kassast.

lused looduskaitsest, õpetajatest,
vaikusest ja kevadest ning silma
paistvalt pikk isikunimede register.

Õitse ja haljenda
Jaan Eilart. Koostanud Andres
Tõnisson ja Taavi Pae. Toimetanud
Urmas Tõnisson. Eesti mõttelugu 129.
Ilmamaa, 2016

Kägu 23. Eesti loodusainete õpetajate liidu toimetised
Koostanud Anne Kivinukk. Digimap
OÜ, 2016. 50 lk

J

aan Eilart (1933–
2006) oli botaanik,
keda huvitas eelkõi
ge fenoloogia ja taime
geograafia; looduskaits
ja, kultuuri- ja teadusloo
lane, bibliofiil, publitsist, kodu-uurija ja
kunstihuviline, Eesti looduskaitse seltsi
asutaja, tegev- ja auesimees. Rohkete
sõnavõttude tõttu kirjavaras, meedias
ja mitmesugustel üritustel tunti ja teati
teda kogu Eestis ning Eilart ise tundis
Eestimaad igapidi.
„Eesti mõtteloo“ sarja koguteos
annab Eilarti pärandist mitmekülg
se ja laialdase ülevaate. Kirjutised on
jaotatud üldisemate teemade kaupa.
Esimene ja Eilartile südamelähe
dasem valdkond on kodumaatund
mine, mille avab ülevaatlik kirjutis
„Eestimaa tundmise allikad“ (2000).
Siit leiab kirjutisi nii Eilarti kodukoha
Türi ümbrusest kui ka Tartu ülikoo
list, Lahemaast ning naabermaadest
Leedust, Jasnaja Poljanast ja mujalt.
Järgnevad botaanilised, eeskätt
taimeliikide rännuteid käsitlevad
kirjutised. Suur hulk artikleid tut
vustab Eesti loodusuurijaid ja -kaits
jaid ning kultuuritegelasi ja kaastee
lisi. Teose lõpetavad Eilarti mõtisk

A

jakiri vahen
dab keskkon
nahariduse
kogemusi ja pakub mõt
teid edasiseks tööks.
Seekordsest numbrist
saab lugeda kliimamuutuste ja pagu
laste seostest (Ain Kallis) ja Läänemere
praegusest seisundist. Kõne all on
koduse prügipõletuse ohud, mida käsit
ledes lõimub keskkonnateema aine- ja
keeleõppega. Tõsisemate artiklite vahe
le toovad vaheldust koolinoored, kes
Paul Kunmani eestvõttel on sedapuh
ku joonistanud pildikesi teemal „Põld
ja aed“. Väljaannet on toetanud KIK.
Kägu 23. numbri leiab internetist aad
ressil loodusaineteliit.files.wordpress.
com/2012/06/kagu_23.pdf.
Mustad linnud
Juhani Püttsepp. Joonistanud Kadri
Ilves, pildistanud Ingmar Muusikus,
toimetanud Katrin Raid ja kujundanud
Aila Utsu-Püttsepp. Tartu, 2016. 48 lk

I

nimese lähe
duses on alati
mustad lin
nud,
varesed,
hakid. Kõrvanur
gaga kuuled kraaksatust, silmaserva

ga näed tumedat varju lennul. Oma
käitumise poolest olemegi sarnased
pigem nende kui näiteks ahvidega.
Hoiame oma kodu, linnud oma pesa.
Linnud kaitsevad oma lapsi samasu
guse armastusega, nagu sinu ema ja
isa kaitsevad sind.
Raamat tutvustab väiksematele ja
suurematele lugejatele meie vareslasi
ja musträstast autorile omaselt soo
jal ja mõnusal kombel sõnas ja pildis.
Kuigi mõeldud eelkõige noorematele
lugejatele, leiavad ka vanemad loo
dusehuvilised siit kindlasti nii ära
tundmisrõõmu kui ka uusi teadmisi.
Uudo Pragi. Elu ja töö. Meenutusi.
Valitud kirjutisi
Koostanud ja toimetanud Ott Kurs ja
Arvo Järvet. Eesti maateadlasi 6. TÜ
geograafia osakond, 2016. 170 lk

L

egendaarne
majandusgeo
graaf Vana Pragi
ehk Uudo Pragi (1941–
2015) oli ülikooli
ga seotud 1958–1963
üliõpilasena, seejärel aga teaduri ja
õppejõuna 2008. aasta lõpuni. Ka
pärast seda ei katkenud tal sidemed
geograafiaosakonnaga. Raamatu esi
meses osas on Ott Kurs tutvustanud
Uudo Pragi elu ja tööd ning koos
tanud tema biograafia. Teine osa
raamatust algab Uudo Pragi tütre,
abikaasa ja ämma meenutustega.
Järgnevad õpingu- ja töökaaslaste
ning õpilaste meenutused. Kolmas
osa sisaldab käsikirja jäänud või
vähem tuntud kirjutisi.

P rof iseer ia pesak ast id lindudele
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Foto: Kairo Kiitsak

Kroonika
Soojad ja porised pühad

2016. a 51. nädal –
2017. a 2. nädal

Foto: Timo Palo

Talvisel pööripäeval oli kehv suusailm: maa oli must, ilm sombune
ja soe. Seevastu järvedele oli
vahepealsete külmapäevade jooksul moodustunud hea uisujää
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Kairo Kiitsaku pilt lainelistest kihtrünkpilvedest

WMO kalendrit ilmestab Eesti pilvepilt

M

aailma meteoroloogia
organisatsiooni (WMO)
tänavuses kalendris pae
luvad pilku põnevad pilvepildid, mis
pärinevad WMO korraldatud pil
divõistluselt. Sel võistlusel pääses
Jõgeva gümnaasiumi 12. klassi õpila
se Kairo Kiitsaku foto esialgu 50 pari
ma sekka. Kairo oli ainus eestlane, kes
finaali jõudis. Lõpuks kogus foto üle
29 000 hääle ehk ligemale pooled kõi
kidele fotodele antud 62 000 häälest.

Neist valiti omakorda välja 13 pilti,
millest on koostatud meteoroloogia
organisatsiooni kalender.
Foto lainelistest kihtrünkpilvedest
(Stratocumulus undulatus) ilmestab
kalendris oktoobrikuud. Kõrgelt hin
natud pilt on tehtud Lääne-Virumaal
Simunas 3. oktoobril 2014. Kalendriga
saab lähemalt tutvuda WMO veebile
hel bit.ly/2jBVKbQ.
Ilmateenistus

Näitusel saab tutvuda Karl Ernst
von Baeri Vahemere-ekspeditsiooniga

E

esti ühe silmapaistvai
ma loodus- ja arstiteadla
se, maadeuurija ja imetaja
te munaraku avastaja Karl Ernst
von Baeri sünnist möödub tänavu
veebruaris 225 aastat. Tartu üli
kooli õppehoones Vanemuise 46
(dekanaadi koridoris) on sel puhul
üles seatud näitus „Kaugelt põh
jast Vahemere äärde: Karl Ernst
von Baer Itaalias 1845‒1846“.
Näitus tutvustab tuntud ekspe
ditsiooni ja selle käigus avastatud
uusi mereelustikuliike.
Ühe näituse koostaja, Tartu üli
kooli teadusloolase Erki Tammiksaare
sõnul on Baeri Vahemere-ekspedit
sioonid teadusajaloos äärmiselt olu
lised. Neid võib nimetada esime
seks süsteemseks katseks uurida selle
mere veealust elustikku.
Baeriga oli Vahemerel kaasas
Tartu ülikooli joonistuskooli kasvan
dik, Peterburi teaduste akadeemia
looduslooliste objektide ülesjoonis
taja Georg Wilhelm Pape. Pape pidi
Baeri kogutud liigid paberile visan
dama. Ta tegi seda nii meisterlikult,

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

J

õulude eel lubasid Norra ja
Venemaa ilmaportaal pühadeks käredat pakast. Need
ennustused ületasid mõnes
väljaandes suisa uudisekünnise.
Paraku jäi külm tulemata ja jõuludeks ning aastavahetuseks saime
hoopis mitu soojakraadi, vesise ja
porise ilma.
Sooja tõi meile detsembri teisel
poolel Põhja-Euroopa kohal valitsenud tugev läänevool, mis aastavahetuseks päädis Eestis 5–7 soojapügalaga. Meenus mõne aasta
tagune jaanipäev, kui õhusoojust
jagus vaid 5 °C. Ilmateenistuse
andmeil uusi kuu soojarekordeid
siiski ei tulnud, kuid mitmes ilmajaamas, näiteks Võrus, Jõgeval, Jõhvis,
Tallinnas ja Kihnul, mõõdeti 31. detsembri ja 1. jaanuari soojarekordid.
Detsembrikuu kokkuvõtte järgi oli
Eesti keskmine õhutemperatuur
0,8 °C, mis on 2,8 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine –2 °C).
Kõige soojem oli 26. detsembril
Valgas, kus mõõdeti 8,6 °C, ja kõige
külmem 4. detsembril LääneNigulas, kus termomeeter näitas
–12,9 °C.
Vaatlusandmete põhjal jäi jõulukuu
üsna sademevaeseks: keskmine
sajuhulk oli kõigest 55% normist
ehk 29 mm (paljuaastane keskmine
53 mm). Seevastu nägime päikest
pisut rohkem: paljuaastase keskmise
järgi on detsembris päikesepaistet
21 tundi, kuid sel korral jagus Eesti
keskmisena seda 23 tundi, mis on
107% normist.

Näitus Karl Ernst von Baeri Vahemereekspeditsioonist on Eestisse toodud
Itaaliast
et joonistuste järgi on spetsialistid
suutnud määrata kujutatud liigid.
Näitusel saabki näha reproduktsioo
ne ekspeditsioonil tehtud liikide joo
nistustest.
Väljapanek Baeri ekspeditsioonist
on valminud 2015. aastal Itaalias, kus
seda eksponeeriti Trieste ja Genova
loodusmuuseumis. Eestisse aitas näi
tuse tuua Tartu ülikooli loodusmuu
seum ja botaanikaaed. Väljapanekut
saab vaadata kuni 30. juunini.
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TÜ loodusmuuseum

Rail Balticu trass Harjumaal Kajamaa külas. Trassi asukoha vastu on ägedalt võidelnud külas tegutsev Esko talu, kelle karjamaad jääksid tulevikus kahele poole
raudteed

Maa-ameti kaardirakenduses
näeb Rail Balticu trassi

M

aa-ameti geoportaali kit
senduste kaardirakendu
ses on näha kavandatava
Rail Balticu trassi asukoht. Kui raken
dus on avatud, tuleb selle ülemises
servas olevast nupureast sisse lülitada
kõige vasakpoolsem „Kaardikihtide
valik ja legend”, siis saab avanenud
legendis kaardipilti suurendades sisse
lülitada kihi „Rail Baltic trass”.
Kavandatav raudteetrass kulgeb
Eestis läbi Harju-, Rapla- ja Pärnu
maa. Rail Balticu raudteetrassi asuko
ha määramise maakonnaplaneerin

gud on jõudnud lõppjärku. Nende
materjalidega on võimalik tutvuda
Harju, Rapla ja Pärnu maavalitsuse
veebilehel ning Rail Balticu projekti
portaalis railbaltic.info/et/materjalid.
Kuigi ühel rindel käib hoogne
raudtee kavandamine, on rohkelt
ka Rail Balticu vastaseid, kes püüa
vad teha selgitustööd, et selline suur
projekt ei ole sugugi mõistlik. Rail
Balticu kohta saab lugeda ka veebile
helt www.avalikultrailbalticust.ee.
Maa-amet/Loodusajakiri

Uus käsiraamat aitab korraldada
keskkonnahoidlikku üritust

E

esti roheline liikumine on välja
andnud veebipõhise käsiraa
matu „Keskkonnasõbralike
ürituste ja kokkusaamiste korralda
mine Tartus“. Selle siht on jagada
näpunäiteid ja anda teavet sedalaadi
ürituste korraldusvõimaluste kohta.
Ühtlasi soovivad koostajad levita
da ja kinnistada ideed säästvast aru
saamast: kuidas ürituse käigus hoida
kokku ressursse ja toota võimalikult
vähe jäätmeid.
Väljaanne on keskendunud Tartu
linnale, kuna see on ERL-i kodu
linn, mille võimalusi raamatu autorid
kõige paremini tunnevad. Mõistagi
võiks niisugune käsiraamat olla ka
teiste Eesti suuremate linnade kohta.

20.12 Meremuuseumis peeti merefoorum „Elav ajalugu: viikingilaeval üle Atlandi ookeani“
(Kerstin Karu).
20.12 RMK lõpetas Eesti ja Venemaa
vahelise kontrolljoone Eestipoolse piiririba puhastustööd.
21.12 Talvisel pööripäeval kell 12.44
sai Otepääst 20. korda talvepealinn.
21.12 Tartu loodusmajas peeti
7. looduskirjanduse seminar,
kus olid kõne all LadinaAmeerikat käsitlevad raamatud (sh Hemingway ja Durrelli
teosed).
23.12 Ilmus esimene omataoline
kogumik Eesti teaduse kohta
„Eesti teadus 2016“ (koostaja
Eesti teadusagentuur).
28.12 Eesti ornitoloogiaühingu
aastalõpu koosviibimine
Tartus.
29.12 Vabariigi valitsus kiitis heaks
kliimapoliitika põhialuste
dokumendi ja kliimamuutustega kohanemise arengu
kava.
29.12 Iga-aastane loomade jõulutrall
Tallinna loomaaias, kuhu huvilised said muu hulgas tuua
loomadele kingitusi (mett,
rosinaid, pähkleid, datleid).
01.01 Algas metskitse, turteltuvi,
sini-paelöölase, hariliku
muguljuure, viirpuu, kukeseene ja leedemulla aasta.
Ühtlasi peetakse tänavu
Eestis oskuste aastat ning
laste ja noorte kultuuriaastat.
03.01 Selgusid 2016. aasta loomasõbralikem ja -vaenulikem
tegu. Heategu on kassipoja
Foto: Katre Palo

Allikas: maa-ameti geoportaal

Kroonika

Üks keskkonnahoidliku ürituse korraldamise peateemasid on jäätmed, käsiraamat jagab nõuandeid ka sel teemal
Teose üldisemat osa saab siiski alu
seks võtta mis tahes Eesti paigas üri
tust korraldades.
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Jaanuari esimese nädala lõpuks oli
paarkümmend kraadi külma, mis
ajas ka leevikesed metsast välja
toidulaudade juurde
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Foto: Tartu loodusmaja

päästmine veeuputuse käest
ja vaenutegu ministeeriumide otsus jätta Eestis keelustamata karusloomafarmid.
04.01 Peeti Eesti teaduste akadeemia juurde kavandatava
noorte teaduste akadeemia
asutamiskoosolek.
04.01 TÜ loodusmuuseumis oli talvise koolivaheaja looduspäev.
04.01–06.01 Tartu loodusmajas
korraldati loodusteemaline
linnalaager 1.–3. klassi õpilastele ning Pärnus Pernova
hariduskeskuses laager
6–12-aastastele. Tartu kunstikooli hoones sai aga osaleda
õpilasleiutajate talvelaagris.
07.01 TÜ loodusmuuseumis oli
huvipäev peredele „Loomad
talvel“.
07.01 Looduse Omnibussi retked
Tallinnast Haapsallu Vene laadale, Matsallu Penijõe mõisa
ja Lihulasse kontserdile.
10.01 Keskkonnaamet korraldas
Helme vallamajas Valgamaa
keskkonnahariduse ümarlaua.
11.01 TÜ loodusmuuseumis loodusõhtul „Ravimtaimed või
tabletid?“ arutles Ain Raal, kas
ravimtaimed saavad asendada tablette.
12.01 Eesti loodusmuuseumis peeti
Öökulli akadeemia loeng, kus
Valdur Mikita kõneles teemal
„Mütogeograafiline Eesti“.
12.01 Eesti looduskaitse selts pidas
Kuressaares loodusõhtu
„Linnusitamaast ja lindudest“
(Hillar Lipp).

Tartu loodusmaja ehituse aegu jäeti
kaks nulgu kasvama. Nende pärast
muudeti isegi hoone asendiplaani.
Paraku ei pidanud suurem nulg
kuigi kaua vastu ja tänavu 13. jaanuaril tuli see maha raiuda
76
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Foto: Ivo Kruusamägi / Wikipedia

Kroonika

Aastail 1922–1924 Jägala jõele rajatud Linnamäe hüdroelektrijaam on nüüdsest
muinsuskaitse all kui omaaegne kauneim tööstusehitis

Linnamäe hüdroelektrijaama pais
on võetud muinsuskaitse alla

M

öödunud detsembris kin
nitas kultuuriminister
Indrek Saar Linnamäe
hüdroelektrijaama paisu kultuurimä
lestiseks. Ettepaneku võtta veejõu
jaam muinsuskaitse alla oli teinud
ehitise omanik Jõelähtme vald.
Linnamäe hüdroelektrijaama pais on
Eesti tööstusarhitektuuri silmapaistev
näide. Paisu projekteeris tuntud Soome
insener Axel Werner Juselius 1917. aas
tal ning seda ehitati aastatel 1922–1924.
Paisu kultuuriväärtus seisneb insenertehnilises lahenduses. Pärast valmimist
nimetati Linnamäe rajatis Eesti kaunei
maks tööstusehitiseks.
Linnamäe paisu kaitse alla võt

mist on kaalutud ka keskkonnakait
se seisukohalt. Ehkki pais ja paisuta
mise mõjuala jääb Jägala jõe hoiuala
le, tuleb kolm kilomeetrit ülesvoolu
vastu siirdekalade looduslik rände
tõke Jägala juga.
1941. aastal õhkisid taganevad Vene
väed hüdroelektrijaama. Rajatisest säi
lisid pais ja kalatrepp ning hüdroelekt
rijaama veealune osa. Veejõujaama
taastamiseks korraldati 2001. aastal
konkurss, mille tulemusel renoveeriti
endised hüdrorajatised ja paisu kohale
üle jõe rajati rippsild. Veejõujaam avati
taas 2002. aasta lõpus.
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Kultuuriministeerium

Kroonika

Tarka toidutarbimist
saab nüüd igaüks hõlpsasti kontrollida

J

aanuaris korraldasid Toidupank
ja Stockholmi keskkonnainstituu
di Tallinna keskus (SEI Tallinn)
seminari „Millised on tulevikuvõi
malused toidujäätmete vähendami
seks?“, kus võeti kokku mullu oktoob
ris ja novembris toimunud kampaa
nia „Tarbi toitu targalt“ tegevused,
ühtlasi tänati partnereid ja tehti tule
vikuplaane.
Keskkonnainvesteeringute keskuse
rahastatud teavituskampaania „Tarbi
toitu targalt“ siht oli koondada üld
suse tähelepanu toidu raiskamisele
ning pakkuda teavet ja häid nippe sel
leks, et Eestis satuks vähem toidukau
pa prügikasti. SEI Tallinna viimastel
aastatel tehtud toidukaouuringud ja

Toidupanga kogemus võitluses toidu
raiskamise vastu andsid kampaaniale
laia kandepinna. See on korraldajate
sõnul olnud suur samm arutu toidu
raiskamise vastu.
Projekti raames on kodudele, res
toranidele ja kauplustele loodud aja
kohased teabematerjalid, mis on kät
tesaadavad portaalis www.tarbitoitu
targalt.ee. Veebilehelt leiab asjaomast
värske teavet, statistikat ja näpunäi
teid, kuidas toiduga teadlikumalt
ringi käia. Uusim lisandus veebile
hel on tarbimisharjumuste test, mille
kaudu saab igaüks kohe esmase taga
siside oma toidu raiskamisega seotud
harjumuste kohta.
SEI Tallinn

Järgmises numbris
•
•
•
•

Kas ohverdame lahinguõppusteks Nursipalus
väärtuslikku loodust?
Kuidas pildistades valgusega arvestada?
Vikipeedia fotovõistluse tulemused
Avaste – saar keset soid

Foto: Katre Palo

Mullu oktoobris ja novembris toimunud kampaania „Tarbi toitu targalt“ on korraldajate hinnangul olnud edukas

12.01 Kauksi puhkemajas koguneti
Peipsimaa V arengufoorumile
„Peipsimaa – eile, täna ja
homme“.
13.01 Raiuti maha Tartu loodusmaja
ees Lille 10 kasvanud vana
palsami nulg: ligi 60-aastane
puu tuli raiuda, kuna see oli
kuivanud ja muutunud ohtlikuks.
13.01 Tartu ülikooli õppehoones
Vanemuise 46 avati Karl Ernst
von Baeri 225. sünniaastapäevale pühendatud näitus.
13.01 ETV eetris alustas seitsmendat hooaega saade
„Rakett 69“, kus noortel tuleb
lahendada teadus- ja nuputamisülesandeid.
14.01 Eesti külmapealinnas Jõgeval
peeti talvefestival „Lumetrall“.
14.01 Tarmo Soomere pidas TÜ
Narva kolledžis avaliku loengu „Mereteaduse õppetundidest mereriigi mõistliku
poliitikani“. Ühtlasi avati Narva
lasteülikooli 10. hooaeg:
õppeaasta jooksul saavad
8–12-aastased osaleda kümnel loengul.
14.–15.01 Lennusadamas oli
viimast nädalavahetust avatud rahvusvaheline näitus
„Viikingid: elu legendide
taga“, mille raames sai osaleda tasuta pereekskursioonidel.
15.01 Eesti eri kohtades tähistati
rahvusvahelist lumepäeva.
15.01 Looduse Omnibuss sõidutas
huvilised Tallinnast ja Tartust
Tudulinna linnamäele, Purtse
hiiemäele, kindlusesse ja
pruulikotta.

Taliharjapäev (14.01) tõi koheva
lumekihi mitmesse Lõuna-Eesti
maakonda

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Arto-Randel Servet

Mikroskoop

Ükssarv oli kuulus loom juba vanas Indias mitu tuhat aastat tagasi. Keskajal peeti teda õrna ja puutumatu looduse sümboliks, kes elutseb üksnes kõige sügavamates laantes ja näitab end inimesele haruharva. Oma „Maailma imede raamatus“ on
Marco Polo ükssarve pähe ekslikult kirjeldanud ninasarvikut, olles ehmunud, et tegu pole sugugi nii hapra olevusega, nagu
teda Euroopa kultuuris oli ette kujutatud. Ükssarv on Šotimaa sümbol, ta ilutseb paljudel aadlivappidel ja on lummanud
kunstnikke ning luuletajaid läbi aegade. Ent väga vähestel on olnud õnne teda oma silmaga näha. See isend siin on jäänud
pildile 2005. aasta 21. mail RMK Suure-Jaani jahimaadel.

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.

Mida on kirjeldatud „Pimeduse südames“?
Mis loom kaevab kraavidesse suuri auke?
Kes on taiga ökosüsteemi tugisammas?
Mille keelas Liivimaa kubermanguvalitsuse 20. märt
si 1839. a määrus 50 hõberubla suuruse trahvi ähvar
dusel?
5. Mis juhtub, kui labidas liiga sügavale maasse
lüüa?
6. Kelle tunneb ära pintsli ja põlle järgi?
7. Mille poolest jääb Eesti kümme korda alla
Euroopale ja sada korda maailmale?
8. Miks on viimasel ajal pildistamisega kiire?
9. Mis on Eesti tugevus?
10. Mida keelab see märk?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ja saatke hiljemalt 20. veebruariks aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. Kirja
teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus!
Samale aadressile on teretulnud kaastööd ja auhinnapakkumised. Igaüks
võib mängule välja panna oma auhinna. Kirjutage, joonistage ja pildista
ge meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Ökoturist on reisihuviline, kes
on valmis ehedate loodusela
muste nimel leppima ka keh
vapoolse olmega (lk 52).
2. Kaitseks kurja pererahva vastu
muutsid jumalad teenijatüdru
ku kaelusturteltuviks (lk 13).
3. Nahkhiirte asjatundja leiab
kas Facebooki avalikust rüh
mast „Nahkhiiresõbrad“ või
Eestimaa looduse fondist
(lk 72).
4. Glooriat ja tara ei tekita tee
manttolm, vaid veepiisad
(lk 32).
5. Jaanuaris tuleb osa võtta aia
linnuvaatlusest (lk 63).
6. Kaelusturteltuvi on üks vähe
seid maismaa linnuliike, kes
suudab vett imeda (lk 14).
7. Jõevee külast võis saada Jõhvi
linn (lk 18).
8. Maaülikooli õppurid konser
veerisid tunamullu sügisel
Puutli puukiriku (lk 38).
9. Mullu 26. septembril väisas
Puise nina 18 000 rändavat
pasknääri (lk 67).
10. Pildil on turteltuvi (lk 15).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 20. veebruariks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4,
51005 Tartu. Lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel
loosime välja Horisondi aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „ ... seal olla seemneid, aga pekk on obligatoorne, ... kirglik
karnivoor, ... laktovegetariaan“. Kokku saime 33 õiget vastust. Jaanuarinumbris meeldisid enim artiklid Rail Balticust ja kaelus-turteltuvist; ristsõna auhinna, Eesti Metsa aastatellimuse, võitis Ada tuulik Orissaarest.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Tõenäoliselt hävitati kobras, Castor fiiber L.,
meie alalt möödunud sajandi alguses,
samaaegselt kui riigi loodepiiri läheduses
Läti Viszemes Burtnieki (Asti) järvega seoses
olevatest Salatsi, Ruhja ja Säde jõest. Koiva
jõe vesikonnast, kus kobras eelviimasel
sajandil eriti arvukalt esines, tapeti viimane
läti osas veel 1872. a. ümber. Kui kaua püsis
kobras meie piiriäärses Koiva osas ja kas
leidus neid ka meie harujõgedes Mustjões
Peetri, Vaidva ja Pärliojaga, on tundmata.
Oleks huvipakkuv teada, kas säilitab koprast midagi nende alade rahvatraditsioon.
Tartumaa kandist on teada kopra rahvapärane nimigi – majajas, mis tõenäoliselt
praegu tarvitusel olevast koprast algupärasem, sest see esineb samal kujul soome
hõimlasil. [Johannes Lepiksaar: Kopra
muistsest levikust Eestis, 1937]

Viigerhüljes on arktiliste merede loom. Ta vajab jääd: kui mitte muuks, siis poegade ilmaletoomiseks kindlasti. Kui korralikku jääd ei ole, poetab ta oma tite lagedale jääservale, suuremas hädas ka laiule või rannikule. Kotkastele ja rebastele on
selline hülgelaps kerge saak

55 aastat tagasi
Jõevett joogiveena Tartus ei kasutata.
Keskveevärk saab vee Meltsi allikatest.
Üksikelamute veeallikaks on kas puurvõi salvkaevud. Tartu Linna SanitaarEpidemioloogia Jaama andmeil vastab veevärgi vesi sanitaar-hügieenilistele nõuetele.
Emajõkke suubub linna piirides 43 reoveetoru, neist enamik on puhastusseadmeteta.
Reoveed juhitakse jõkke mõlemalt kaldalt.
Tartu linnas asub üle 30 tööstusettevõtte
ja rida töökodasid, mis kõik suunavad oma
reoveed Emajõkke. Emajõkke juhivad oma
reoveed ka haiglad ja viis sauna. Tööstus- ja
majapidamisreoveed suubuvad Emajõkke
üksteisest eraldamata. Reovete juhtimine
Emajõkke hajutatult 43 eri kohas soodustab reovete paremat segunemist jõeveega
ja jõe enesepuhastusprotsessi kiirenemist.
[Ingeborg Veldre: Suur-Emajõe reostumisest ja sanitaarsest seisundist Tartu linna
piirides, 1962]

30 aastat tagasi
Märjamaa keskkoolis alustas 11. septembril
1986 tegevust Noorte Looduseuurijate
Ring. Presidendiks valisime Jaan Metsa.
Avakoosoleku arutelude lõppedes vaatasime pildiseeriat „Meie mandri kaks äärt“
(Vilsandi ja Jaapani mere saared). Esimese
õppeveerandi jooksul jõudsime käia
Tallinnas: loodusmuuseumis nägime seenenäitust, linnahallis rahvusvahelist lillenäitust
ja meremuuseumis tutvusime merelimuste
väljapanekuga. Metsaretkel pöörasime peatähelepanu sammaldele – talvel kavatseme valmis teha oma samblaraamatu. Et sügisilmad
pole alati lubanud välja minna, oleme
bioloogiaklassis vahetanud mõtteid „Eesti
Looduse“ artiklite üle, süstematiseerinud
ja korrastanud kooli herbaariumi, jõudnud
rääkida Läänemere ja kaugemategi vete
limustest, pärlitest ja pärlipüüdjatest ning
kuulanud muljeid Lahemaa rahvuspargist.
[Tiina Talvik: Märjamaa keskkoolis, 1987]
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Küünlakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
280 (snd 1737)
25.02 August Wilhelm Hupel, pastor, kirjamees
ja keeleteadlane (srn 1819)
225 (snd 1792)
28.02 Karl Ernst von Baer, loodusteadlane
(srn 1876)
160 (snd 1857)
19.02 Peeter Hellat, arstiteadlane, emakeelse meditsiiniterminoloogia arendaja
(srn 1912)
150 (snd 1867)
11.02 Juhan Aidas, kooliõpetaja ja harrastus
botaanik (srn 1911)
130 (snd 1887)
01.02 Fritz Oja, topograaf ja sõjaväelane
(srn 1954)
22.02 Jaan Rumma, kooli- ja loodusgeograaf
(srn 1926)
120 (snd 1897)
04.02 Kustas Põldmaa, looduslooõpetaja, kirjanik ja loodushoidja (srn 1977)
115 (snd 1902)
18.02 Gustav Ränk, etnoloog (srn 1998)
21.02 Edgar Kant, geograaf ja majandusteadlane, TÜ rektor 1941–1944 (srn 1978)
110 (snd 1907)
10.02 Karl Laane, õpetaja ja kodu-uurija
(srn 1986)
12.02 Arnold Laats, botaanik ja fütopatoloog
(srn 1977)
105 (snd 1912)
05.02 Vello Veski, aiandusteadlane (srn 1977)
95 (snd 1922)
28.02 Juri Lotman, kirjandusteadlane ja semiootik (srn 1993)
90 (snd 1927)
17.02 Voldemar Laur, põllumajandusteadlane
(srn 2013)
26.02 Alfred Tiits, agronoom (srn 1989)
27.02 Erna Sepp (Tšeban), hüdrogeoloog

85 (snd 1932)
06.02 Ottilie Olga Kõiva, rahvaluuleteadlane
09.02 Aadu Loog, geoloog
14.02 Ahto Jõgi, ornitoloog (srn 1974)
18.02 Sven Onno, ornitoloog (srn 1974)
18.02 Toivo Orav, geneetik (srn 1989)
19.02 Meeme Karolin, põllumajandusteadlane
26.02 Olav Renno, ornitoloog
80 (snd 1937)
05.02 Alar Toomre, astrofüüsik ja rakendus
matemaatik
17.02 Galina Hütt, füüsik (srn 2000)
23.02 Rein Marvet, keemik (srn 2002)
75 (snd 1942)
11.02 Heino Lõiveke, põllumajandusteadlane
12.02 Valdar Oinas, astrofüüsik
13.02 Tiit Kärner, füüsik
70 (snd 1947)
15.02 Siim Maasikamäe, maakorraldusteadlane
16.02 Merike Kelve, biokeemik
20.02 Tiiu Kullisaar, biokeemik
21.02 Piret Kuusk, füüsik
23.02 Ene Saadre, ihtüoloog
27.02 Jüri Elliku, dendroloog (srn 2011)
65 (snd 1952)
10.02 Toomas Tiivel, Horisondi toimetaja
60 (snd 1957)
02.02 Tiina Elvisto, ökoloog
07.02 Ivo Kolts, biomeedik, anatoom
24.02 Arvo Tuvikene, hüdrobioloog
25.02 Martin Zobel, taimeökoloog,
Eesti TA liige
55 (snd 1962)
23.02 Urmas Laansoo, botaanik
28.02 Gudrun Veldre, zooloog
50 (snd 1967)
12.02 Kalle Olli, algoloog
45 (snd 1972)
04.02 Tiit Tammaru, geograaf
07.02 Priit Zingel, hüdrobioloog
09.02 Liina Eek, taimeökoloog ja teoloog
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