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Toimetaja veerg

Eestit on tabanud kergekujuli-
ne polaarpalavik, sest tähis-
tame Antarktise avastami-

se 200.  aastapäeva. Laeva Admiral 
Bellingshausen retkele elavad pal-
jud kaasa. Eestlaste polaarreisile on 
pühendatud telesari, ilmunud on 
Fabian Gottlieb von  Bellingshauseni 
ja Mihhail Lazarevi pildiga postmar-
giplokk. Eesti Pank tähistab juubelit 
erilise mündiga. 

Bellingshausen ja meri on ka Eesti 
Looduse veebruarinumbri põhitee-
mad. Juttu tuleb näiteks mereplanee-
ringutest, meriheinakoosluste taas-
tamisest ja kahlajatest. Pikas interv-
juus räägib hülgeuurija Ivar Jüssi viig-
ritest. Kuidas merevees hülge jälgi 
ajada, oleme kirjutanud 2009. aasta 
detsembrinumbris. Põnev on osa 
saada bioloog Sulev Kuuse elamus-
test Admiral Bellingshauseni pardal. 
Erki Tammiksaare kirjutis otsib vas-
tust küsimusele, kas Bellingshausen 
avastas 200 aastat tagasi Antarktise 
mandri. Tuleb välja, et vastata polegi 
nii lihtne, kui allikmaterjalide põhjal 

esmapilgul tundub. 
President Kersti Kaljulaid, kes jõu-

dis 21.  jaanuaril Kuningas George’i 
saarele ja tähistas lõunanabamandri 
avastamise juubelit kohapeal, kutsus 
seal üles kõiki riike ühiselt kliima-
muutustele lahendust leidma. „Kui 
admiral Bellingshausen kakssada aas-
tat tagasi oma teed alustas, oli maa-
ilmameri märksa puhtam ja mure 
maakera pärast palju väiksem. Ei 
ookeanivesi ega atmosfääriõhk tunne 
riigipiire,“ märkis president.

Keskkonnauudiseid lugedes tekib 
tõesti murekorts laubale. Lõuna-
Ameerika, Aafrika ja Austraalia põle-
vad, liigid kaovad üha kiiremini ja 
plastireostus tundub olevat jõudnud 
igale poole. Raske on ette kujutada, 
milline tuleb Antarktise avastami-
se 300.  aastapäev ja millistes oludes 
seda tähistame. Toimetaja veeru kir-
jutamise ajal on kohe tulekul paavli-
päev. Lääne-Eestis on see märkinud 
talve keskpaika, samas õitsevad meie 
metsades praegu sinililled ja aedades 
lumikellukesed.

Õnneks on ka väikesi häid uudi-
seid. Näiteks saime veebruarinumb-
risse lisada teate, et Rosmal asuv 
Sulendu ristimets on nüüd ajalooli-

se loodusliku pühapaigana riikli-
ku kaitse all. Põlva–Võru maan-

teelaienduse tõttu tehtud 
raiest, mis tõmbas tähelepa-
nu Rosma kandi ja laiemalt 
kogu Lõuna-Eesti ristimet-
sadele, on möödunud „kõi-
gest“ 15 aastat. Nii kliima 

soojenemise kui ka paljude 
ohustatud liikide puhul on 

paraku raske hinnata, kui palju 
on meil jäänud aega, et midagi 

ette võtta. 
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Kas on häid uudiseid?

Erki Tammiksaare kirjutis otsib vas-
tust küsimusele, kas Bellingshausen 
avastas 200 aastat tagasi Antarktise 
mandri. Tuleb välja, et vastata polegi 
nii lihtne, kui allikmaterjalide põhjal 

jutamise ajal on kohe tulekul paavli-
päev. Lääne-Eestis on see märkinud 
talve keskpaika, samas õitsevad meie 
metsades praegu sinililled ja aedades 
lumikellukesed.

Õnneks on ka väikesi häid uudi-
seid. Näiteks saime veebruarinumb-
risse lisada teate, et Rosmal asuv 
Sulendu ristimets on nüüd ajalooli-

se loodusliku pühapaigana riikli-
ku kaitse all. Põlva–Võru maan-

teelaienduse tõttu tehtud 
raiest, mis tõmbas tähelepa-
nu Rosma kandi ja laiemalt 
kogu Lõuna-Eesti ristimet-
sadele, on möödunud „kõi-
gest“ 15 aastat. Nii kliima 

soojenemise kui ka paljude 
ohustatud liikide puhul on 

paraku raske hinnata, kui palju 
on meil jäänud aega, et midagi 

ette võtta. 
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Praktilise looduskaitsega tegele-
vast sihtasutusest Koosloodus 
on saanud metsaomanik: noor 

mets kasvab Tartumaal Ilmatsalu 
külas, vaid 15-minutilise teekonna 
kaugusel Tartu kesklinnast.

Juba ajalooliselt on kinnistul sobiv 
nimi: Segametsa. See kolmnurkne 
kuivenduskraavidega piiratud 3,25 
hektari suurune ala asub Ilmatsalu 
turbarabast ida pool, kasvukohatüüp 
on suurima viljakusega jänesekapsa-
kõdusoo. Alal on kasvanud peami-
selt kased, kuused, lepad ja männid. 
Pärast 2012. aasta raiet on mets loo-
duslikult uuenenud. Peale eelmaini-
tud liikide kasvavad seal nüüd näi-
teks saared, tammed ja sarapuud. 
Välja on kujunenud elurikas noor 
segamets, mis köitis Kooslooduse 
tähelepanu.

Nüüd kannab see nime Koos-
looduse Segametsa looduslaboratoo-
rium. Edaspidi istutatakse sinna laia-
lehiseid puid, hoitakse metsa ja pai-
galdatakse pesakaste. Samuti rajatak-
se ligi kilomeetri pikkune looduse 
õpperada, kus mitmesugused puu-, 

põõsa- ja ehk ka taimeliigid tähista-
takse. Erametsaomanikud, keda huvi-
tab laialehine segamets, saavad seal 
omandada seda tüüpi metsa loomise 
kogemusi.

Looduslabor või metsalabor on 
mujal maailmas menukas põhimõ-
te, mille järgi inimesed kujundavad 
mingi ala looduse ja selle elurikku-
se uurimisobjektiks. Ka Kooslooduse 

metsas tegutsetakse koostöös Eesti 
ülikoolide õppejõudude ja teadlaste-
ga. 2020. aasta suvel on plaanis inven-
teerida taimestikku Eesti parimate 
botaanikute kaasabil. Kui inventuuri 
teha korrapäraselt, saab jälgida elu-
rikkuse kasvu ja võrrelda seda teiste 
alade omaga.

Koosloodus/Loodusajakiri
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Ilmatsalus Segametsa kinnistul hakkab tegutsema looduslaboratoorium 

Tartumaale tuleb looduslaboratoorium 

Eesti loodusmuuseum kogub nahkhiirejutte

Kas sa oled kunagi kohtunud 
nahkhiirega? Aga temast 
mõnd hirmsat või hoopis 

armsat lugu kuulnud? Kas sinu vana-
onu armastas rääkida, kuidas tal elas 
üks ja seesama nahkhiir keldris 50 
talve järjest? Või on hoopis sul endal 
kodus seinapraos nahkhiired talvi-
tunud? Võib-olla oled mõne nahk-
hiirega kohtunud hilisõhtul pargis 
jalutuskäigul või kuulnud sõpra rää-
kimas sellest, kuidas ta on eksoo-
tilisel reisil kohanud unustamatult 
suuri nahkhiiri.

Jaga oma lugu Eesti loodus-
muuseumiga! Ootame nii kogemu-
si nahkhiirtega kohtumistest, lugu-
sid nende eriskummalisusest, kus-
kilt kuuldud linnalegende ja kuulu-

jutte kui kõike muud põnevat, mis 
nahkhiirtega seostub! Valiku meile 
saadetud lugudest paneme kuulami-

seks üles loodusmuuseumi näitusele 
„Hirmus armas nahkhiir!“.

Salvesta oma lugu kuni kolme 
minuti pikkuse helifailina (MP3, 
WAV). Kasuta selleks telefoni, dik-
tofoni või muud käepärast helisal-
vestit.

Saada fail e-postiga aadressi-
le muuseum@loodusmuuseum.
ee (sealt saad küsida ka lisainfot). 
Ühtlasi pane kirja teave selle kohta, 
kus ja millal lugu aset leidis, ning 
ära unusta märkimast oma kontakt-
andmeid.

Lugusid ootame hiljemalt 
12. veebruariks.

Eesti loodusmuuseum / 
Loodusajakiri
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Ajakiri Samblasõber tutvustab 
katustel kasvavaid samblaid ja kirjutab samblafotodest

Eesti samblateaduse ajakirja 
Samblasõber 22.  number on 
ilmunud ja veebis kättesaadav 

(shorturl.at/bgFX3). Värskest ajakir-
jast saab lugeda Euroopa riktsialiiki-
dest, sammaldel kasvavatest seentest 
ja sellest, mismoodi läheb sammal-
del Hiiumaa taastatud loopealsetel. 
Saame teada, millised samblad kasva-
vad Tallinna eterniit-, ruberoid-, kivi-,
roo- ja plekk-katustel. Loore Ehrlich 
meenutab, kuidas ta osales juhen-
dajana üle-eestilisel loodusvaatluste 
maratonil. Edgar Karofeld annab üle-
vaate Eesti Looduse fotovõistluse raa-
mes peetud samblafotode konkursist. 
Samuti on ajakirjas juttu samblasõp-
rade suvisest kokkusaamisest ja muu-
dest tegemistest, haruldaste liikide 
leidudest, Tartu ülikooli brüoloogia-
kursusest ja harkjalalistest.

Eesti looduseuurijate seltsi botaa
nikasektsioon / Loodusajakiri

Karl Adami foto „Samblavammuses“ on Eesti Looduse 2019. a fotovõistluse parim 
samblapilt

Linnuvaatlejate klubi Est-
birding korraldab 2020. aas-
tal linnuvaatlus võistluse 

„Iga kuu uus list!“. Võistluse ees-
märk on panna igal kuul kirja või-
malikult palju linnuliike. Aasta 
lõppedes liidetakse kõigi kaheteist-
kümne kuu linnuliikide nimekirjad 
ja võidab suurima punktisumma 
kogunud võistleja. Osaleda võivad 
kõik linnuhuvilised. 

Võistluse jooksul on oluline 
panna kõik nähtud ja kuuldud lin-
nuliigid kirja ka andmebaasi (nt 
PlutoF). Võistlus on põnev mitmel 
põhjusel: iga kuu saab kirja panna 
kõik oma kodu ümbruses olevad 
tavalisemad liigid; võib ette tulla 
erakordseid fenoloogilisi vaatlu-
si (ülivarajased saabujad, invasioo-
nid, hilised lahkujad); osalejad saa-
vad kogemusi, kuidas loodusvaatlusi 
järjepidevalt andmebaasi sisestada; 

ühtlasi on võimalik õppida tundma 
tavaliikide fenoloogiat ja saada näi-
teks teada, kus on künnivares talvel. 

Täpsed võistlusreeglid leiab 
Estbirdingu kodulehelt www.est-

birding.ee. Kui soovite osaleda, 
kirjutage meiliaadressil tali.tiiu@
gmail.com.

Estbirding/Loodusajakiri

Estbirding korraldab linnuvaatlusvõistluse

Võistlusel registreeritakse igal kuul kõik Eestis nähtud-kuuldud linnuliigid. Pildil 
on laululuiged Tartumaal Ilmatsalu kalatiikidel  
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Uurimistööde 
konkurss
ootab osalejaid

Tartu loodusmaja koos-
töös haridus- ja teadus-
ministeeriumiga kutsub 

õpilasi osalema tänavusel kesk-
konnauurimistööde ja -projek-
tide konkursil. Osa võivad võtta 
üldhariduskoolide 5.–12.  klassi 
õpilased. Ühe töö autoriks võib 
olla kuni kaks õpilast. Esimest 
korda võistlevad ka keskkonna-
projektid. Selle võivad esitada 
üldhariduskoolide 1.–4.  klas-
si õpilased. Ühel projektil võib 
olla kuni kolm kaasautorit. Nii 
uurimistööd kui projektid pea-
vad olema seotud looduse ja/või 
keskkonnaga. Referaate ei hin-
nata.

Uurimistöö tuleb esitada elekt-
rooniliselt 23. veebruariks veebi-
lehel konkursid.etag.ee.

Keskkonnaprojektid tuleb 
saata 5.  märtsiks e-posti aadres-
sil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee.

Hindajad valivad välja pari-
mad projektid ja uurimistööd, 
mille autorid saavad võimalu-
se tutvustada oma tööd konve-
rentsil. Konkursi tulemusi võta-
vad arvesse ülikoolide vastuvõtu-
komisjonid. Parimate tööde 
koostajad ja juhendajad saavad 
rahalise auhinna.

Lisainfot jagab Erle Tüür 
(e-post erle.tuur@tartuloodus-
maja.ee).

Konkursi veebilehe aadress 
on uurimistoodekonkurss.word-
press.com.

Tartu loodusmaja / 
Loodusajakiri

Segadus kiilidega:
tunamullune paju-lõunakõrsiku 
leid osutus valemääranguks

Eesti Loodus andis 2018.  aasta 
oktoobrinumbris teada, 
et 2.  augustil oli Eesti kiili-

de nimestikku lisandunud uus liik 
paju-lõunakõrsik (Chalcolestes viri-
dis). Tartu ülikooli loodusmuuseumi 
zoosüstemaatika peaspetsialist Mati 
Martin oli kiili püüdnud Karula lähe-
dalt kobraste ülespaisutatud veeko-
gu kaldalt. Varem oli paju-lõunakõr-
sikut kohatud Põhja-Lätis ja seetõttu 
ootasid putukateadlased liigi jõud-
mist Eestisse.

Nüüd on selgunud, et too paju-lõu-
nakõrsikuks peetud kiil on siiski väi-
kekõrsik (Lestes virens). Mati Martini 
sõnul on valemäärangu põhjus ilmselt 
väheses kogemuses, kuna väikekõr-
sik on Eestis üsna haruldane. „Seni 
on väikekõrsikut kohatud suguküpse-
te üksikeksemplaridena. Mina leidsin 
sellele liigile väga sobiva elupaiga, kus 
lendas ringi palju väikekõrsikuid, nii 
suguküpseid kui ka just koorunuid. 
Ühe sellise vast koorunud isase peale 
ma sattusingi. See isend oli eriti kir-
gaste toonidega vorm ning põhitun-
nuste poolest sarnane lõuna-pajukõr-
sikuga,“ selgitas ta.

Mati Martin kinnitas, et võimalust 
noori kiile valesti määrata on maini-

nud ka kiiliasjatundjad lõunapoolse-
telt aladelt, kus väikekõrsik on tava-
lisem. Alles mõne aja pärast muutub 
isend tuhmimaks ja ilmnevad liigile 
iseloomulikud tunnused. See on mui-
dugi teada, et sageli ei sarnane vast 
koorunud kiilid suguküpse isendiga ja 
vanad kiilid omakorda muutuvad vär-
vuselt tumedamaks kui suguküpsuse 
saavutanud isendid.

„Kahtlus tekkis sellest, et sain oma 
kolleegilt foto kahtlase välimusega 
kiilist, kes nähtavate tunnuste põh-
jal võis olla lõuna-pajukõrsik. Saatsin 
selle pildi ja oma fotod kontrolliks 
tuttavale poolakast kiilispetsialisti-
le Rafał Bernardile, kes kinnitas, et 
tegemist on ikka väikekõrsikuga. Aga 
arvestades käesoleva aja kliimatin-
gimusi, võiks lõuna-pajukõrsik meil 
Lõuna-Eestis olemas olla. Seda arvas 
ka Poola spetsialist, sest lähimad seni 
teadaolevad selle liigi leiukohad asu-
vad Lätis Riia ümbruses,“ ütles Mati 
Martin. Tema sõnul tuleb tänavu 
suvel taas Lõuna-Eesti väikeveekogu-
sid uurida. Äkki õnnestub ka lõuna-
pajukõrsik ikkagi kätte saada.

Tartu ülikooli loodusmuuseum / 
Loodusajakiri

Üleval on vast koorunud isase väikekõrsiku tagakeha tipu küljevaade, mis on 
mustri poolest sarnane paju-lõunakõrsiku omaga. All on suguküpse väikekõrsiku 
tagakeha tipmine külg, kus on näha siniselt värvunud tagakehalülid  
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Hoiatused on endiselt jagatud kolme kategooriasse, mida tähistavad erksad värvid  

Muutuv kliima toob kaasa 
äärmuslikke ilmastiku-
nähtusi ja ametiasutused 

teevad jõupingutusi, et neis oludes 
kiiresti reageerida ja tagada kõigi 
turvalisus. Paljude riikide ilmatee-
nistused on ümber hinnanud ilma-
hoiatuste kriteeriume ja nii on tali-
tatud ka Eestis. Võttes arvesse naa-
berriikide kogemusi ning tuginedes 
statistilisele analüüsile ja ülikoolide 
soovitustele, on riigi ilmateenistuses 
alates 1.  jaanuarist 2020 kasutusel 
uued ohtlike ilmastikunähtuste kri-
teeriumid. Need on kooskõlastanud 
ja heaks kiitnud päästeamet, häire-
keskus, maanteeamet, terviseamet ja 

teised ametkonnad.
Endistviisi on hoiatused jagatud 

kolme kategooriasse, mida tähistavad 
erksad värvid. Ilmateenistuse juht-
sünoptiku Taimi Paljaku sõnul oli kri-
teeriume vaja uuendada, kuna kesk-
kond on muutunud. 

Näiteks külmahoiatuse tempe-
ratuuri on alandatud –30 kraadini 
(varem oli see –33), sest viimastel 
aastatel on talved olnud soojemad 
ning harjumatuse tõttu tajuvad ini-
mesed pakasena kõrgemat tempera-
tuuri kui varem. Samamoodi on kuu-
mahoiatustega: kuna kuumaperioo-
did on suvel muutunud pikemaks, 
alandati siingi hoiatuse maksimum-

temperatuuri, sest pikemaaegsem 
madalamate plusskraadidega ilm on 
inimesele märksa kurnavam ja ohtli-
kum kui lühiajaline suurem tempera-
tuuritõus. Iseäranis annab see tunda 
suuremates linnades, sest võrreldes 
varasemate aastakümnetega on aina 
rohkem inimesi koondunud elama 
just sinna, kus peale päikese kiirga-
vad soojust laiad asfaltteed ning suu-
red hooned.

Uutest kriteeriumidest saab luge-
da ilmateenistuse kodulehe rubriigist 
„Ilmatarkus“. 

Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

Toetajad: 
Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, 

Armin Karu, LHV Pank, 
Viru Filmifond, Tartu Filmifond.K i n o d e s  1 5 .  j a a n u a r i s t  2 0 2 0

Režissöör   Jaan Tootsen
Operaator   Joosep Matjus
Montaaž   Katri Rannastu

Helikujundus   Horret Kuus,
Fred Jüssi ja   Külli Tüli

Produtsent   Kristian Taska
Tootja   Taska Film

J a a n  T o o t s e n i  f i l m

FRED JÜSSI
OLEMISE ILU

Ilmateenistus annab ohtlike ilmastikunähtuste 

hoiatusi uute mõõdupuude järgi

Sõnumid
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Välismaalt
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Millal hakkasid 
loomad häälitsema?
USA Arizona ülikooli teadlased 
analüüsisid 1800 liigi põhjal selg-
roogsete loomade evolutsiooni-
puud ja proovisid teha kindlaks, 
millal tekkis võime hingamis- 
ja hääleelundite abil heli teki-

tada. Selgus, et maismaaloomade ühine eellane seda veel ei suutnud. 
Häälitsemisvõime arenes imetajatel, lindudel, kahepaiksetel ja kroko-
dillidel välja eraldi viimase 100 kuni 200 miljoni aasta jooksul. Analüüs 
viitab ka sellele, et võime häälitseda tekkis tõenäoliselt öise eluviisiga 
loomadel. 

Allikas: PhysOrg; shorturl.at/cjlqR

Kirevad laugutibud 
saavad rohkem süüa
Lauk on tuhmi musta sulestiku ja 
valge laubaga lind. Seevastu laugu-
tibud on tavatult kirevad: nokk ja 
pea on neil punakad ning mustal 
kehal torkavad silma kollased kae-
lasuled. Ajakirjas Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
ilmunud uuringu väitel tagab sel-
line välimus vanemate tähelepa-
nu. Kõige kirjumad kipuvad olema 
väga noored pojad, kes vajavad 
kõige rohkem hoolt. Seda enam, 
et lauk muneb suure kurna ja tihti 
juhtub, et kõiki järeltulijaid ei suu-
deta toita.

Allikas: The Atlantic; 
shorturl.at/gyER9
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Suuskadel lõunapoolusele
Tanel Tuuleveski jõudis esi-
mese eestlasena 29. detsemb-
ril suuskadel lõunapoolusele. 
940 kilomeetri pikkuse teekon-
na läbimiseks kulus tal 35 päeva. 
Antarktikas ronis Tuuleveski ka 
sealse kõrgeima mäe, 4892-meet-
rise Vinsoni tippu.

Allikas: Eesti Loodus

ANTARKTIS
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Leedu paberivabrik on teadlikult 
reostanud Kura lahte
Jaanuaris sai avalikuks, et Klaipėdas 
asuv Grigeo paberivabrik on suu-
nanud oma reovee poolsuletud 
Kura lahte, kust see võib jõuda 
Läänemerre. Leedu keskkonna-
ministri Kęstutis Mažeika sõnul 
ulatub keskkonnakahju 60 miljo-
ni euroni. Leedu prokuratuur on 
algatanud uurimise ning mitu poe-
ketti on Grigeo toodete müügist 
loobunud.

Allikas: LRT 

LEEDU
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Austraalia põlengud seavad 
haruldased liigid ohtu
Austraalia tulekahjudes on bioloogi-
de arvestusel hukkunud vähemalt mil-
jard looma, ja siia hulka pole arvestatud 
kahepaikseid, putukaid ega muid väikse-
maid olendeid. Samuti on hävinud palju-
de haruldaste liikide elupaigad. Näiteks 
Kangaroo saarel elutsevast kasuariini-
kakaduu alamliigist Calyptorhynchus 
lathami halmaturinus on alles jäänud 

ainult umbes 400 lindu. Kui palju neid tulest pääses, pole teada. 
Ellujäänuid kimbutab toidunappus, kuna see kakaduu toitub vaid 

söödava allokasuariini viljadest.
Allikas: ScienceNews; shorturl.at/jlqCD

AUSTRAALIA
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Muraste looduskool kutsub 
looduslaupäevakutele
Muraste looduskool on alga-

tanud uue haridusürituste 
sarja „Laupäev looduses“. 

Kogu 2020.  aasta jooksul korraldab 
looduskool kaks korda kuus loodusret-
ki, -õhtuid ja -hommikuid. Iga kuu tei-
sel ja viimasel laupäeval pakuvad head 

retkejuhid ja põnevad lektorid võima-
lust tutvuda huvitavate teemadega. 

Esimene sarja „Laupäev looduses“ 
üritus oli 11. jaanuaril Muraste mõisa 
juures. Esimesel kohtumisel tehti tut-
vust Eesti talilindude ja -loomadega. 
Talvise looduse igapäevaelu ja saladu-

si mõtestas lahti looduskooli juhataja, 
loodusfotograaf ja keskkonnahariduse 
edendaja Val Rajasaar.

Järgmised looduslaupäevakud on 8. 
ja 22. veebruaril. 8. veebruari teema on 
puud ja põõsad ning kuidas neid talvel 
ära tunda. 22. veebruaril minnakse jäl-
jeretkele ning juttu tuleb jahindusest. 
Edaspidi on plaanis näiteks linnulau-
luhommikud, ranniku- ja tiigielustiku 
uurimine, pikk rannikumatk, nahkhii-
reõhtu ja palju muud põnevat.

Looduslaupäevakute ajakava 
avaldatakse Harku Valla Teatajas ja 
Muraste looduskooli kodulehel www.
murastelooduskool.ee ning sotsiaal-
meedias.

Loodusõhtud on mõeldud nii täis-
kasvanutele kui ka lastele. Üritusi toe-
tab keskkonnainvesteeringute kes-
kus. Enda osalustasu on seitse eurot, 
mudilastele on looduslaupäevakud 
tasuta. 

Tegutsetakse õues, ette valmistu-
des tuleb lähtuda ilmaoludest. Kogu 
aasta vältel kõige usinamad osalejad 
saavad sarja lõpuüritusel kingiks hea 
raamatu. Tulge laupäeval loodusesse!

Muraste looduskool / Loodusajakiri

|90|  

Sõnumid

Kevadõhtuse linnulauluretke võtavad osalejad kokku ja kinnistavad uued teadmi-
sed üheskoos
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Teoreetilise bioloogia 
kevadkool ootab kaastöid

Järjekordne, s.o XLVI teoreetili-
se bioloogia kevadkool peetakse 
24.–26.  aprillil. Toimumiskohta 
veel täpsustatakse. Kevadkooli 

teema on „Tihedalt kooselamise 
teooria“.

Seekordne kevadkool võtab vaat-
luse alla tihedalt koos olemise ja ela-
mise võlud ja valud ning selle üldis-
tused, lähtudes eri bioloogilistest 
organisatsioonitasemetest. Mis juh-
tub biosüsteemi ja selle struktuuri-
ga, kui elusolendid on tihedamini 
koos? Kuidas kujunevad ruumi- ja 
ajamustrid ja mis vormib neid elu 
suure kontsentratsiooni korral?

Mõned teemad, mida tasub aru-
tada: mil moel kujuneb transpordi-
teede võrgustik (nii organismi sees 
kui ka ümbruses); kommunikat-

sioonivõrkude reeglipä-
rad; linnaökoloogia kujune-
mislugu; eri organismirühmad ning 
elurikkus tiheasustuses; ainerin-
ged, puudu- ja ülejäägid, kumulat-
sioon ja tühjakstõmme; linnamaas-
tik, arhitektuur, maheplaneerimine; 
sümbioosi, parasitismi ja asotsiaal-
suse kooselu; sotsiaalsus ja agres-
siivsus; linna atraktiivsus võõrlii-
kidele, hulkraksus kui linnalisus ja 
muu säärane.

Korraldajad ootavad osavõt-
tu ja kaastöid Schola Biotheoretica 
46.  köitesse. Peale teaduslike 
artiklite oodatakse tekste ka rub-
riiki „Kirjud teod“, kuhu sobivad 
kroonika, mälestused, kurioo-
sumid, huumor ja eksperimen-
taalsed/avangardsed käsitlused. 

Kevadkoolis loodame kuulda ligi-
kaudu poole tunni pikkusi ettekan-
deid.

Kirjalikke kaastöid ootame 
15. märtsi hommikuks e-posti aad-
ressile laanisto@ut.ee. Artikli soovi-
tatav pikkus on 4000 – 12 000 tähe-
märki ja kuni viis tabelit või soovi-
tatavalt mustvalget joonist; läbi rää-
kida saab ka mahukamate ja kireva-
mate asjakohaste kaastööde asjus.

Ringkirjad avaldatakse ka aadres-
sil www.elus.ee/tbk. Eelmisi kogu-
mikke näeb võrguaadressil kevad-
kool.elus.ee.

LUSi teoreetilise bioloogia 
sektsioon / Loodusajakiri

Eesti bioloogiateoreeti-
kute kevadist aastakon-

verentsi on peetud alates 
1975. aastast  

 ootab kaastöid
sioonivõrkude reeglipä-
rad; linnaökoloogia kujune-

Eesti bioloogiateoreeti-
kute kevadist aastakon-

verentsi on peetud alates 
1975. aastast  
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Kerly Ilves, Tartu 
Toidujagamise eest-
vedaja 

To i d u j a -
g a m i n e 
(ingl foodsharing) sai algu-

se 2012.  aastal Berliinis kahe saksa 
noormehe eesvõttel. Selle kogu-
konnaliikumise siht on vähenda-
da toidu raiskamist. Peale selle on 
nende taotlus rääkida toiduraiska-
mise keskkonnamõjust, suurenda-
da lugupidamist toidu vastu ja luua 
kontakte ettevõtetega, kes ei soovi 
toidu ülejääke mitte prügikasti visa-
ta, vaid jagada.

Seda saab teha mitut moodi: raja-
da eri linnaosadesse ja piirkonda-
desse toidujagamispunkte (toidukapp 
või külmik), jagada toitu avalikult, 
pakkuda tasuta õhtusööki või korral-
dada toidujagamisfestival. 

Tartu Toidujagamine on esime-
ne asjaomane kogukond Eestis. Ent 
samasugune rühmitus kaasab liik-
meid ka Tallinnas, sest neid on 

vaja igas linnas: vabatahtlikud ongi 
toidujagamise liikumapanev jõud. 
Nemad on inimesed, kes eri firma-
de annetatu vastu võtavad ja laiali 
jagavad. 

Eestis on teada paar toidu-
jagamispunkti, mis pole avalikud, 
aga neid võib olla rohkemgi. Tartu 
Toidujagamine on avanud oma esi-
mese Barlova toidupunkti Karlova 
linnaosas. See annab tegusale kogu-
konnale võimaluse toiduülejääke ava-
likult jagada. 

Toidujagamispunkti kasutajate-
le kehtivad reeglid, mille järgi tohib 
kappi jätta ainult sellist toitu, mida 
ka ise sööksid. Jagatava toidu tarbi-
misaeg ei tohi olla lõppenud, kappi ei 
panda kala ega liha. Omavalmistatud 
toidule palutakse märkida, millal see 
on tehtud ja kas see sisaldab allergee-
ne. Kapist võetud toitu kasutab iga-
üks omal vastutusel. Oleme suhelnud 
veterinaar- ja toiduametiga, kes lähi-
ajal koostab seda laadi kapi kasutaja-
tele lisajuhised.

Huvilistel tasub teada, et toidu-

jagamispunkt on võimalik rajada 
sinna, kuhu seda soovitakse. Selleks 
tuleb leida aktiivsed inimesed ja sobiv 
koht toidukapile ning luua kontaktid 
ja anda elanikele teada, mis on ette 
võetud. Tartu Toidujagamine saab 
seejuures appi tulla, samuti aitame 
kapi leida ja paigaldada. Huvilised 
saavad infot Facebookist (www.
facebook.com/foodsharingtartu), või 
e-kirja teel: tartutoidujagamine@pro-
tonmail.com. 

Selleks et toitu läheks vähem rais-
ku, soovitab Tartu Toidujagamine 
osta lühema tarneahelaga kohalik-
ku toitu, kavandada oma toitumist 
nutikalt, kasutades ära järelejäänud 
tooteid, ja vaadata järjepidevalt üle 
oma varud. Ühtlasi tasub regulaar-
selt kontrollida toodete aegumiskuu-
päevi ja visata toit ära ainult siis, kui 
seda pole tõesti võimalik süüa ilma 
tervist ohustamata. Võimaluse kor-
ral tuleks kodus kompostida. Seeläbi 
saab aastas ära kasutada keskmiselt 
kuni 150 kg toidujäätmeid majapida-
mise kohta. 

Eele Õunapuu
Pikas, Tartu ülikooli 
taimede ökofüsioloo-
gia teadur

Kl i i m a -
muutused ja globaalne soo-
jenemine on praegu aktuaal-

ne teema. Jutuainet annavad üha 
sagedasemad erakordselt soojad tal-
ved. Möödunud detsembris oli Eesti 
keskmine õhutemperatuur +2,6  °C, 
ent pikaajaline keskmine on –2  °C. 
Jaanuaris on ööpäev läbi püsinud 
plusskraadid, st meteoroloogiliselt 
pole talv veel alanudki, kuigi kalend-
ri järgi on pool talvest juba möödas. 
Selline normist erinev ilm on loodu-
se segadusse ajanud: mitmel pool on 
märgatud õide puhkenud lilli, seal-
hulgas sinililli, varsakapju, priimulaid 
ja võililli. Muutused loodusnähtuste 
ajastuses, nagu õitsemise algus, ongi 

üks globaalsete kliimamuutuste taga-
järg. Tekib mure, millised on talvise 
õitsemise järelmõjud taimedele ja mis 
saab sellistest taimedest  suvel, tava-
pärasel õitseajal.

Talvise õitsemise mõju taimele 
oleneb konkreetsest liigist. Eestis on 
päris mitu talvel õitsevat taimeliiki. 
Vast tuntuim näide on ilutaim lume-
roos, kes tihti õitsebki meil kesk sooja 
talve detsembrist kevadeni. Õitega 
võivad talvituda näiteks kirikakrad, 
samuti ei ole haruldane, kui jaanuaris 
õitseb umbrohuna tuntud vesihein. 
Sellistele taimedele ei avalda talvine 
õitsemine märkimisväärset mõju.

Tavapärasest märksa varasema 
õidepuhkemise tõttu võib aga taime 
kogu elutsükkel häiruda, mis oma-
korda mõjutab drastiliselt taimede 
ellujäämist, seemnete toodangut ja 
paljunemisvõimet. Kui soojal perioo-
dil välja kujunenud õied hukkuvad 

tugeva pakase tõttu, võib juhtuda, et 
taimel ei õnnestu kogu järgneva kas-
vuperioodi jooksul õitseda ega vil-
juda. 

Paljunemist võib talvine õitsemine 
mõjutada mitmel viisil. Eelkõige suu-
rendab see külmakahjustuste ohtu. 
Kui pika sooja talve järel tuleb käre 
pakane, hukkub külmaõrnadel liiki-
del kogu taim. Külmakindlatel liikidel 
hävivad küll ainult külmatundlikud 
organid ja koed, näiteks õied, aga tai-
meorganismil ei pruugi jätkuda pii-
savalt ressursse, et tavapärasel õitse-
misajal ja soodsates keskkonnaoludes 
moodustada uued õied. Kui need siis-
ki moodustuvad, ei pruugi neis kuju-
neda kvaliteetseid arenemisvõimelisi 
seemnealgmeid. Samuti ei pruugi uus 
õitseaeg langeda kokku tolmeldaja-
te lennuajaga. Tõenäoliselt ei teki sel 
kasvuperioodil üldse seemneid või 
moodustub neid tunduvalt vähem.

EL küsib

Miks tasub toitu jagada?

Mis juhtub jaanuaris õitsevate kevadlilledega?
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Bellingshausen 200
Retk kordab Bellingshauseni laevade Vostok ja Mirnõi 
teekonda, aga peatusi tehakse rohkemates sadamates. 
Eesmärk on meenutada baltisakslasest Vene admirali 
ajaloolist uurimisreisi ja teadvustada, et üks olulisemaid 
ülesandeid meie planeedil on tagada keskkonnakaitse. 
Retke korraldavad meremuuseum ja MTÜ Thetis Ekspe-
ditsioonid.

Juuli
11.07–12.07 Kroonlinn–Sillamäe
13.07–13.07 Sillamäe–Helsingi
14.07–14.07 Helsingi–Tallinn
14.07–15.07 Tallinn–Roomassaare
17.07–17.07 Roomassaare–Ventspils
18.07–19.07 Ventspils–Klaipėda
19.07–20.07 Klaipėda–Kaliningrad
21.07–22.07 Kaliningrad–Gdańsk
24.07–26.07 Gdańsk–Kiel
28.07–30.07 Kiel–Kopenhaagen 
August
01.08–01.08 Kopenhaagen–Malo
02.08–03.08 Malo–Göteborg
05.08–06.08 Göteborg–Oslo
08.08–11.08 Oslo–Bergen
13.08–15.08 Bergen–Lerwick
17.08–18.08 Lerwick–Kirkwall
19.08–24.08 Kirkwall–Aberdeen
25.08–27.08 Aberdeen–Lindisfarne
27.08–31.08 Lindisfarne–London
September
04.09–06.09 London – Saint Helier
07.09–10.09 Saint Helier – Brest
12.09–14.09 Brest–Vigo
16.09–17.09 Vigo–Porto
19.09–20.09 Porto–Cascais
20.09–23.09 Cascais–Funchal
26.09–29.09 Funchal – Santa Cruz
Oktoober
01.10–05.10 Santa Cruz – Las Palmas
06.10–10.10 Las Palmas – Praia
15.10–01.11 Praia–Recife
November
11.11–15.11 Recife–Salvador
17.11–20.11 Salvador – Rio de Janeiro
24.11–29.11 Rio de Janeiro – Itajaí

Allikad: reisikirjad.gotravel.ee/ajakiri/ekspeditsioon-antarktika-200/, 
Tiit Pruuli, Meelis Saarlaid, Erki Tammiksaar
Fotod: Tiit Pruuli, Jaan Künnap / Wikimedia Commons

Mootorpurjekas 
Admiral Bellingshausen

Tüüp: ketš
Ehitatud: 1984 Hollandis
Kohti: 12 koid, 12 reisijat
Pikkus: 23,8 m
Süvis: min 2,75 m ja 
max 3,5 m
Laius: 6,7 m
Mootor: Volvo-Penta 
420 hj
Kütusepaak: 6840 l
Mageveepaak: 3150 l

Admiral Bellingshauseni teekond

Kapten 
Meelis Saarlaid

Kapten 
Indrek Kivi

Ushuaia jahisadam Argentina lõunatipus

Detsember
01.12–04.12 Itajaí-Florianópolis
04.12 – 04.12 Florianópolis–Montevideo
09.12–11.12 Montevideo – Comodoro 
Rivadavia
14.12–15.12 Comodoro Rivadavia – 
Port Stanley
20.12–23.12 Port Stanley – Ushuaia
Jaanuar
03.01–20.01 Ushuaia – President Frei 
baas
21.01 President Frei baas – Port Lockroy
Port Lockroy – Vernadski baas
Vernadski baas – 27.01 Bellingshauseni baas
Bellingshauseni baas – Elephanti saar
Elephanti saar – Orcadase baas
Orcadase baas – Grytviken
Grytviken–Piriápolis

P Õ H J A -
A M E E R I K A

V A I K N E
 O O K E A N



Meeskond
Kaptenid Indrek Kivi, Meelis Saarlaid, 
Indrek Lepp
Laevamehaanikud  Ahto Aaslav-Kaasik, 
Lembit Aaslav-Kaasik, Uku Aaslav-Kaasik
Laevakunstnikud Anna Litvinova, 
Roman Matkiewicz
Laeva videograaf Cristian Johannes Kask
Jungad Julius Tarand, Karolina Vaino
Ekspeditsiooni üldjuht Tiit Pruuli
Reederite esindaja Heiti Hääl

Teadlased, merendustegelased
Veeteede ameti juht kapten Rene Arikas
Ajaloolased Urmas Dresen, Feliks 
Gornische�, Erki Tammiksaar, David 
Vseviov
Keemik Jüri Ivask
Antarktika-uurijad Enn Kaup, 
Viktor Bojarski, Priit Tisler, Timo Palo
Vabatahtlik merepäästja Rait Killandi
Bioloogid Sulev Kuuse, Kalle Olli, 
Urmas Kõljalg
Allveetehnoloog ja arvutiteadlane
Maarja Kruusmaa
Laevamehaanikainsener Roomet Leiger
Merefüüsik Urmas Lips
Ornitoloog Leho Luigujõe
Mereteadlane Tarmo Soomere
Kalateadlane Markus Vetemaa

Praia

Recife

Salvador

Rio de Janeiro

Montevideo
Piriápolis

Itajaí

Florianópolis

Comodoro Rivadavia

Port Stanley

Port Lockroy
Bellingshauseni baas

Ushuaia

President Frei baas

Vernadski baas

Grytviken

Elephanti saar

Orcadase baas

Kroonlinn
Sillamäe

Roomassaare
Ventspils

Klaipėda
Kaliningrad

Gdańsk
Kiel

Wieringerwerf

Saint Helier
Brest

Vigo
Porto

Cascais

Funchal

Las Palmas

Malo
Göteborg

Oslo
BergenLerwick

Kirkwall

Aberdeen
Lindisfarne

London

Santa Cruz

Kopenhaagen

Helsingi
Tallinn

Erki
Tammiksaar
Immanuel
Kanti haual
Kaliningradis

Reisiseltskond Briti 
kuninglikus geograa�a-
seltsis
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Tuulepargid Eestis

Allikad: Eesti tuuleenergia assotsiatsioon, statistikaamet, Eesti taastuvenergia koda (ETEK)

4

Nelja Energia OÜ, Eesti Energia AS (2002)

1,8 MW3

Nelja Energia OÜ (2005)

18,4 MW8

6,9 MW3

Eesti Energia AS (2011)

9 MW 3

6 MW 2

12 MW

AS Eleon (2014)
3 MW1

Nelja Energia AS (2016)
7,05 MW3

Sikassaare
OÜ Stacey (2012)1,5 MW3

Nelja Energia AS /
Eesti Energia AS (2012)

45 MW18

0,8 MW1

Nelja Energia AS (2009)

9 MW3

Nelja Energia AS (2009)
16 MW8

Nelja Energia AS (2008)

Eesti Energia AS (2008)

6,9 MW3
Skinest Energia AS (2008)

12 MW 4

Nelja Energia OÜ (2005)

Tuuleenergia OÜ (2014)

Tuuleenergia OÜ (2014)
Nelja Energia OÜ (2010)

8 MW 4

AS Telewind (2005)

3 MW6

OÜ Rotorline (2007)

0,3 MW3

Eesti Energia AS (2009)
39 MW13

Aulepa II etapp

Paldiski

Pakri

Aulepa I etapp

Vanaküla

Tooma I

Tooma II

Virtsu II

Virtsu I

Virtsu III

Läätsa

Salme II

Türju

Eesti Energia AS (2007)

0,15 MW 2
Ruhnu

Virtsu I lisatuulik

Esivere I

Esivere

Mäli

Tamba

Nasva

Nasva I

AS Baltic Workboats (2011)

2,3 MW 1

Baltic Wind Energy OÜ
(2007)

1,6 MW 2

2017. aastal algatas valitsus üleriigilise 
mereala teemaplaneeringu. Eesmärk on 
teha kogu Eesti mereala plaanikavand ja 
hinnata planeeringu mõjusid. Seati siht 
leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas 
perspektiivis, et edendada meremajandust 
ja saavutada hea merekeskkonna seisund.
Mereala planeering on lähtealus, mis või-
maldab toota tuuleenergiat Eesti ranniku-
meres.

Tulevikus võib 
meretuuleparke rajada 
Edela-Eestisse

Kuigi aastatel 2017 ja 2018 ei lisandunud 
Eestisse ühtegi tuuleparki, suurenes tuule-
energia koguvõimsus õige pisut: Eleringi 
andmetel lisandus võrku 2 MW Purtse tuule-
pargis. 
Seega on ETEKi andmetel 2018. aasta lõpu 
seisuga Eestis võrku ühendatud 140 elektri-
tuulikut, mille koguvõimsus on 314 MW. 

Nasva II

AS Baltic Workboats (2013)

3,6 MW 1

          Tuule-
energeetika 
arendamiseks 
sobivad alad

          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-          Tuule-

Nelja Energia AS (2013)

6,9 MW3
Ojaküla

pargi
nimi

tuulikute
arv

tuulikupargi
koguvõimsus

tootja

0,66 MW 1
OÜ Meritreid (2015)

Torgu
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Tuuleenergia 
tootmisvõimsus 
Eestis MW

AS Sangla Turvas (2007)

Sangla

0,3 MW 1

24 MW 8
39 MW 18

AS Raisner / 
Adepte Energy OÜ (2019)

Varja 

10 MW 5

Narva

Eesti Energia AS (2012)

Aseriaru

Nelja Energia AS (2011)

8 24 MW
Viru-Nigula

Nelja Energia OÜ (2007)

Nelja Energia AS (2013)

6,9 MW3
Ojaküla

OÜ Green Electric (2014)

1,8 MW1
Aburi

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

309311310300

334

266266

181

132
116

77
58

313123
22

–12%591
669

2018

2017

Tuuleenergia toodang Eestis MW

Tuuleenergia
hõlmab ligikaudu

7%
elektri lõpptarbi-

misest
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Erki Tammiksaar

Fabian Gottlieb von Bellings-
hausen (◊ 2) on suur nimi 
Venemaal ja Eestis, sest väide-

tavalt avastas ta Antarktise mandri. 
Kahtlemata oli Bellingshausen või-
mekas Vene mereväeohvitser. Ta tegi 
kaasa esimese Vene ümbermaailma-
reisi Adam Johann von Krusensterni 
juhatusel aastail 1803–1806 ning juh-
tis Vene keisri Aleksander  I käsul 
kolmemastilistel luupidel Vostok 
ja Mirnõi ekspeditsiooni Lõuna-
Jäämerele. Kas Bellingshausen avas-
tas 200 aastat tagasi Antarktise kon-
tinendi? Sellele küsimusele ei olegi 

nii lihtne vastata, kui allikmaterjalide 
põhjal esmapilgul tundub.

Bellingshauseni ekspeditsiooni 
eellugu. Bellingshauseni uurimisret-
ke eellugu ei ole kuigi hästi doku-
menteeritud ega seegi, kes tegi ette-
paneku korraldada ekspeditsioon. 
Patriootlikult meelestatud nõukogu-
de uurijad olid veendunud, et idee 
avastada Antarktise kontinent kuu-
lus ühiselt Vene meresõitjatele, nagu 
Adam Johann von Krusenstern, Otto 
von  Kotzebue, Gavrila Sarõtšev ja 
Mihhail Golovnin [16]. See pole aga 
tõsi, sest admiraliteedi juht Sarõtšev 
oli Krusensterni ja ka tema isaliku 
hoolitsuse all olnud Kotzebue vaen-
lane. Pigem selgub Kotzebue kirjade 
põhjal asjaolu, et Kotzebue juhitud ja 
Krusensterni korraldatud Loodeväila 
avastamise ekspeditsiooni (1815–
1818) edu oli peapõhjus, miks saadeti 
ekspeditsioon Lõuna-Jäämerele. Ent 
1818.  aasta lõpus oli ekspeditsioo-
ni algataja hoopis Vene mereminis-

◊ 1. Nagu kõik meeskonnaliikmed oli ka ekspeditsiooni kunstnik Pavel Mihhailov esialgu vaimustunud suurtest jäämäge-
dest. Ent huvi nende vastu kadus kiiresti. Seetõttu ei tea me joonistuste põhjal kuigi palju selle kohta, millistes jääoludes pidi 
Bellingshausen üritama jõuda sihile [13]. Britid olid oma uurimisretkede jäädvustamisel palju hoolikamad ja järjepidevamad

Mis kuupäeval nägi Fabian 
Gottlieb von Bellingshausen 

Antarktise mandrit?

◊ 2. Fabian Gottlieb von 
Bellingshausen (1779–1852)

Geograafia ajalugu
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Bellingshauseni ekspeditsioon 1819–1821
Uurimisretk sai alguse 1819. aasta 15. juulil Kroonlinnast. Ekspeditsiooni käsutuses oli kaks laeva: Vostok (komandör 

ekspeditsiooni juht Fabian Gottlieb von Bellingshausen) ja Mirnõi (komandör mereväeleitnant Mihhail Lazarev).

Ehitatud 1818. aastal
sõjalaevaks

Peterburi lähedal
Ohta jõel

Tüüp: kolmemastiline luup
Relvastus: 20 kahurit
Pikkus: 36,58 m
Laius: 9,14 m
Süvis: 4,3–4,39 m
Kiirus: 8 sõlme
Meeskond: 74 meest

Ehitatud 1818. aastal 
sõjatranspordilaevaks
Lodeinoje Pole laevatehases
Sviri jõel

Allikas: Erki Tammiksaar

Vostok Mirnõi

22. jaanuaril 1821
ei avastanud Vene
ekspeditsioon esimest
korda lõunapöörijoo-
nest lõunas mitte jääd, 
vaid kõva maa – 
Peeter I saare.

1821. aasta veebruari 
algul tegi ekspeditsioon
kindlaks, et Lõuna-Shet-
land ei ole Antarktise
mandri osa.

28. jaanuaril 1821 
avastas ekspeditsioon 
Aleksander I ranniku

17. veebruaril 1820
nägi ekspeditsioon
šel�liustiku äärt.

28. jaanuaril 1820
avastati väidetavalt
Antarktis.

27. detsembril 1819
jõuti Cooki avastatud 
Lõuna-Georgia saare 
juurde. Tehti kindlaks, 
et see saar ei ole Antark-
tise mandri osa.

Juuli teisel poolel ja
augusti algul tegi
ekspeditsioon mitu
avastust praeguses
Tuamotu saarestikus
(Prantsuse Polüneesia).

14.–15. jaanuaril 1820
kontrolliti Cooki avastusi
Lõuna-Sandwichi saares-
tikus.

3.–4. jaanuaril 1820
avastati Traversay
saared.

Tüüp: kolmemastiline luup
Relvastus: 28 kahurit

Pikkus: 39,57 m
Laius: 9,96 m

Süvis: 4,8 m
Kiirus: kuni 10 sõlme

Meeskond: 116 meest

Kroonlinn
04.06.1819
17.08.1821

Rio de Janeiro
14.11.1819 Sydney

11.04.1820

Tahiti
02.08.1820

17.02.1820
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ter markii de  Traversay; 1819.  aasta 
veebruari algul kiitis keiser plaani 
heaks. Mereministri ja Sarõtševi sur-
vel tehti retke ettevalmistusi kibe-
kiiresti, kuid miks, pole seni selge. 
Krusensterni sellesse töösse ei kaa-
satud ja tal ei olnudki võimalust ette-
valmistusi mõjutada, kuigi ta püüdis 
seda korduvalt teha [5, 7].

Tekib küsimus, kuidas siis sai eks-
peditsiooni juhiks Bellingshausen, 
kes oli olnud üks Krusensterni usal-
dusaluseid konfliktirohkel Vene esi-
mesel ümbermaailmareisil. Vastus 
on iseenesest lihtne. Ekspeditsiooni 
juhiks pidi saama Makar Ratmanov, 
kes oli samuti osalenud Krusensterni 

reisil, kuid ta haigestus ega saanud 
juhtimist üle võtta. Kuna Golovnin 
oli sel ajal ümbermaailmareisil, ei 
jäänudki muud valikut, kui kutsu-
da vastutusrikka ekspeditsiooni ette-
otsa ümbermaailmareisi kogemuste-
ga Bellingshausen, kes oli teeninud 
Mustal merel. Talle anti korraldus 
tulla mais kiirkorras Peterburi, et ta 
teeks viimased ettevalmistused eks-
peditsiooniks [7].

Vene lõunapooluseekspeditsioo
ni tulemused. Uurimisretk, mis 
algas 16.  juulil 1819.  aastal ja lõppes 
Kroonlinnas 5.  augustil 1821.  aastal 
(ukj), kestis 752 päeva, mille käigus 

läbiti 49 860 miili, s.o märksa pikem 
vahemaa kui maakera ümbermõõt 
ekvaatori kohal (vt joonist) [16]. 

Tuleb võtta arvesse, et retkel osale-
jad pidid seilama kahel halvasti varus-
tatud, eri kiiruse ja jääklassita luu-
bil ning saama hakkama äärmusli-
kes kliimaoludes (vt joonist lk 17). 
Kõige kiuste jõudsid nad õnnelikult 
Kroonlinna tagasi, olles teinud ringi 
ümber Antarktise. See on erakord-
ne saavutus. Ühtlasi kontrolliti lõu-
napoolkera talvehooajal, 1820.  aasta 
aprillist novembrini, Kotzebue tehtud 
geograafiliste avastuste õigsust Vaikse 
ookeani keskosas Marshalli saaresti-
kus. Seejuures tehti selles piirkonnas, 

◊ 3. Mihhailovi joonistus tuttpingviinist (Eudyptes chrysolophus) [13]. Tänapäeval on 
tema arvukus hinnatud sajale tuhandele isendile, ent siiski on see umbes 70 cm 
pikkune pingviin arvatud ohualdiste liikide nimekirja
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nimelt Tuamotu saarestikus, ka ise 
mõned avastused  (vt joonist lk 17) [2]. 

Lõunapolaaralade uurimise sei-
sukohalt tehti peamised avastused 
aastail 1820–1821. Esialgu pakkusid 
suurt rõõmu pingviinid ja 1820. aasta 
algul avastati saarestik, millele ei 
antud nimi mitte keisri, vaid ekspe-
ditsiooni põhialgataja Traversay järgi. 
Seejärel püüti lõunapooluse lähedal 
tulutult avastada kontinenti, mille 
olemasolus oli Traversay täiesti veen-
dunud [5, 6]. 

Kõige olulisemad avastused tehti 
lõunapolaarvetes ekspeditsiooni 
lõpp faasis 1821. aasta algul. „Pole või-
malik sõnadega väljendada seda rõõ-

mupalangut, mis ilmus meie palgeile 
rõõmuhõisetega „Maa! Maa! Maa!“ 
Pärast pikka ja üheülbalist mererei-
si alalises hukkumise ohus jää, lume, 
vihma, lörtsi ja udu tõttu polnud sel-

les vaimustuses midagi imelikku,“ kir-
jeldas Bellingshausen Peeter  I saare 
avastamist 22. jaanuaril 1821 [8: 305]. 

Vaid nädal aega hiljem, 28.  jaa-

nuaril, avastati Aleksander  I rannik. 
Ainus uurimisretkel osalenud teadla-
ne astronoom Ivan Simonov hindas 
mõlema avastuse tähtsust nii: „Nende 
maade avastamine on tähtis, sest 
need on seni avastatutest kõige lõu-
napoolsemad. Tõenäoliselt ei avastata 
teisi maid nii lähedal lõunapoolusele 
niipea“ (vt joonist lk 17) [15: 52–53]. 

Antarktise avastamise 200.  aas
tapäeva tähistatakse Bellings
hauseni jaamas. President Vladimir 
Putin on kuulutanud tänavuse aasta 
Venemaal Antarktise aastaks. Nõnda 
soovib ta rõhutada Bellingshauseni 
juhitud Vene esimese Antarktise-

◊ 4. Jäämägi Antarktise poolsaare ranniku lähedal 29. detsembril 2017
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President 
Vladimir Putin 
on kuulutanud 

tänavuse aasta Venemaal 
Antarktise aastaks. 
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ekspeditsiooni tähtsust: 200 aastat 
tagasi, 28. jaanuaril 1820, tegid vene-
lased suure avastuse, nad nägid väi-
detavalt esimestena inimkonnast 
kuuendat kontinenti. Sellega polnud 
18.  sajandil hakkama saanud suur 
briti meresõitja James Cook, küll aga 
venelaste Bellingshausen, kelle eks-
peditsioonil ei osalenud ühtegi võõ-
ramaalast, nagu on patriootiliselt kir-
jutanud nõukogude mereväeohvitse-
ridest ajaloolased [16]. 

Vähemalt kolm Vene suurt purje-
alust (sh Krusenstern) ja mitu uuri-
mislaeva on praegu teel Kuningas 
George’i saarele Lõuna-Shetlandi 
saarestikus, kus paikneb 1968.  aastal 
asutatud Bellingshauseni jaam (◊ 7). 
Kõik laevad peavad sinna jõudma 
28.  jaanuaril, kui jaamas tähistatakse 
suurejooneliselt Antarktise avastami-
se 200. aastapäeva.

Vene president ei kavatse 28.  jaa-
nuaril teha visiiti Bellingshauseni 
jaama, kuid Eesti presidendil Kersti 
Kaljulaidil on see kavas. Esmapilgul 
tundub kummastav, et Eesti, mis 
püüab igati distantseeruda oma ida-

naabrist ja järjekindlalt arvustab 
Nõukogude okupatsiooni, on leid-
nud nii poliitilises küsimuses kui 
Antarktise avastamine ühise seisu-
koha venelaste ja Vene poliitikaga.

Põhjus on Bellingshauseni sün-
dimine 20.  septembril 1779.  aastal 
Saaremaal. Kuigi selle baltisakslase 
isikust, sõpradest ja tegevusest ei tea 
me lähemalt suurt midagi, peame 
teda siiski Eesti pojaks. Nii soovime 
samuti saada osa Antarktise avasta-
mise aupaistest, sest  Bellingshausen 
juhtis retke lipulaeval Vostok. 
Riiklikul tasemel ei peaks me seda 
kuulsust taotlema, küll aga võib nii 
toimida eraviisiliselt, nagu on moo-
torpurjelaev Admiral Bellingshauseni 
reis Tiit Pruuli, Heiti Hääle ja Märten 
Vaikmaa eestvõttel Peterburist 
Bellingshauseni jaama Lõuna-
Shetlandi saartel. Eestlaste purjekas, 
millel on saanud meresõitu proovida 
kümned Eesti teadlased (ka ise seila-
sin eelmise aasta juulis Kaliningradist 
Kieli), peaks samuti olema 28.  jaa-
nuaril 2020 Bellingshauseni jaamas 
(vt joonist lk 12–13). 

Olen olnud selles jaamas 28.  det-
sembril 2017.  aastal. Juba toona, 
kui jaamas liikus ringi sada turist-
liku uurimislaeva reisil osalejat, oli 
seal vähe ruumi. Seepärast oskan ette 
kujutada, et nüüd, kui eestlased ja 
venelased koos Bellingshausenit ja 
tema avastust ülistavad, läheb seal 
ääretult kitsaks (◊ 6).

Jõupingutused Antarktise esma
avastaja tiitli nimel. Õigupoolest 
peaks venelased (ja eestlased) tähis-
tama Antarktise avastamise aasta-
päeva Mirnõi (’rahu’) polaarjaamas, 
mis oli Antarktise mandril esime-
ne Nõukogude Liidu jaam (asutatud 
1956). Mirnõi oli Bellingshauseni eks-
peditsioonil osalenud kapten Mihhail 
Lazarevi juhitud aluse nimi. Külma 
sõja kontekstis oli tähenduslik käsi-
tada Antarktise jaama rahu sümboli-
na vastukaaluks ameeriklaste plaanile 
paigutada sinna tuumarelvad. 

Ent asjaolu, et Lazarevi luubi (vt 

|100|  

◊ 5. Vladimir Lebedev saatis Nicholas Turnerile pühendustega artiklid 
Antarktise avastamisest ning iseenda märkustega Bellingshauseni 
reisiraamatu 1949. aasta eksemplari, püüdes nii teda veenda venelaste 
avastuses. Turner suri Wellingtonis 2016. aastal ning ma ostsin need 
raamatud sealsest antikvariaadist Rip Bulkeley info põhjal

Foto: Tanel Trööp
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joonist lk 17) järgi anti nimi esimese-
le Nõukogude jaamale, teenis ka teist 
eesmärki, sest selleks ajaks oldi kapi-
talistlikus maailmas veendunud, et 
venelased ei saanud Antarktise konti-
nenti avastada 28. jaanuaril 1820. aas-
tal. Bellingshauseni enda reisiraamat 
kinnitas seda tõika, sest sel päeval ei 
näinud ta midagi erilist, arvestama-
ta seda, et siis tehti ekspeditsioonil 
esimene katse murda läbi lõunapoo-
lusele [8:  42–43]. „Igavene, läbipääs-
matu [paak]jää tegi aga lõpu meie 
inimlikele pingutustele liikuda kauge-
male lõuna poole“, kirjutas Simonov 
[15:  17–18]. Venelased raiusid nagu 
rauda, et nendest faktidest hoolimata 
avastati Antarktise kontinent 28. jaa-
nuaril 1820, sest siis nähti šelfilius-
tiku serva. Sellest kirjutas Lazarev 
1821.  aastal ühele oma sõbrale: „Sel 
imeilusal õhtul kohtasime erakord-
selt kõrget jääst nõlva [матерой лед]. 
Saalingult vaadates ulatus see nii kau-
gele, kui oli meie nägemisulatus, kuid 

seda üllatavat vaatepilti ei saanud me 
kaua nautida, sest kiiresti läks udu-
seks ja hakkas sadama lund“ [14: 55]. 
Nii on Mirnõi jaama nimi eriti suure 
sümboolse väärtusega, sest just sel-
lenimeliselt aluselt olevat esimesena 
nähtud Antarktist.

Eriti aktiivselt võitles venelas-
te prioriteedi eest rahvusvahelise 
geofüüsika aasta (1957–1958) Vene 
Antarktika-uurimise komisjoni tea-
duslik sekretär Vladimir Lebedev. 
Tema Antarktika-raamat, mis oli 
1959. aastal ilmunud inglise keeles, ja 
artikkel Vene Antarktika-komisjoni 

väljaandes rääkisid Lazarevi suurest 
avastusest [4, 10]. Välismaalasi see ei 
rahuldanud, kuid vaid ühel žurnalis-
til lubati täpsemalt küsida, millistele 
andmetele on Lebedev konkreetselt 
oma väidetes toetunud. See isik oli 
Uus-Meremaa ajakirjanik Nicholas 
Turner (1935–2016). Turneri kiri 
avaldati ja Lebedev vastas sellele (◊ 5) 
[11]. Seejärel hakati paljudes maail-
ma riikides aegamööda tunnistama, 
et venelased võisid tõepoolest avasta-
da Antarktise.

Miks ei saa 28. jaanuari 1820 pida
da Antarktise avastamise kuu
päevaks? Olen siiski tõestanud, et 
Vene argumentatsioon on nõrk ja 
üks erakiri (sic!), mille kirjutamisel 
ei kasutanud Lazarev logiraamatut, 
ei anna tunnistust Antarktise avas-
tamisest. Nimelt, Lazarev eksis kuu-
päevadega, vahetades ära 28.  jaanua-
ri ja 17.  veebruari, sest ta oli sõb-
rale kirjutanud mälu järgi [6]. Vene 
ekspeditsioon nägi tõesti šelfiliusti-
ku serva, mida peetakse Antarktise 
mandri osaks, kuid see juhtus esimest 
korda alles 1820. aasta 17. veebruaril. 
Bellingshausen on oma reisiraamatus 
sellest suure hämmastusega kirjuta-
nud [8: 117–118].

Miks aga koondada tähelepanu 
28. jaanuarile, kui avastamiskuupäe-
vaks võinuks sama hästi sobida nii 
17. veebruar 1820 kui ka 28.  jaanuar 
1821, mil Bellingshauseni ekspedit-
sioon avastas Aleksander  I ranniku? 
Venelased tegid suuri jõupingutu-
si seetõttu, et 1820.  aasta jaanua-
ris oli iiri päritolu Briti mereväe-
ohvitser Edward Bransfield saanud 
valitsuselt ülesande kontrollida, kas 
kapten William Smith oli Antarktise 
avastanud juba 1819.  aastal [5, 6]. 
Sama väite paikapidavust kontrol-
lis Bellingshauseni ekspeditsioon 
1821.  aasta veebruaris [8:  314]. Ent 
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Kuigi selle 
baltisakslase 
isikust, sõpradest ja 

tegevusest ei tea me lähemalt 
suurt midagi, peame teda 
siiski Eesti pojaks. 

◊ 6 ja 7. Bellingshauseni jaam. 
Väiksemal fotol on Erki Tammiksaar, 
Christine Kuusmaa ja jaama ülem Igor 
Idrisov
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mõlemad tegid kindlaks, et Smith oli 
avastanud Lõuna-Shetlandi saaresti-
ku, mitte kontinendi (◊ 9, 10).

Samal ajal kandus Bransfield 
Lõuna-Shetlandi saartest lääne 
poole ning silmas praegu temanime-
lises väinas kõrgeid mägesid tund-
matul maal. See toimus 30.  jaanuaril 
1820. Bransfieldi avastatud Trinity 
maa osutus hiljem Antarktise pool-
saare osaks. Just see asjaolu sundis 
venelasi otsima mis tahes dokumen-
te, et Venemaa ei minetaks Antarktise 
esmaavastaja tiitlit. Sel otstarbel sobis 
isegi Lazarevi kiri [6].

Aga Bellingshausen ise oli kuni 
elu lõpuni veendunud, et samamoo-
di kui tema suurel eeskujul James 
Cookil ei olnud temalgi õnnestu-
nud Antarktise kontinenti üles leida. 

Selles olid veendunud ka peaagu 
kõik Bellingshauseni kaasaegsed kol-
leegid [5, 6]. Ajal, kui Bellingshausen 
rühkis ohtlike jäärannikute, -pan-
kade ja -mägede läheduses oludes-
se sobimatute alustega lõuna poole, 
ei otsitud Lõuna-Jäämerest šelfi-
liustikke, sest jääajateooriat pol-
nud veel loodud (◊ 8). Kui sõitsin 
ise suurel laeval Antarktise lähi-
piirkonnas keset jääsuppi, -mäge-
sid ja -tükke, mõtlesin alatasa selle-
le, et kui keerulistes jääoludes käs-
kis Bellingshausen liikuda üha edasi 
lõunapooluse poole (◊ 4). 

Матерой лед ehk jääkontinent. 
Ekspeditsioonil osalenud kunstnik 
Pavel Mihhailov isegi ei võtnud vae-
vaks üles joonistada 17.  veebruaril 
nähtud šelfiliustikku, mis mõlema 
laeva ohvitsere täielikult rabas. Just 
siis võtsid Bellingshausen ja Lazarev 
kasutusele termini матерой лед, mis 
tänapäeva vene keeles tähendab jääst 
kontinenti [6, 8]. Vene filoloog Elvina 
Lukitševa on selgitanud, et 18. sajan-
di lõpul ja 19.  sajandi algul oli sellel 
sõnal teine tähendus: материк mär-
kis esijoones suurt kõrge rannikuga 
maad [12]. Bellingshausen ja Lazarev 
tarvitasid sõnaühendit матерой 
лед eelkõige suure ja kõrge jäälaama 
tähenduses.

Briti polaarajaloolane Rip Bulkeley 
[2, 3] on ligi kümme aastat püüd-
nud tõestada, et Bellingshausen ja 
Ivan Simonov teadsid kuulsa prantsu-
se loodusteadlase Georges de Buffoni 
1778. aastal loodud nn jääkorgiteoo-
riat. Selle kohaselt asus nii lõuna- kui 
ka põhjapooluse kohal kestvalt pai-
galpüsiv jääkate, mis takistas laevadel 
liikumist poolustele [1]. Sellele ideele 
oli Buffon tulnud pärast Cooki teist 
ümbermaailmareisi (1772–1775), kus 
tehti mitu katset avastada müütilist 
Terra austral’ist. Kõva maa asemel 
nägi ta siiski ainult jääd. Bulkeley 
pole leidnud otseseid tõendeid, et 
Bellingshausen oli tundnud Buffoni 
teooriat ja kasutanud selle järgi ter-
minit матерой лед. Ometigi on seos 
huvitav ja seda tasub uurida, hooli-
mata sellest, et Buffon ei ole kordagi 
maininud, mis hoidis jääd poolustel 

Bellingshausen ise 
oli kuni elu lõpuni 
veendunud, et 

samamoodi kui tema suurel 
eeskujul James Cookil ei 
olnud temalgi õnnestunud 
Antarktise kontinenti üles 
leida. 

◊ 8. Bellingshauseni reisiraamat, ilmunud vene keeles 600 eksemplaris 
1831. aastal, oli bibliograafiline haruldus juba 19. sajandi keskpaigas. Tuntud 
saksa kartograaf August Petermann ei leidnud seda kusagilt, et koostada maail-
ma esimene põhjalik lõunapolaaralade kaart (1863). Lõpuks sai ta teose ja selle 
juurde kuuluva atlase Vene mereministeeriumi raamatukogust, kust selle teose 
võttis mereväe ülemjuhataja suurvürst Konstantin Nikolajevitš isiklikult. Nii sai 
Petermann kanda Bellingshauseni täpse marsruudi eraldi kontuurkaardile [6]
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kinni: kas jää ulatus ookeani põhja-
ni või mitte. Bellingshausen arvas, et 
ujuvad jäälaamad olid kõikjal ookea-
nis lõunapooluse ümbruskonnas 
aegamisi tekkinud külmakraadide 
toimel ja lume lisandudes üha kas-
vanud, muutudes mõnedes kohtades 
liikumatuks saarte (nt Peeter  I saar) 
või ookeanis olevate madalike tõttu 
[8: 310].

See teadmine ei mõjuta vähimal-
gi moel vaidlust Antarktise mandri 
avastamise kuupäeva üle, kuid näi-
tab, et Bellingshauseni ekspeditsioo-
ni tulemusi ja avastusi on võimalik 
tõlgenda hoopis teistmoodi ja mit-
metahulisemalt, kui seni on tehtud. 
Bellingshauseni uurimisretke tule-
muste analüüs kestab. 

Kroonlinnas on Bellingshausenile 
püstitatud ausammas, varsti peaks 
Saaremaalt pärit meresõitja saama 
mälestussamba ka Kuressaares. Loode-
tavasti võetakse seejärel lõpuks põhja-
likult käsitlusele ka Bellingshauseni 
elu ja tegevus ja kirjutatakse tema 
kohta monograafia. 
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◊ 9. Lõuna-Shetlandi saarestik Pavel Mihhailovi silme läbi [13]

◊ 10. Lõuna-Shetlandi saared praegu. Taamal on Nelsoni saar
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Praegu on Antarktika oaas, 
kust inimkond otsib abi, et 
mõista ja ennustada ini-
mese tegevusest tingitud 
muutusi looduses ja hinna-
ta keskkonna seisundit. 

Sulev Kuuse

Miks kuivamaamees otsus-
tab minna nii kaugele 
merele? Ikka sellepärast, 

et midagi ära teha, olla millegi tun-
nistajaks ja edasirääkijaks. Merereis 
Fabian Gottlieb von  Bellingshauseni 
jälgedes näitas 2019/2020.  aastal 
maailmale, et Saaremaalt pärit mees, 
Venemaa laevastiku admiral, on 200 
aasta eest saatnud korda midagi aja-
tut.

Astusin minagi Brasiilias Rio 
de Janeiro sadamas mootorlaeva-
le Admiral Bellingshausen (◊ 1), mis 
oli kunagise merereisi jälgedes jõud-
nud Kroonlinnast üle Atlandi ookeani 
Lõuna-Ameerikasse. Nii sain mere-
muuseumi ja MTÜ Thetis korralda-
tud retke osaliseks.

12 meest ja 1050 meremiili 
Brasiiliast Uruguaini. Laevapere oli 
meil mehine (◊ 2). Minu etapp oli Rio 
de Janeiro Marina da Glória sada-
mast (22° lõunalaiust) kuni Uruguai 
Piriápolis sadamani (34° lõunalaiust).  
Mõni nädal laineloksu, mis polnud 
Läänemere tormilaine, vaid natuke 
laisalt toimiv pikk ookeanilaine, ent 
seda võimsam looduse vägevuse tun-
nistaja. Kui laine oli 6–8 meetrit ja 
kui küljelt rammis laeva võimsa ener-
giaga pinnalaine swell, mis võis olla 
eelmisest tormist ookeaniavarustes-
se seiklema jäänud virvendus, ja kui 
tuul oli vähemalt 30 meetrit sekundis,  
tundus nagu hõljuksid pähklikoore-
ga kosmoses. Olid justkui pesumasi-
nas. Laev kaldus 30-kraadisesse kree-
ni kord ühele, kord teisele poole.

Ringiliikumisel pidid jälgima vana 
meremehetarkust: üks käsi laeva-

le, teine endale – ainult nii suutsid 
jääda jalule. Samas võis ookeanilaine 
olla meeldivalt unine ja laisk. Kuid 
ookean on siiski täiesti ettearvama-
tu. Kord, olles tuulevarjus Brasiilia 
rannikul kalda läheduses, mõtlesi-
me teha hommikuse äratussupluse 
24-kraadises vees. Vaid kolm lae-
vameest olid saanud end märjaks 
kasta, kui tõusis ootamatu tuul 18 
meetrit sekundis. See teab kust tul-
nud pagi kergitas laine kohe paari-

meetriseks ning ülejäänutel jäigi uju-
mine ära. 

Elu merel on hoopis midagi muud 
kui meie argitoimetused kuival maal. 
Merel oled suletud territooriumil, kus  
tuleb saada hakkama nii hea kui ka 
halvaga. Merel pead olema väljas nii 
enda kui teiste eest. Meri on kui tuul: 
ühel hetkel sinu vaenlane, teisel aga 
suurim abiline. Merel pole sul pääsu 
oma kaaslastest, ja su oma mõtted-
ki ei jää kajuti seina taha, vaid saa-

22. lõunaparalleelilt Antarktika poole

◊ 1. Admiral Bellingshausen Brasiilias Itajaí sadamakail
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davad sind igal pool. Iga hetk pead 
arvestama teistega, sest nii sinust kui 
ka igast meeskonna- ja laevapere-
liikmest sõltub kõigi heaolu. Meri 
ei kannata egoiste, kuid igaüks peab 
olema isiksus. Muidu pole võimalik 
olla piiratud ruumis koos ikka ühtede 
ja samade kaaslastega. Meri teeb alati 
oma valiku.

Kindlasti kehtib merel selliseid 
reegleid, millest saad aimu alles aas-
tatega. Mina sain aru, et mõni asi 
peab olema selge enne, kui astud lae-
vale. See, et süda läheb uustulnukal 
merel mõne tunniga pahaks, on loo-
mulik. Peaaegu kõik saavad sellest 
üle ja mõne päeva pärast tunnistab 
su tasakaaluaparaat paraja lainetuse 
loomulikuks seisundiks. Uus problem 
ilmneb kuivale maale jõudes, sest siis 
tuleb taas kohaneda kindla maaga.

Merel pead suutma taluda tuima 
rutiini: neli tundi vahti, kaheksa 
tundi vaba aega, taas neli tundi vahti 

jne ilma erisusteta (◊ 3), sest lae-
vamootor peab vajaduse korral tik-
suma, purjed peavad olema õiges 
halsis, ükski ots ei tohi laevatekil 
jalus olla. Söögiaeg on alati ja kõigi-
le sama, ka kokk peab saama puhata 
(◊ 4). Kui kapten midagi ütleb, siis 
tuleb see täita. Kui tüürimees suu 
lahti teeb ja midagi ütleb, siis ei tee 
ta seda suusoojaks.

Admiral Bellingshauseni laevape-
re oli minu laeval oleku ajal 11- või 
12-liikmeline. Kui me midagi tegime, 
siis kõik koos. Näiteks kui oli vaja 
heisata gennaker, tuli kogu vahist 
vaba laevapere seda harjutama. Kui 
ei pea olema vahis, siis maga, lahen-

da ristsõna, loe, vaata merd, püüa 
kala, võta veeproovi, aja juttu või ole 
iseendaga – seegi on oskus (◊ 5). See 
on sinu aeg. Ja juba ongi järgmine 
vahikord.

Merel ollakse, et jõuda sadamas-
se. Elu sadamates on omaette jutu-
teema. Seal tuleb täita tavapärasid 
formaalsusi, kuid seal saadakse ka 
ametlikult või mitteametlikult kokku 
ja aetakse asju. Sadam on koht, kus 
merelt tulnu saab tasasel maal duši 
all käia, kartmata, et järgmine laine 
jalad alt lööb.

Üldjuhul on sadamad kinnised ter-
ritooriumid, kus parandatakse laeva 
(juhul kui midagi on merel korrast ära 
läinud), kontrollitakse üle veevarud 
ja täidetakse kütusetankid. Kaldalt 
ostetakse provianti, sh värsket toi-
dukraami (mida peab jaguma järgmi-
se sadamani), käiakse veidike tuiku-
des kaldapromenaadil patseerimas (et 
näidata: meie oleme siin) ja tuntakse 
ennast muidu hästi.

◊ 2. Laevapere kõigutab soojas Lõuna-Atlandi tuules grootpurje ehk põhipurje poomil jalgu, vasemas jalas punane (nagu pak-
poordituli) ja paremas roheline (nagu tüürpoordituli) Suva sokk. Paremalt: Roomet Leiger, junga Julius Tarand, tüürimees Priit 
Kuusk, Olav Miil, ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli, Ants Erik Haaslav, kapten Indrek Kivi, Sulev Kuuse ja Andres Lõhmus. Pildilt puu-
dub kambüüsi peremees Priit Kuusk (Wend), sest toidu tegemine oli pooleli. Pildistab filmimees Christian Johannes (CJ) Kask

Ringiliikumisel 
pidid jälgima vana 
meremehetarkust: 

üks käsi laevale, teine endale – 
ainult nii suutsid jääda jalule.
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Samuti võetakse laeval küla
lisi vastu ja käiakse teiste omasu-
guste maailmarändurite juures. 
Külastasime Brasiilias Itajaí sadamas 
argentiinlaste jahti, mis oli  mõned 
aastad tagasi käinud Antarktikas 
ning teinud läbi ümbermaailmareisi. 
Oli väärt kogemus rääkida kogenud 
merekarudega. Itajaí sadamas korral-
das kohalik linnavalitsus koos sada-
ma kommodoori ja Eesti aukonsuli-
ga Brasiilias Oskar Metsavahiga meie 
ekspeditsioonile väärt vastuvõtu. 
Uruguais Piriápolise sadamas osalesi-
me kohaliku merepäästeühingu hoo-
aja avaüritusel kui kauged meretagu-
sed külalised. See kõik on mereelu 
kaldapealne osa, mis on samuti vää-
ramatu osa merereisist.

Selles kirjutises jääb rääkima-
ta Brasiilia loodusest ja inimestest. 
Ma ei vaatle imeliste randadega 
Uruguaid. Ei kõnele ka Argentina 
pampadest ja Ushuaia Tierra del 
Fuego rahvuspargi vaadetest süda-
suviselt lumistele mäetippudele. 
Kirjeldamata jääb Antarktika jäine 
ja karm, ent ligitõmbav hingus, sest 
seda pole võimalik sõnadesse panna. 
Seda peab tundma.

Tasub kogeda ka tunnet, et ühel 
päeval võtad eredas päikeses vastu 
pööripäeva suvealguse, ja juba paari 
päeva pärast sukeldud kodusesse tuu-
lisesse ja niiskesse pööripäevajärgses-
se talve.

Õige on, et rännak algab esimesest 
jalaastest. Kui astud purjelaevale ja 
teed läbi ookeanireisi ning tunnetad 
kogu mereavarust, saad öelda, et oled 
väga suure kogemuse võrra rikkam. 
Tarvis on vaid teha see samm. 

Sulev Kuuse (1962) on raku- ja moleku-
laarbiloog, osales ühel etapil mootorpur-
jelaeva Admiral Bellingshausen pardal 
bioloogina.

|106|  

◊ 3. Laeva meeskond enne reisi järjekordse etapi algust Marina da Glória (Brasiilia, 
Rio de Janeiro) sadamas kaptenisillal kuulamas ülevaadet kodukorrast

◊ 4. Kokk Wend (Priit Kuusk) puhkehetkel koos Roometi ja CJ-ga ristsõna kallal 
pusimas

◊ 5. Enamasti kuulusid kalapüügimeeskonda  vanad kalad Olav, Ants ja Andres. 
Vaid Roometit asendab viimase mehena CJ. Tänu temale kala pardale sikutatigi

Kirjeldamata jääb 
Antarktika jäine ja 
karm, ent ligitõmbav 

hingus, sest seda pole 
võimalik sõnadesse panna. 
Seda peab tundma.



Antarktika 200“ ekspeditsioo-
ni teekonnal Antarktikasse 
on peetud kümneid konve-

rentse ja foorumeid, et tutvustada 
Eestimaaga seotud mehe vägitegusid 
ning pöörata tähelepanu merekesk-
konna seotud probleemidele. Minul 
õnnestus retkest osa võtta hilissuvel, 
etapil Bergen–London. Olin palu-
tud osalema kui „laeva linnumees“, 
kes räägiks eelkõige merelindudest ja 
neid kimbutavatest keskkonnaohtu-
dest. Võtsime läbi kaunis suure tee-
maringi, alustades merereostusest, 
mereprügist, lindude kaaspüügist 
ning lõpetades ohtudega, mida mere-
lindudele kujutavad avamere tuu-
lepargid, naftaplatvormid ja rände-
koridore poolitavad sillad. Palju aega 
sai veedetud laevatekil linde vaadel-
des: reisi jooksul loendasime kokku 
177 linnuliiki. Ent silma jäi muudki: 
väikeseid naftalaike, mille külge oli 
kleepunud linnusulgi, ning mereprü-
gi võis Põhjamerel näha kõikjal.

Leho Luigujõe

Admiral 
Bellingshausen 
Põhjamerel

„„

Jää-tormilind on üks enim levi-
nud ja ühtlasi paremini vaadel-
davaid tormilinde Põhjamerel, 

kuna ta armastab järgneda 
laevadele 

Suula on üks Šoti merealade 
tunnusliike, kelle maailma 
suurim pesitsuskoloonia 
asub Edinburghist kiviviske 

kaugusel Bass Rockil

Üks kuulsamaid 
linnulaatu 

Shetlandil on 
Bressay kalju, kus 

pesitsevad suulad, 
jää-tormilinnud ja 
kaljukajakad. See 

on ka üks esimesi 
kaljunukke, mis 

tervitab Lerwicki 
lahte sisenevaid 

laevu

Naftapuurtornide 
surnuaed 

Cromarty lahes 
Šotimaal. Siia on 

kokku toodud 
oma aja ära elanud 

puurtornid, mis 
on nüüd saanud 

turismi magnetiks

Üha teravamalt vaieldakse 
avameretuuleparkide 
arendamise ja ehitamise 
üle meremadalikele, mis 
on enamasti merelindude 
toitumisalad. Fotol on 
meretuulepark Aberdeeni 
lähedal
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Mereala kasutus

|108|  

Triin Lepland

Eesti ja kogu maailma mereruu-
mi kasutus muutub aina inten-
siivsemaks. Harjumuspäraste 

kõrvale on tekkinud uued mereala 
rakendusviisid. Nii tuleb peale kala-
püügi ja laevasõidu merel ruumi leida 
näiteks vesiviljelusele ja meretuule-
parkidele. Ühtlasi peab neid tege-
vusi plaanima nõnda, et õnnestuks 
panustada hea merekeskkonna sei-
sundi saavutamisse ja selle hoidmis-
se. Lähtealus on põhimõte: meri peab 
tulevastele põlvedele pakkuma neid-
samu hüvesid mis praegu.

Et eri kasutusviisid mereala öko-
loogilist seisundit ohustamata kenas-
ti koos toimiksid ja panustaksid sini-
majanduse arengusse, on vaja kokku 
leppida üldpõhimõtted, kuidas edaspi-
di merealal tegutseda. See ongi koos-
tatava esimese üleriigilise mereala 

ruumilise planeeringu eesmärk.
Seaduse järgi kuulub mereala riigile. 

Seetõttu vastutab planeeringu koosta-
mise eest riik rahandusministeeriumi 
planeeringute osakonna kaudu, kaasa-
tes kõiki asjaomaseid huvirühmi aren-
dajatest looduskaitsjateni ning kaluri-
test sukeldujateni. Planeering kesken-
dub peamiselt uutele tegevusvaldkon-
dadele, kuid samal ajal kajastab mitme-
suguseid kasutusviise koos, et mereala 
kasutamine oleks otstarbekas ja tasa-
kaalustatud. Eri kasutusvaldkondade 
kohta on antud suunised ja esitatud tin-
gimused, millest tuleb lähtuda. Näiteks 
on välistatud kalakasvanduste rajami-
ne looduskaitsealadele. 

Eesti mereala planeeringu koos-
tamise käigus hinnatakse põhjali-
kult ka mõjusid. Analüüsitakse tege-
vuste koostoimet, mõju merekesk-
konnale ja majandusele, samuti sot-
siaalseid ning kultuurilisi ja tervise-

le avalduvaid mõjusid. Valminud on 
mitu mereplaneeringu alusuuringut, 
mis on kättesaadavad mereportaalis 
mereala.hendrikson.ee. Kaardistatud 
on viigerhüljeste toitumisalad ja rän-
deteed, lindude peatumise alad ja 
rändeteed, nahkhiirte ränne, vetika-
te ja karpide kasvu looduslik potent-
siaal, sotsiaalselt ja kultuuriliselt olu-
lised rannikupiirkonnad jpm.

Mereala ei ole võimalik planee-
rida ilma rahvusvahelise koostööta, 
sest Läänemere ühe osa areng mõju-
tab ka teisi piirkondi. Praeguseks 
on paljud teised riigid samuti jõud-
nud planeerimisfaasi. Tähtis on jär-
jepidevalt vahetada infot ja jagada 
kogemusi, sh toimivate, otstarbekate 
meetodite ja viiside kohta. Ühiseid 
küsimusi lahendatakse nii rahvus-
vaheliste organisatsioonide kaudu 
(näiteks Läänemere merekeskkon-
na kaitse komisjon, HELCOM, ning 

Kavandame üheskoos
Eesti mereala tulevikku
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Kordumatu Väinameri arvukate laidudega eristab meid teistest Läänemere-äärsetest maadest
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Läänemere maade visiooni ja stra-
teegiate koostööfoorum, VASAB) 
kui ka projektipõhiselt. 

Ühtlasi korraldatakse regulaar-
seid kohtumisi, kus käsitletakse 
probleeme andmete või valdkonda-
de kaupa ja otsitakse koos lahendu-
si. Selline toimimisviis ja koostöö-
võrgustik on ametlikust kirjavahetu-
sest märksa tõhusam ning aitab pla-
neeringu koostamisele selgelt kaasa. 
Rahandusministeerium koostöös 
keskkonnaministeeriumiga korraldab 
ka ametlikku riikidevahelist koos-
tööd, et naaberriikidega planeeringu-
lahenduse üle nõu pidada.

Kutsume üles julgelt tutvuma ja 
kaasa rääkima, sest meri on meie 
kõigi rikkus ja meie praegused otsu-
sed kujundavad tulevikumerd. 

Triin Lepland (1990) on üks mereala pla-
neeringu eestvedajaid.
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Vaata planeeringu materjale ja mõtle kaasa!  

Eesti mereala planeering on 
kavas kehtestada 2020. aasta 
lõpus. Enne seda on kõiki-

del huvirühmadel võimalik anda 
planeeringu kohta tagasisidet. 
Planeeringu teine avalik väljapanek 
on 17.02–18.03.2020.

Mereplaneeringu materjalid 
on esitatud rahandusministeeriu-
mi kodulehel www.rahandusmi-
nisteerium.ee/et/planeeringud ja 
mereala portaalis mereala.hend-

rikson.ee. Mereala portaalist saab 
täpsemat teavet ka merega piirne-
vates maakondades peetavate ava-
like arutelude kohta.

Arvamusi ja ettepanekuid 
planeeringu kohta saab esita-
da rahandusministeeriumi mei-
liaadressil info@fin.ee 18.  märtsi-
ni. Küsimustele vastab rahandus-
ministeeriumi planeeringute osa-
konna nõunik Triin Lepland, 
452 0521, triin.lepland@fin.ee.

Mereala kasutus

Väikesadam

Sadam

Veeliiklusala

Rahvusvaheline laevatee

Kalandus

Looduskaitseala

Riigikaitse alad

Territoriaalmere piir

Majandusvööndi piir

Varasemad planeeringualad Hiiu ja Pärnu maakondadega piirnevatel territoriaalmere osadel

Tuuleenergeetika arendamiseks sobivad alad (oktoober 2019)

1–80
81–360
361–630
631–900
901–1180
1181–1424

Hüljeste arv 5x5 km ruudu kohta

Detailsem kaart: 
mereala.hendrikson.ee/kaardirakendus.html

Riigikaitse alad

Tuuleenergeetika arendamiseks sobivad ala (oktoober 2019)

Tuuleenergeetika innovatsiooniala

Majandusvööndi piir

Territoriaalmere piir

Varasemad planeeringualad Hiiu ja Pärnu maakondadega 

piirnevatel territoriaalmere osadel

Viigerhüljeste rändealad



30             EESTI LOODUS  VEEBRUAR 2020|110|  

Aasta loom

Nahkhiireuuringud Eesti 
merel on alles algusjärgus, 
kuid merealasid planeerides 
on hädavajalik teada võrdlus-
andmeid nahkhiirte lennu-
aktiivsuse kohta mere eri piir-
kondades. 

Lauri Lutsar

Mere kohal rändavaid või 
toituvaid nahkhiiri ohus-
tavad kiirelt liikuvate 

labadega tuuleturbiinid. Mida roh-
kem tuulikuid püstitatakse, seda suu-
rem on nende kogumõju nahkhiirep-
opulatsioonidele [8]. Seetõttu tuleks 
meretuuleparke rajada ainult sinna, 
kus nahkhiiri lendab vähe ja oht neile 
on seega samuti väiksem. Nahkhiired 
toituvad putuka- ja vähilaadserikaste 
merealade kohal, neisse paikadesse ei 
tohiks tuuleparke rajada [1].

Kuidas teha kindlaks merealad, 
kus lendab rohkem nahkhiiri? 
Nahkhiirte lahkumist maismaalt 
merele saab vaadelda küll ka mõne 
poolsaare või neeme tipust, ent sel 
juhul ei saa me kindlalt öelda, kui 
kaugele ja mis suunas nahkhiired len-
davad. Teatud tüüpi radari abil on 
võimalik jälgida lendavate nahkhiirte 
teekonda ja neid ka lendavatest lin-
dudest eristada [2], aga seda meeto-
dit tuleb veel katsetada, enne kui seda 
saab kasutada süsteemseteks nahk-
hiireuuringuteks merel [8]. Seega on 
vaja teha merel vaatlusi selleks sobi-
vatelt alustelt või rajatistelt.

Merel ankurdatud paadist on meil 
nahkhiiri vaadeldud ainult üksikutel 
öödel kahes piirkonnas: Kõpu pool-
saare juures ja Tallinna lähedal mere-
madalatel (◊ 1). Nendel vaatlustel 
kasutati käsidetektorit, millega muun-
datud ultrahelisid kuulates sai vaatleja 
aimu nahkhiire möödalennust ja kii-
relt reageerides oli võimalik heli sal-
vestada, et hiljem oleks võimalik lii-

gimäärangut kontrollida [3, 4]. Selline 
vaatlusmeetod on kahtlemata kulukas 
nii ajaliselt kui ka rahaliselt.

Viimasel ajal on õnneks arendatud 
välja päikesepaneeli ja akuga ilmasti-
kukindlad nahkhiirte ultrahelide sal-
vestid, mis võivad hooldust vajamata 
töötada merel pikka aega. Nende sal-
vestite helitundlikkus on kalibreeri-
tud, aparatuur jälgib salvesti tundlik-
kuse muutusi iga öö hakul ja lõppe-
des. See võimaldab võrrelda eri koh-
tades ja ka samas kohas eri aegadel 
kogutud andmeid. Eesti merel on sel-
liste automaatsete salvestitega kogu-
tud helifaile nahkhiirte möödalendude 
kohta kolmes punktis, mis kõik asu-
vad Saaremaa ümbruses [5,  6]. Kuigi 
ka Tallinna madala tuletornis kasutati 
automaatsalvestit juba 2012. aastal, ei 
ole sealt kogutud andmed muude koh-
tadega hästi võrreldavad just kontrolli-
mata helitundlikkuse tõttu. 

Kokkuvõttes on aastatel 2011–

2018 uuritud Eesti merel nahkhii-
ri viies piirkonnas, neist kahes väga 
põgusalt (◊ 1).

Kõik eelnimetatud uuringud tehti 
nahkhiirte hulguliikumiste ja rände 
perioodil juuli lõpust oktoobrini. 
Nahkhiirte kevadrände ja suvisel poe-
gimiskolooniate ajal meil seni merel 
nahkhiiri uuritud ei ole. Nahkhiiri ja 
tuuleturbiine käsitlevas EUROBATSi 
juhendis soovitatakse kindlasti võtta 
uurimise alla ka kevadine aspekt, ran-
nikule lähemates piirkondades tuleks 
vaatlusi teha ka nahkhiirte poegimis-
kolooniate ajal juunis-juulis [8], sest 
soodsa ilma korral lähevad nahkhiired 
mere kohale toituma ka sel perioodil.

Tänavu on võimalik jätkata uurin
guid merel kolme nüüdisaegse sal-
vestiga, mis jäädvustavad nahkhiirte 
ultrahelisid. Esimest korda saab sead-
med paigaldada merele juba kevadel, 

Põhja-nahkhiir on üks neid liike, keda on Läänemere kohal salvestatud. Nahkhiired 
suudavad ööga lennata pikki vahemaid, näiteks Hiiumaalt Rootsi

Nahkhiired mereplaneeringus
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et jälgida nahkhiirte kevadrännet 
ja suviseid liikumisi. Paraku kipub 
kolmest seadmest jääma väheks, et 
saada ülevaade kogu Eesti merealast. 
Eesti nahkhiirlaste kaitse tegevuska-
va näeb ette 5–10 automaatse ult-
rahelisalvesti samaaegset kasutust 
merel [7].

Selge on see, et Eesti merepla-
neerigu plaanitud valmimise ajaks – 
tänavuse aasta lõpuks – ei jõua kui-
dagi täita nahkhiireuuringute miini-
mumprogrammi merel. Seega tuleb 
valmivasse mereplaneeringusse suh-
tuda kui esialgsesse dokumenti, mida 
on vaja täiendada, kui saadakse täp-
semad andmed. Kogu merd hõlma-
vat üldist uuringut ei saa asendada ka 
väiksemad, kindlate objektide kesk-
konnamõjude hindamistega kaasne-
vad uuringud. 
1.  Ahlén, Ingemar;  Baagøe, Hans J. 2014. Bat 

diversity and wind power – investigations 
required for risk assessment in Denmark 
and Sweden. [16.03.2014] 

2.  Bruderer, Bruno; Popa-Lisseanu, 
Ana G. 2005. Radar data on wind-
beat frequencies and flight speeds 
of two bat species. – Acta 
Chiropterologica: 73–82.

3.  Lutsar, Lauri 2012. Nahkhiirte 
uuring Kõpu poolsaare lääne-
osas ja seda ümbritseval merel 
2011.  aasta juulis ja augustis. 
Lepingulise töö aruanne. Tellija: 
SA Eestimaa Looduse Fond. 
Tallinn, jaanuar 2012. [veebis loetav]

4.  Lutsar, Lauri 2013. Nahkhiirte uuring 
Uusmadala, Kuradimuna madala ja 
Tallinna madala piirkonnas 2012.  aasta 
augustis ja septembris. Lepingulise töö aru-
anne (ver. 2). Tellija: SA Eestimaa Looduse 
Fond. Tallinn, veebruar 2013. [veebis loe-
tav]

5.  Lutsar, Lauri 2016. Nahkhiirte uuring 
Veiserahul ja Kerjurahul 2016. aasta augus-
tis, septembris ja oktoobris. Lepinguline töö. 
Tellija ja rahastaja: Rahandusministeerium. 
Eestimaa Looduse Fond. Tallinn, detsem-
ber 2016. [veebis loetav]

6.  Lutsar, Lauri 2019. Nahkhiirte uuring 
merel Saaremaa ümbruses 2018. aasta juu-
list oktoobrini. Tellija: Keskkonnaamet. 
Eestimaa Looduse Fond, Tartu.

7.  Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse 
tegevuskava. Kinnitatud Keskkonnaameti 
peadirektori 15.03.2017 käskkirjaga 
nr 1-1/17/150. [veebis loetav] 

8.  Rodrigues, Luisa et al. 2015. Guidelines for 
consideration of bats in wind farm projects. 
Revision 2014. EUROBATS Publication 
Series No.  6 (English version). UNEP/
EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany. 
[veebis loetav]

Lauri Lutsar (1969) on nahkhiireuurija ja 
-kaitsja, zooloogia teadusmagister. 

– uuringud paadist

– automaatuuringud 
merepoidelt

Nahkhiire-
uuringud
Läänemerel

HIIUMAA

SAAREMAA

Kaugete rännete poolest tuntud pargi-nahk-
hiir on sügisel mere kohal kõige tavalisem

2011. aasta 
4. augustil vaatles 

autor nahkhiiri 
paadist Kõpu 

poolsaare lähedal 
merel 

Autor paigaldab 2018. aasta juuli lõpus automaatsalvestit Veiserahu lõunapoile

◊ 1. Nahkhiirte vaatluspaigad 
Eesti merealal (lähimast rannikust 
üle poole kilomeetri kaugusel). 
Automaatsalvestite (punased punk-
tid) lennuaktiivsuse andmeid saab 
omavahel hästi võrrelda, sest kasutati 
sama tüüpi kalibreeritud salvesteid; 
vaatlusperiood kattis kogu sügisese 
rändeaja. Paadist kogutud andmeid 
(sinised punktid) ei saa hästi võrrelda, 
kuna kasutati kalibreerimata seadmeid; 
vaatlusperiood oli lühem
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Tegutse teadlikult

Martin Tikk

Eestis süüakse kala pigem vähe: 
2011.  aasta andmetel tarbiti 
Euroopa Liidus aastas kesk-

miselt 22,6  kg kalu, aga Eestis ainult 
14,7 kg (Euroopa keskkonnaagentuur, 
2016). Seda on vähem, kui teadusli-
kult soovitatakse. Siiski on üsna levi-
nud arvamus, et kala, eriti Läänemere 
kala, on tervisele ohtlik. Rääkimata 
kasvanduse kaladest, keda kasvata-
takse valmissööda abil. Uurime, kui 
palju on sedasorti arusaamadel tõe-
põhja. 

„Ohtlike ainete sisaldus kalas sõl-
tub vastava aine kontsentratsioonist 

keskkonnas, kogunemisest toiduahe-
las ja kala vanusest,“ selgitab Martin 
Simm, Tartu ülikooli merebioloo-
gia vanemteadur. Näiteks metallidest 
koguneb kalades ainult elavhõbe, ent 
teised metallid (plii, kaadmium jne) 
mitte. Kuna enamik ohtlikke aineid 
koguneb rasvkoes, kujutavad suure-
mat ohtu rasvased kalad.

„Võrreldes 1970. aastatega, on 
Läänemere praegune olukord toksi-
liste ainete poolest oluliselt parane-
nud. Aastakümneid tagasi käis siinse-
te tippkiskjate – merikotka, hallhülge 
ja isegi lõhe käsi halvasti. Peamiselt 
suure kloororgaaniliste ainete hulga 
tõttu oli nende paljunemine tugevalt 
häiritud, aga nüüdseks on olukord 

selles osas normaliseerunud. 
Siiski, kui paljude toksiliste ainete 

sisaldus Läänemere vees ja kalades on 
langustrendis, siis näiteks elavhõbe-
daühendite sisaldused ei ole viimasel 
kümnendil näidanud erilist langus-
trendi,“ ütleb Eesti maaülikooli lim-
noloogiakeskuse vanemteadur Arvo 
Tuvikene. 

Dioksiinisisaldus on kalades märk-
sa suurem kui teistes toiduainetes. 
Euroopa Liit on kehtestanud mää-
rused ohtlike ainete sisalduse piir-
normide kohta toidus. Läänemeres 
ületab dioksiinide sisaldus piir-
normi kindlasti looduslikus lõhes, 
silmudes, vanemates kiludes ja räi-

Läänemere või kasvanduse kala: 

kas süüa või mitte?
Räimi püütakse Eesti vetest küll aasta ringi, ent enim hinnatud on suve lõpul või sügise algul püütud kalad
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medes. Kuigi dioksiinisisal-
dus on Läänemeres haka-
nud vähenema, on see 
endiselt peamine valu-
punkt, sest dioksiinid 
on teistest toksilis-
test ainetest palju 
ohtlikumad.

R a n g e m a t e 
piirangute puu-
dumine Eestis 
on mingil mää-
ral mõistetav. 
Dioksiinide piir-
normi määru-
ses (EÜ komis-
joni määrus nr 
1881/2006) on 
meie naaberriikide-
le Soomele, Rootsile ja 
Lätile tehtud erand turus-
tada oma riigis lõhet, mille 
dioksiinisisaldus ületab mõneti 
normi. Kuid need riigid peavad tea-
vitama oma elanikke dioksiinide oht-
likkusest ja seega pole inimestele ohtu. 

Muidugi võib otsuse lähtealus 
seisneda ka selles, et kala on ülimalt 
kasulik ja tervislik toit. Muu hul-
gas on jõutud järeldusele, et lõhe ja 
heeringa kommertspüügi keelamine 
Läänemeres päästaks küll aastas paar 
inimest suremast vähki, kuid süda-
me- ja veresoonkonna haiguste tõttu 
lisanduks sadakond surmajuhtu. 

Euroopa riikides tarbitakse peami
selt lõhet ja forelli. Tervise aren-
gu instituudi toitumisuuringu järgi 
eelistavad peaaegu kõik, välja arvatud 
eakad mehed, kaladest toiduks kas-
vanduse lõhet. 

Tasub rõhutada, et levinud arva-
mus, justkui oleksid kasvanduse 
kalad saasteainete tõttu ohtlikud, on 
vale. Nii meie kui ka teiste riikide 
uuringute järgi on kasvanduse kalad 
alati sisaldanud märksa vähem oht-
likke aineid kui looduslikud kalad. 
See on mõistetav: kalad sisaldavad 
neid aineid, mida nad saavad toidu-
ga, kuid teatavasti on ohtlike ainete 
sisaldus söötades range kontrolli all. 

Etteheited põhjamaades kasvata-
tud lõhede kvaliteedi kohta on samu-
ti küsitavad. Peamiste ohtlike ainete 

sisaldust on näiteks Norras analüü-
situd järjekindlalt juba aastaid, meie 
väheste uuringute tulemusi sel alal 
võib aga näha veterinaar- ja toidu-
ameti kodulehel. 

Saasteainetele kehtestatud piir-
normid ja tarbimissoovitused on 
enamasti piisavad, vältimaks ohtli-
ke ainete mõju inimeste tervisele. 
Üldise soovituse järgi võiks kalu toi-
duks rohkem kasutada. 

Eesti kalurite liidu juhatuse liik
me Mart Undresti sõnul on kalas 
kindlasti rohkem kasulikke aineid 
kui kahjulikke. Kuna eestlased ei söö 
kala üldjoontes kuigi palju, ei ohus-
ta kalasöömine tervist. „Millist kala 
keegi eelistab, on juba valikute küsi-
mus sõltuvalt maitsest ja värskusest. 
Kui tarbija on teadlik, siis on võima-

lik kindlasti teha 
k a a l u t l e t u d 
otsused, näiteks 
jälgida hooajali-
si trende,“ ütleb 
Mart Undrest.

Tasub teada, 
millisel aastaajal 

püütud kala on 
kõige parem tarbida, 

näiteks algab kiluhoo-
aeg sügisel, rannaräime 

oma kevadel ning võrgu-
räimel suve lõpus või sügise 

alguses.

Euroopa Liidu uuringute järgi soo
vitatakse meestel süüa räime kuni 
180  g ja Läänemere lõhet kõigest 
45  g nädalas. Kuna naised kaaluvad 
vähem, soovitatakse neil nädalas süüa 
ainult 130 g räime ja 33 g looduslikku 
lõhet. Siinkohal on oluline lisada, et 
Läänemere looduslik lõhe poelettide-
le jõua – seal on kalakasvanduste too-
dang, mille toksiliste ainete sisaldus 
on tunduvalt väiksem. Meie naabrid 
rootslased ja soomlased soovitavad 
räime ja looduslikku lõhet süüa korra 
nädalas. 

Nii Eesti kui ka Soome toitumis-
soovituste järgi tuleks eelistada noo-
remaid ja väiksemaid, alla 17 cm pik-
kusi kalu, kuna suurematesse isendi-
tesse on tavaliselt jõudnud dioksiine 
rohkem koguneda. Meie naaberriigid 
ja ka Eesti hoiatavad inimesi võima-
liku ohu eest ja jätavad inimese enda 
otsustada, kui palju kala süüa. 

Kokku võttes võib nentida, et 
kalasöömise kasulikkus on tõesta-
tud paremini kui Läänemere kalades 
sisalduvate dioksiinide kahjulik mõju 
inimese tervisele. 

Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonna-
korralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ 
rohelise ülikooli peaspetsialist.

Toiduks soovitatakse eelistada 
väiksemaid kalu. Pildil on 

peale räimede näha tuu-
lehauge

Nii meie kui ka 
teiste riikide 
uuringute järgi 

on kasvanduse kalad 
alati sisaldanud märksa 
vähem ohtlikke aineid kui 
looduslikud kalad. 



Kui on vaja Kui on vaja 
vaikustvaikust
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Sada rida Eesti loodusest
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Edith Sepp

Jõulud on imeline aeg. 
Tavaliselt on ikka olnud nii, 
et pärast vaikset püha on vaja 
minna kaugele ära. Näiteks 

mõnda suurlinna, mägedesse või 
mere äärde. Alati ei lähegi soo-
jale maale päikest otsima, mõni-
kord tasub niisama uidata võõras-
tes paikades ja kaugetes kraides.
Venemaal on hea ringi kolada: 
seal on veel puutumatut loodust. 
Mõned paigad on inimesed tei-
nud mõttetult koledaks. Mõnes 
kohas on rohkelt loodusele vahele 
segatud, siis maha jäetud ja edasi 
liigutud. Sellest hoolimata leidub 
veel tõeliselt puhast ja meeletut, 
kui minna piisavalt kaugele.

Sel aastal otsustasime tütre 
ja sõpradega minna pühade ajal 
hoopis Lõuna-Eesti metsadesse ja 
Meenikunno rappa. Vaja oli vai-
kust ja hingetõmbeaega.

Hommikuti tõusime ilma kel-
lata varavalges, läksime kohe välja 
ja alles pimedas jõudsime ramp-
väsinuna tagasi. Nii mitu päeva 
järjest – ikka kõnnid ja kõnnid 
mööda tundmatuid radu, ei vaata 
tagasi, vaid ennekõike ette ja enda 
ümber.

Kõndides keegi ei räägi, mõt-
ted seiskuvad, tuulel ja päike-
sel lastakse ennast edasi kanda. 
Lihtsalt oled ja liigud looduse rüt-
mis. Keha harjub sellega kiiresti ja 
hakkab kolmanda päeva hommi-
kul juba ise nõudma, et peab taga-
si metsa minema … 

Loodusesse minek on suure-
pärane võimalus jätta problee-
mid nagu iseenesest metsaveere-
le ootama. Kui vaim on pingetest 
vaba, hakkab kohe juhtuma mida-
gi huvitavat.

Sel korral oli rappa jõudes 

kergeks pettumuseks lumepuu-
dus ja liiga jõuliselt plusspoo-
lele kalduv temperatuur. Rohke 
lumi oleks võinud ammu katta 
kogu maad.

Üllatus oli leida laudtee äärest 
mahlaseid jõhvikaid. Kui ma ei 
oleks teadnud, et väljas on det-
sember, siis oleksin arvanud, et 
hoopis oktoober – aeg oli seis-
ma jäänud. Raba oli vaikne, aga 
see vaikus on petlik. Lihtsalt peab 
oskama kuulata hääli, mida linna 
ära kadunud inimesena ei ole 
kohe kerge teha. Ent mida kau-
gemale rabasse olime kõndinud, 
seda valjemaks läksid tasahilju 
krabinad ja vaikuse kajad.

Raagus puud halli taeva taus-
tal muutsid maastiku kummasta-
valt müstiliseks, mitmevärviline 
pruunja alatooniga rabasammal 
mõjus värskena ja ajatult rohe-
kad männid laudtee ääres saatsid 
uudishimulikke silmapaare. Kõike 
kattis vaid aimatav lumekirme, 
laudrajale kogunenud valgus aga 
peegeldus vastu katmata nägudelt 
ja lõi sooja tunde. Nägudelt vaa-
tas vastu siiras rõõm ja õnnetun-
ne. See oli tundevälgatus, mis jääb 
meelde ja mida kantakse kaasas 
terve aasta.

Teise päeva lõpuks õnnestus 
metsas ära eksida ja veidi sihitult 
ekselda. Tasub süveneda hetkes-
se, kui looduses algab mäng vide-
vikuga ja päevavalgus muundub 
õhtuvalguseks. Filmimaailmas 
nimetatakse seda režiimiks; kui 
läheb korda see kaduvväike hetk 
kinni püüda, muudab see kaad-
ri valguse lummavaks. Siis ei ole 
enam kuhugi kiiret ja tasub liht-
salt olla. Seekord leidsime kiires-
ti tagasitee ja enne pimedat olime 
juba kodus.

Saime jälle tagasi pöördu-
da oma igapäevatoimetuste 
juurde, kuni järgmise korrani. 
Loodetavasti jõuame tänavu taas 
loodusesse veidi varem kui järg-
miste jõulupühade ajal. 

Edith Sepp (1968) on filmitegija ja 
filmivaldkonna eest hoolitseja.Fo
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Ain Kallis

Eesti ilmateenistuse juubeliaas-
tal on koostatud loend kohali-
kest ilma- ja kliimarekorditest 

[1]. Ilm sarnaneb paljuski spordiga: 
ka siin püstitatakse rekordeid. Ja need 
äratavad samuti tähelepanu, võib-olla 
isegi rohkem kui hüppajate-jooksjate 
tipp tulemused, sest vahel oleneb neist 
tuhandete inimeste elu- ning heaolu. 
Kui ilmataat püstitab näiteks uue paka-
serekordi, ei jäta see ju kedagi külmaks.

Üldse on ilmarekorditega säärane 
lugu, et neist ei ole loota midagi head: 
nii tuule-, külma- kui ka kuumarekor-
dite tõttu võib saada hukka, erakord-
sed sademehulgad võivad teha palju 
pahandust või lausa ära uputada.

Meeldivatest ilmarekorditest peab 
mainima kõrge õhurõhu omi, millega 
tavaliselt kaasnevad suvel ilusad ilmad. 

Eesti absoluutne külmarekord
Meie kõige kuulsamaks ilmarekor-

diks tuleb pidada Jõgeval mõõdetud 
pakasenäitu –43,5 °C, mis on püsinud 
17. jaanuarist 1940 tänini. 

See tulemus on saanud ka kõige 
enam meediakajastust. Lausa legen-
daarseks on saanud teade, et Petseri 
jaamas külmunud ära vagunitäis 
viina. Ja et linnud langenud lennult 
surnutena maha. Ilmselt oli lugu õige, 
sest maksudetalitusele esitati järele-
pärimine, mida külmunud viinapu-
delitega ette võtta. Kõrgemalt poolt 
teatati, et „juhul, kui pudelite korgid 
ei ole paigalt nihkunud, lastagu viin 
müügile”. 

Petseri politseiplatsil olevat olnud 
pesakondade kaupa külmunud vare-
seid ja põldpüüsid. „Ka käinud palju 
inimesi arstide juures abi saamas kül-
munud kõrvade, nina või teiste keha-
osade vastu. Üks poiss saanud raskeid 
külmamisvigastusi.“ Pärnu lahel ole-
vat sajal kaluril ninad ja kõrvad kor-
ralikult ära külmanud! (Postimees, 
18.01.1940). Polnud ka ime, sest mitu 

lehte teatas, et Petseris ja Võrus oli 50 
kraadi külma!

Kuhu jääb siis Jõgeva Eesti amet-
liku pakaserekordiga –43,5 kraadi? 
2010. aastal ilmunud kenas raamatu-
keses „Külmalinn Jõgeva” (välja and-
nud MTÜ Miinus 43,5 ja Jõgeva lin-
navalitsus) on kohalik agrometeoro-
loog Helle-Mare Raudsepp avalda-
nud arvamust, miks mõõtmisand-
med ei jõudnud kohe päevalehtedes-
se: Jõgeva ilmajaam, kus kole külm 
registreeriti, ei olnud tollal riiklik 
meteojaam, vaid allus Jõgeva sordi-
kasvandusele.  

Aga miks ei pööratud tähelepanu 
teistele põrutavatele pakasenäitudele:  
–50 on ju märksa mõjuvam? Dotsent 
Aarne Kärsna Tartu ülikooli meteo-
roloogiaobservatooriumist selgitas 
toona Postimehes, et vahe observa-
tooriumi nn inglise onnides oleva-
te termomeetrite ja eraisikute kraa-
diklaaside näitude vahel on võima-
lik, kuna maapinnal mõõdetuna on 
külma enam, samuti ei mõõda kõik 
termomeetrid ühtmoodi.

Ja veel, madalatel temperatuuridel 
(alla –20 °C) kasutatakse ilmajaama-
des ainult piiritus-, mitte elavhõbe-
kraadiklaase, sest too metall tahkub 
juba –39° lähedal. 

Pakane tegi palju pahandust. 
„Suure külma tõttu tõmbusid Tallinna 
jaama lähedal elektrijuhtmed niivõrd 
pingule, et selle tagajärjel üks juhtme-
te raudpost maapinna lähedalt mur-
dus, vajus küljeli ja purustas juhtmed. 
Elektrirongid jäid seega hommikul 
kella 9 paiku teele. [---] Elektrirongid 
asendati seejärel aururongidega“ 
(Maa Hääl, 19.01.1940).

Jaanuaripakane hävitas 2,5 miljo-
nit viljapuud, peamiselt pirnid-ploo-
mid. Raske talv oli ka loomakasvata-
jatel: Virumaal tuli loomadele isegi 
riided selga õmmelda! Sead said ka 
kapuutsid pähe (Pärnumaa Teataja, 
06.04.1940).

Madalaim aasta keskmine 
õhutemperatuur
Kõige külmem aasta oli 1941, mil 
Jõgeval mõõdeti madalaim aasta 
keskmine õhutemperatuur: 1,6 °C.

Kuu keskmine õhutemperatuur 
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Kliima

Eeslikujulise mõõteriista kohta on Vikipeedias kirjas: „Burromeeter (< hispaania 
burro ‘eesel’ + kreeka metreō ‘mõõdan’) on multifunktsionaalne instrument, 
mille eesmärk on heita nalja meteoroloogiliste vaatluste üle”

Eesti talvised 
ilmarekordid
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oli enamikul kuudel normist mada-
lam, ainult üksikud kuud vastasid 
enam-vähem normile. Oma osa and-
sid kindlasti aasta esimesed kolm 
kuud, mis olid eriliselt pakaselised. 
(Teatavasti mõjutab iga aasta kesk-
mist temperatuuri just talvekuude 
külmus. Aastatevaheline muutlikkus 
on talvel palju suurem kui suvel [2]). 
Öised miinimumõhutemperatuurid 
langesid nendel kuudel alla –30 kraa-
di (24. jaanuaril –34,5°) ja maksimaal-
ne õhutemperatuur tõusis vaid mõnel 
päeval plusspoolele. 

Väga jahedad olid ka eelmised 
sõja-aastad: 1940 ja 1941.

Kõige külmem kuu
Kõige külmem oli 1987.  aasta jaa-
nuar Narvas, kus kuu madalaimaks 
keskmiseks õhutemperatuuriks saadi 
18,1 °C.

Jaanuaris valitses enamiku ajast 
krõbe külm. Ööpäeva keskmine õhu-
temperatuur oli 4.–13.  jaanuaril alla 
–20 kraadi, ent 8.–12.  jaanuaril oli 
see suisa alla 30 kraadi. Öine mii-
nimumõhutemperatuur langes sageli 
alla –30 kraadi. Kõige madalam õhu-
temperatuur mõõdeti 10.  jaanuaril: 
–37,3 kraadi. Maksimaalne õhutem-
peratuur jõudis plusspoolele ainult 
kuu viimasel päeval. 

Paksim lumikate
Kõige sügavam lumi lasus maas 
Tallinnas 1924.  aasta veebraris (kol-
mas dekaad): maksimaalne lumikat-
te paksus dekaadi keskmisena oli 
104 cm.

Lumikatte paksust mõõde-
ti Kadriorus Peeter  I maja lähedal. 
Dekaadi jooksul (21.02–29.02) oli see 
näitaja kõikidel päevadel üle 100 cm. 
Lumekihi paksust mõõdeti ainult ühe 
püsilumelatiga.

Mitmest teatmikust võime aga 
lugeda, et maksimaalseks lume pak-
suseks on mõõdetud Virumaal Pagaris 
1924. aasta märtsi keskel „vaid“ 97 cm. 
Miks valiti too näitaja lume rekordiks? 
Kes valis? Sellele küsimusele ei oska 
keegi enam täpselt vastata. 

Kuidas mõõdetakse lume pak-
sust? Ammusel 1924. aastal kirjeldati 
seda tegevust nii: „Vaatlusteks tarvi-

tati sentimeetritesse jagatud mõõdu-
puud, mis enam vähem tuulest kaits-
tud ja tasasele kohale oli üles seatud. 
Mõõdeti kell 8 hommikul“. 

Praegusel ajal mõõdetakse lund 
ilmajaamades tasasel avatud alal kas 
elektrooniliselt (ultraheliga) või siis 
kolme lumelati abil. Viimase asjaolu 
tõttu on nüüdisaegsed mõõtmistule-
mused tunduvalt usaldusväärsemad 
(ühe lati juurde võib ju koguneda hang). 

1939.  aastal avaldas Tartu ülikoo-
li professor Kaarel Kirde uurimuse 
Eesti kliimast. Selles on märgitud, 
et Vormsil on mõõdetud lumikatte 
maksimaalseks kõrguseks 165  cm ja 
Tallinnas 109  cm. Andmed on saa-

dud jaamadest, mis töötasid pidevalt; 
Pagarit nende hulgas polnud. Kaarel 
Kirde kurtis: „Et vaatluste tegemine 
toimub tasuta, esinevad neis sage-
li, nagu sademetegi vaatlustel, koha-
ti lüngad.“ 

1924. aasta mõõtmisi Tallinnas on 
peetud usaldusväärseks, seega rekord 
kinnitati 2011. aastal. 

1. Kallis, Ain jt 2019. 100 aastat Eesti 
ilma(teenistust). Keskkonnaagentuur, Tallinn.

2. Tarand, Andres; Jaagus, Jaak; Kallis, Ain 
2013. Eesti kliima minevikus ja tänapäeval, 
Tartu ülikooli kirjastus, Tartu.

Ain Kallis (1942) on meteoroloog ja 
klima toloog, Eesti keskkonnaagentuuri 
peaspetsialist.

|117| 

Kõige külmem ja kõige sügavam
•  Külmarekord on Jõgeval mõõ-

detud –43,5 °C, mis on püsinud 
1940. aasta 17. jaanuarist 1940 
tänini.

•  Kõige külmem aasta oli 1942; 
madalaim aasta keskmine õhu-
temperatuur, 1,6  °C, valitses 
Jõgeval.

•  Kõige külmem kuu oli 1987. a jaa-
nuar; madalaim kuu keskmine 
õhutemperatuur, –18,1 °C, Narvas.

• Kõige sügavam lumi oli 
1924. aastal; maksimaalne lumi-
katte paksus dekaadi keskmise-
na 104 cm veebruaris (3. dekaad) 
1924 Tallinnas. 

Jõgeva ilmavaatlusjaama päevik koos kuulsa külmarekordiga. 17. jaanuaril 1940 
mõõdetud rekordiline pakasenäit –43,5 °C on püsinud tänini 
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Juhani Püttsepp

Oli 1965.–1966.  aasta hästi 
külm talv. Lumi tuli kahe-
kümnekraadise pakase-

ga maha juba novembri keskpaigas, 
veebruaris naksutas aga aialippe üle 
35 kraadi küündiv käre külm.

Võrtsjärve kaldale rajatud zoo-
loogia ja botaanika instituudi lim-
noloogiajaama kortermajade ahjud 

neelasid selle pakasega ahnelt halge. 
Metsamajand ulatas teadlastele abi-
käe – vaat nüüd saate omale puid! 
Aspirandid Alla Kangur ja Reet 
Laugaste ronisid veoautole GAZ-
Ai-Ai ning siirdusid kütet varuma. 
Sõit viis nad Rannust viis kilomeetrit 
Rõngu poole, Tulimäele.

„Meil ei olnud siis roosat aimu ka, 
et see on hiiepaik,“ meenutab järve-
uurija Reet Laugaste. Võimsad kuu-

sed, kõige jämedamad puud, olid jär-
gatud meetristeks pakkudeks.

„Meie, näitsikud, pidime need kasti 
upitama. Õnneks autojuht aitas,“ jät-
kab Reet Laugaste. „Me ei teadnud 
ööd ega ilma, et pühast hiiest maha 
raiutud puid veame.“ Pakuvinnamisest 
jäi Reedale pikk arm pöidlale, kätt tuli 
tookord Rõngus sidumas käia.

2020.  aasta jaanuaris kõnnib Reet 
Laugaste taas 99-meetri kõrguse 
Tulimäe harjal – teejuhiks Rannu raa-
matukogu juhataja Viive Vink.

Kahekümnekraadisest külmast 
pole tänavusel talvel veel kröömikest-
ki, vaid vihmasajud.

Tulimägi võib vihmapilve poo-
leks teha, kõneleb Viive Vink. „Lõuna 
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Lohesuutäie Tulimäest on ära hammustanud karjäär

Kleio märkmetest 
Tulimäe harjalt
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poolt tuleb vihm, siis mägi poolitab 
pilve: üks osa läheb Võrtsjärve poole, 
teine Elva suunas.“

Jalutame Armuorgu. Paarikümne-
meetrise läbimõõduga otsekui meteo-
riidilöögist tekkinud lohk Tulimäe 
põhjaosas mõjub loodusliku amfiteat-
rina. On teada, et aastal 1869 kogune-
sid sinna ümbruskonna koorid tähis-
tama suurt priiusepüha ehk pärisor-
jusest vabastamise püha. 1898.  aastal 
aga andis Tulimäel (kutsutud ka Ervu 
mäeks ja Kaarsemäeks) lauljatele kam-
mertooni Miina Härma isiklikult.

Aastal 1936 rajas kaitseliit Armu-
orgu võidutule altari. Silindrites 
mehed tõid siis võidupühal 23. juunil 
ratsa tule kohale. Sellisest võidupü-

ha tähistamisest kujunes traditsioon, 
mille lõhkus nõukogude võim.

Kuid pool sajandit hiljem, perestroi-
ka aovalguses, sai räämas paik Konguta 
metsaülema, Tulimäelt Alalombi talust 
pärit Tõnu Väärsi eestvedamisel uue 
hingamise. Võsa pidi taanduma ja hein 
ära niidetama; ühel altarikivil säilinud 
aastaarvule 1936 toksis Tõnu Väärsi 
lisaks vastse arvu: 1986.

Sõnum selle vapra teo kohta levis 
kui kulutuli.

„Terve vald tuli siis kokku, Rannust 
Rõnguni,“ meenutab Alalombi pere-
poeg Ago Väärsi, kes toona puhastas 
altarikive terasharjaga. „Kandlemees, 
lõõts ja seitse sorti koduõlut.“ 
Jaaniõhtu lõppes, kui päike järgmisel 

hommikul tõusis.
Ajaloo muusa Kleio pärgamendirul-

list jääks väheks, kui sellele peaks kirja 
panema kõik Tulimäe sündmused.

Viive Vingi koostatud trüki-
sest „Rännak läbi Rannu kihelkonna 
2019.  aastal” saame teada, et  mullu 
korrastas Valguta naisselts Armuoru 
ning üle aastakümnete saabus sinna 
taas võidutuli.

Sama trükises seisab kirjas: „Mõned 
aastad tagasi soovis RMK uuesti töös-
se võtta Armuoru lähedal oleva kruu-
sakarjääri. Tänu kohalike elanike aktiiv-
sele sekkumisele jäi see plaan katki“.

Hiiesõbrad peavad paika pühaks, 
teada on muistseid kalmeid. Kui 
RMK teatas mullu üraskikahjus-
tustele viidates kavast mäel pisut 
raiet teha, algas „tuline diskussioon 
Tulimäe väärtuste ja kaitse üle“.

Fotograaf Ingmar Muusikus jääb 
varitsema okste vahel vilksatanud 
valget loomakest. „Oli see nüüd nirk 
või kärp?“ Igal juhul lumeta talve 
ohver oma valge karvakasukaga. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.
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Tulimäe lõunaservas asuvale Karukivile on oletatavas-
ti mõisaajal raiutud saksakeelne sõna „Bär”. Seda 

ümbritseb paks samblakord. Üks samblakasuka 
loojaid on läikulmik

Lähedasest Utukolga külast pärit Viive 
Vink võidualtari juures. Lapsena käis ta 
Tulimäel pähkleid ja maasikaid korjamas



Poster: Eesti Looduse fotovõistluse RMK eriauhind

Händkaku
poja lugu

Kolm aastat tagasi õnnes-
tus mul jälgida händ-
kakupere toimetamist 

pesitsusajal. Kuna pesakond oli 
päris hiline, valitsesid soodsa-
mad valgusolud – nõnda oli linde 
aktiivsemal tegutsemisajal ker-
gem jäädvustada. 

Kahest koorunud pojast len-
nuvõimestus seekord üks. Olles 
veetnud koos üksjagu aega, har-
jusime viimaks üksteise kohal-
oluga. Olin nende varjuliste 
lindude jäädvustamisest pesal 
metsases keskkonnas unista-
nud juba mõnda aega. Emalind 
meelitas juba poega toidu abil 
pesa hülgama ja oht pesitsust 
jäädavalt rikkuda oli seetõttu 
väiksem. Seega jäid ka lennud 
pessa aina harvemaks ja needki 
enamasti pimedale ajale. Heal 
juhul oli igal õhtul võimalik 
kaadrit  püüelda ainult ühel 
toitmiskorral. Mõni päev enne 
seda, kui poeg pesast lahkus, 
võtsin julguse kokku ning pai-
galdasin emakaku valvsa pilgu 
all pesapuu kõrvale kaamera, et 
üritada soovitud kaadrit jääd-
vustada. 

Teisel või kolmandal õhtul oli 
mul aga pisut enam õnne ning 
õnnestus tabada siinne kaader.

Möödunud aastal oli see 
metsatukk veel õnneks püsti ja 
kakudki omal territooriumil. Aga 
igal korral sinna kanti sattudes 
tunnen hirmu, kas see koht on 
veel alles. Paraku on see metsa-
tukk osa vähesest allesjäänud 
raieküpsest metsast.

Pilt on tehtud 21.  juunil 
2017 Harjumaal Kose kan-
dis. 

Nikon D810, objektiiv 
24–70  mm (@32mm), 
distantspäästik.

Aare Udras
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tukk osa vähesest allesjäänud 
raieküpsest metsast.

Pilt on tehtud 21.  juunil 
2017 Harjumaal Kose kan-
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Intervjuu

Hülgeuurija Ivar Jüssiga 
vestelnud Toomas Kukk

Jaanuar on tänavu olnud tavatult 
soe, jää- ja lumevaba. Kuidas see 
mõjutab hüljeste poegimist?
Sellest tuleb neile katsumus, aga 
ega see pole ka esimene soe talv. 
Hallhülged saavad kuival maal, eriti 
laidudel, hakkama, kuigi nende poega-
de suremus on suur: vähemalt pooled 
surevad ära. Hallhülgepojad on sün-
dides poole suuremad kui viigril ning 
elusaid hallhülgepoegi merikotkad ja 
rebased ei võta. Surnud poegi muidu-
gi, see on kotkastele hea söök. 

Aga mis viigritest saab, ei oskagi 
öelda, nad poegivad ainult jääl. Kui 
jääd on natukenegi, aga lund pole, siis 
panevad rebased ja kotkad vähesed-
ki ellujäänud pojad nahka. (Vaata ka 
Eesti Loodus 2011, nr  2, Mart Jüssi: 
Kaks kümnendit koostöös hüljestega.)

Kuidas on tavalisel talvel lood hül-
gepoegade suremusega?
Kui me räägime „ennemuistsetest“ tal-
vedest, kui hülged saavad jääl poegida 
ja lumepesas olla, siis arvatakse sure-
museks keskmiselt viis protsenti või 
veidi rohkem ehk siis sajast pojast viis 
saab mingitel põhjustel hukka. 

Kuid pesitsemiskolooniates või-
vad isegi pooled pojad surra. Põhiline 
on see, et pojad kaotavad emad ära 
või vastupidi: kui neid on palju koos, 
hakkavad nad ühest kohast teise lii-
kuma ja kaotavad üksteist silmist. 
Ema võõrast poega omaks ei võta 
ja ema kaotanud poeg jääb nõrgaks 
ning sureb nälga. Kui veel soojaks ka 
läheb, siis hakkavad igasugused hai-
gused levima.

Kui jääd pole, kas siis viiger jätab 
sünnitamata? Tiine loom ei saa ju 
poegimist aasta otsa kinni hoida, 

lootes järgmise aasta jääle.
Sünnitamata ei saa ta ju jätta, aga kuhu 
ja kuidas sünnitab, me tegelikult ei tea. 
Viigerhülge edukaid poegimisi maale 
pole me näinud. On nähtud viigerhül-
ge ema ja poega rannas kividel, aga me 
ei tea, kus ta sündis ja mis pojast edasi 
sai, kas ta jäi ka ellu.

Senini ei ole meil olnud päris jääta 
talvesid, mingisugune jää on ikka 
kujunenud. Vist 2008. aastal oli Pärnu 
lahes jääd vaid paar kilomeetrit ran-
nast ning siis oli jääserval palju viig-
reid. Nad hoiavad ikka viimase võima-
luseni oma tavapärast poegimiskohta. 
Siis oli ka näha, kuidas iga ema ja poja 
kõrval oli kotkas, lõpuks oli ainult kot-
kas. Ema ta kätte ei saa, ema läheb ikka 
minema. Aga kui lund pole, ei saa ema 
poegi ära peita. Traditsiooniliselt on 
neil lumekoopad, kus on pojal soe ja ta 
ei paista ka kiskjatele silma. 

Kas viigerhüljes põhja poole poegi-
ma ei rända, lootuses sealt jääd ja 
lund leida?
Viigerhüljes on hallhülgega võrreldes 
paikne. Oleme viigerhülgeid telemeet-
riliste märgistega märkinud Eesti vetes 
rohkem kui kolmkümmend ja neist üle 
Soome lahe ei ujunud ükski. Aga need 
olid ka suhteliselt head jää ja lumega 
talved.

Kuid Botnia lahest tuli mingil põh-
jusel kaks emast Eestisse poegima, 
kuigi Botnias oli jääd sel ajal tunduvalt 
rohkem. Seega me tegelikult ei tea, kui 
suur osa hüljestest Eesti vetest ära rän-
dab, kui siin jääd pole.

Viigerhüljes vajab paljunemiseks 

tingimata jääd. Eesti viigerhülgeasur-
kond ongi maailmas üks lõunapool-
semaid. Kanada Hudsoni lahe viigri-
populatsioon on koordinaatide poo-
lest meist veel lõuna pool, aga seal 
kontinentaalsetes oludes tekib jääd 
sagedasti.

Inimesele ikka meeldib loodust 
abistada, näiteks linnukestele pesa-
kaste teha. Kas hüljestele ei annaks 
vahtplastist ujuvaid kuudikesi kor-
raldada?
(Naerab.) Teoreetiliselt ehk annaks, 
aga seda pole keegi katsetanud. Sama 
küsimust on palju esitatud. Mine tea, 
võib-olla mõni võtaks sellise omaks. 
Aga neid ei saaks teha igale meie viig-
riemale: Eesti rannikul on jämedalt 
arvutades viissada emast ja viissada 
isast viigrit ja sigimisealisi või -võime-
lisi kakssada. Kui teeme merre kaks-
sada ujuvat koerakuuti ja neist näi-
teks kümme asustatakse, siis see on 
liiga väike protsent, et populatsiooni 
päästa. 

Muidugi, liigikaitse edulugu on 
saima viigerhüljes, kelle jaoks on vähe-
se lumega talvedel lumehunnikuid 
kokku aetud. Tema poegimiskohad 
on hästi teada, rannakaljude all, kuhu 
tavaliselt kogunevad hanged. Seal on 
kühvlitega lumehangesid kokku aetud. 
Lumi on ehtne, hang on kunstlik, ja 
seal on poegade ellujäämine märksa 
parem. 

Mainisid, et kotkas elusat poega ei 
võta.
Jah, see kehtib hallhülge puhul: tema 
poeg on tunduvalt suurem kui viigril 
ning teiseks, emased käituvad oluliselt 
teistmoodi. Nad kaitsevad oma poega 
agressiivselt ja kui kotkas püüabki 
poega rünnata, siis on tal vastas suur-
te hammastega kahesajakilone elukas. 
Kotkas ei taha oma eluga riskida.

Hülged tunnevad 
jääst ja lumest puudust

Senini ei ole 
meil olnud päris 
jääta talvesid, 

mingisugune jää on ikka 
kujunenud.
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Ivar Jüssi on sündinud 24. aprillil 
1963 Tallinnas. Lõpetanud Tartu 
ülikooli bioloogina 1986. aastal 
ja kaitsnud magistritöö Saarnaki 
ja Hanikatsi laiu taimkattest. 
Töötanud Eesti jahimeeste seltsis, 
loodusmuuseumis, mereinsti-
tuudis, Vilsandi rahvuspargis, 
TTÜ meresüsteemide instituudis, 
keskkonnaametis ja MTÜs Pro 
Mare. Uurinud hülgeid, samuti 
teisi mereloomi. 2004. aastast 
Eesti looduseuurijate seltsi liige. 
Võitnud Eesti esimese teadusfoto 
võistluse 2006. aastal. Intervjuu 
Ivari hülgeuurijast venna Mardiga 
on ilmunud Eesti Looduse 2016. a 
septembrinumbris.
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Viigrid käituvad hoopis erinevalt ja 
see on tulnud nende põhilisest asus-
tusalast Arktikast. Kui ta hakkaks oma 
poega jääkaru eest kaitsma, oleks ta 
ise jääkaru lõugade vahel. Seetõttu on 
neil kujunenud põgenemisrefleks, nad 
jätavad pigem poja maha, sest järgmi-
sel aastal on jälle šanss poegida. Kui 
ta igal juhul poega kaitseks, ei pruugi 
teda järgmisel aastal üldse olemas olla. 

Kotkaste toidulaud on suhteliselt 
suur, kui nad mõne hallhülge pesitsus-
koloonia või lesila üles leiavad. Surnud 
poegi on seal küll ja küll. Poegi ohus-
tavad muidugi ka rebased, kes võivad 
mööda jääd rannikust väga kaugele 
minna. Eks juhuslikult ka šaakalid ja 
hundid, kui peaksid jääle sattuma. 

Normaalsetel sigimistalvedel on 
siis, kui viigripojad sünnivad, palju 
jääd umbes kuu aja jooksul veebrua-
ri keskpaigast märtsi keskpaigani. Kui 
veebruari keskpaigas on piisavalt jääd, 
mis püsib vähemalt kuu aega, siis on 
kõik hästi. Oluline on muidugi, et jää 
oleks tugev ja seda ei uhutaks iga tor-
miga randa. Aga sel talvel pole küll 
näha, et kolme nädala jooksul tekiks 
nii kõva jää ja nii palju, et viiger hak-
kama saaks. Tavalisel talvel oleks jaa-
nuari lõpus Pärnu laht ja Väinameri 
juba jääs.

Nii et kotkaid peaks hakkama 
ohjama?
(Naerab.) See on valikute küsimus: 
üks kaitsealune liik sööb teist kaitse-
alust; mida siis inimene tegema peaks? 
Kotkaid on talvel palju ja see on kot-
kaste kaitse edulugu. Sooja talvega 
jäävad nad paikseks ning isegi kui hül-
gepoegi võtta pole, jätkub igasugust 
muud toitu. Siia tuleb ka põhja poolt 
kotkaid talvituma.

Kas meie looduses ohustab viigrit 
ainult inimene?
Jah. Samas on raske öelda, kas viigrile 
on suurem ohutegur kotkas või inime-
ne. Looduslikud vaenlased jahivad eel-
kõige poegi; inimese peamine mõju on 
kalapüük ja püügivahendites hukkumi-
ne. Viigreid meil nüüdisajal ju ei kütita. 

Kas vanasti kütiti?
Ojaa, ajalooliselt – näiteks sada aas-

tat tagasi – on viigreid olnud poole 
rohkem kui hallhülgeid. Kui hallhüljes 
pesitses rannas, siis tema pojad sai liht-
salt kätte, kui aga triivival jääl, siis sinna 
ei pääse juurde mööda jääd ega ka paa-
diga. Viiger pesitseb paigalpüsival jääl, 
kus on juba lumehanged. Enamasti on 
viigriemal mitu koobast ja ohu korral 
viib ta poja teise koopasse.

Nii et viigri kaitseks saaks vaid 
kalandust korraldada, nõuda hülge-
kindlaid püüniseid ja muud sellist?
Viigerhüljes jääb võrkudesse vähem 
kui hallhüljes, sest nad ei kipu käima 
kalapüünistes toitumas. Hallhülged 
püüavad ikka püünistest kala kätte 
saada ja jäävad pahatihti ise kinni. 
Hülged kui kaaspüük on kalanduses 
tuntud teema, ent andmeid selle kohta 
on ikkagi vähe. Kalamehed ei taha 
neid asju kõva häälega rääkida. 

Miks siis hülgekindlaid püüniseid 
ei kasutata? Kas need maksavad 
liiga palju?
Muidugi need maksavad, aga kui vaa-
data, kui palju praegu kalameestel on 
kõikvõimalikke toetusi ja muid võima-
lusi, siis raha taha ei tohiks see jääda. 

Kalamehed on üldiselt konserva-
tiivsed: juba minu vanaisa püüdis nii, 
mina püüan nii ning ka mu lapsed 
jäävad samamoodi püüdma, sest nii 
ongi kõige parem püüda. Me ei taha 
muudatusi. Teine asi: kui paneme 
hülge tõrjeks restid ette, siis kala ei 
lähe ka võrku, aga meie tahame ju 
kala püüda. Need on kaks põhilist 
asja, mida on räägitud.

Hüljes ei ole ju inimesele otsene toi-
dukonkurent.
Eks inimest ja hüljest huvitav kala on 
enamasti sama, kuid inimene saab ka 
merekalata hakkama. Hülged söövad 
neid liike, mida on palju ja suhteliselt 
lihtne kätte saada. Hallhülgel võib toi-

tumine aasta jooksul tugevasti muu-
tuda, kuna nad vahetavad asukohta. 
Räime ja kilu söövad nad kõik hea 
meelega ja eks ka inimesele meeldivad 
need kalad. Ent kuidagi ei anna võrrel-
da koguseid, kui palju püüab inimene 
ja kui palju hüljes: hülge söödud osa 
on kalastikule vähese mõjuga.

Rannakalurit häirib kõige enam 
püüniste lõhkumine ja saagi kahjus-
tamine. Kui sul on ikka suur lõhi võr-
gus, ja hüljes on nii võrgu kui ka kala 
katki teinud, siis see ajab vihale küll. 
Kui see viie- kuni seitsmekilone lõhi 
olnuks terve ja saanuks selle turul 
maha müüa, saaks raha eest juba uue 
võrgu ja veel midagi. 

Läänemere kaladesse kipuvad 
kogunema igasugused keskkonna-
mürgid. Kuidas need mõjutavad 
hüljest kui tippkiskjat?
Ning kui inimene veel mürgise 
hülge ära sööb, mis siis temast saab? 
(Naerab.) Keskkonnamürkide teema 
oli eriti terav 1970. aastatel, ent pärast 
omaaegsete kloororgaaniliste ühendi-
te kasutamise keelustamist on hül-
jeste tervis märksa paremaks läinud. 
Kõikvõimalike mürkidega seostatava-
te haiguste sagedus on oluliselt väik-
sem kui viiskümmend aastat tagasi. 
Aga ega me tea sedagi, kuidas näiteks 
ravimite jäägid võiksid hülgeid pika aja 
jooksul mõjutada.

Praegu on olukord Läänemeres 
tunduvalt parem kui 1980.  aastatel. 
Siis oli näiteks Botnia lahes elava-
test emastest täiskasvanud hüljestest 
kaheksakümmend protsenti sigima-
tud, nüüd on see umbkaudu viisteist 
protsenti, mis on mõnes mõttes ka 
looduslikult loomulik. Võib väita, et 
esmapilgul ja silmaga nähtavat muret 
hüljestel keskkonnamürkidega pole, 
ent see ei tähenda, et toksikoloogiale 
ei peaks tähelepanu pöörama.

Kas hüljeste eluiga on pikenenud?
Seda on praeguse andmehulga põhjal 
suhteliselt keeruline uurida. Vanasti, 
kui neid palju kütiti, oli hüljeste 
demograafia hästi teada, kuna lõua-
luu eest maksti preemiat nagu kah-
juri hävitamise eest. Kütiti kõiki, kes 
püssi ette jäid, vanusest sõltumata. 

Intervjuu

Kui sul on ikka 
suur lõhi võrgus, ja 
hüljes on nii võrgu 

kui ka kala katki teinud, siis 
see ajab vihale küll. 
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Preemiaid maksti peamiselt Rootsis, 
kus kuninga ametnik andis lõualuu 
eest raha, luud ise läksid aga muuseu-
misse. Hammaste järgi on võimalik 
vanus kindlaks määrata. Kui neid tuli 
aastas tuhandeid, siis selle valimi pealt 
saab juba midagi arvata.

Praegu kütitakse neid Soomes-
Rootsis edasi, aga maht on tunduvalt 
väiksem, materjali ei laeku nii palju 
ja küttimise eelistus on rohkem noo-
remate loomade poole ehk siis info 
on juba kallutatud. Nii et tänapäe-
vaseid andmeid on napilt. Vanemad 
leitud hülged on olnud kolmeküm-
ne- kuni kolmekümne viie aastased. 
Kakskümmend aastat võiks hüljes ikka 
elada. Kuid üldiselt on üle kaheküm-
neaastased juba haruldased.

Kas praegustelt Eesti hülgeküttidelt 
laekub andmeid?
Ikka, neil on kohustus tapetud hüljes-
test teada anda ning ka vajalikud proo-
vid võtta. Aga meil on kütitute arvud 
nii pisikesed. Eelmisel aastal kütiti vist 
üheksateist.

Kui palju hallhülgeid meil üldse 
küttida tohib?
Piir seati kunagi nii, et populatsiooni 
eelmise aasta loendusandmetest võiks 
küttida ühe protsendi: see ei tohiks 
asurkonda mõjutada, nii et tekiks pike-
maaegseid tagajärgi. Loendusandmed 
on kõikunud kolme tuhande seitsme-
saja ja viie tuhande viiesaja vahel, nii 
et kolmkümmend seitse kuni viisküm-
mend viis looma, keskmiselt neliküm-
mend viis looma. Kui neist isegi pooli 
ära ei kütita, siis on selle mõju praegu-
se intensiivsuse korral ikka väga väike.

Tead sa ka, miks neid kütitakse? 
Süüakse ära, võetakse nahk maha 
või elatakse lihtsalt oma viha välja?
Ilmselt kõike. Hülgeküttimine on nii 
keeruline ja raske asi, et puhtalt viha 
pärast seda keegi ei tee. Hasardi pärast 
võib-olla. Kui seda ühe korra oled 
proovinud lihtsalt selleks, et ka hüljest 
küttida, siis ikka mõtled, kas järgmine 
kord võtad selle ette. Mullusest umbes 
kahekümnest hülgest peamine osa 
kütiti Pärnumaal ja Kihnus, et hoida 

traditsiooni. Usun, et nad söövad seda 
looma, kasutavad nahka ja rasva.

Kas sa oled ka söönud? Kas kõlbas?
Olen küll, kõlbas. Tume ulukiliha 
kerge kala kõrvalmaitsega. Kunagi, kui 
kodusigadele oli silku suurtes kogustes 
sisse söödetud, olid need hakanud ka 
maitsma nagu hülged. (Naerab.) 

Eestis kavandatakse mitut meretuu-
leparki. Kas ja kuidas need hülgeid 
mõjutavad?
Tavaliselt on väga hea sellistele küsi-
mustele vastata, et ei tea. (Ohkab.) Kui 
võtta aluseks senised teadmised mere-
tuuleparkide ja hüljeste kokkupuute-
aladelt, näiteks Taanist, siis ehitamise 
ajal hoiduvad hülged sellest piirkon-
nast muidugi eemale. Kui tuulepark 
on valmis, siis hallhüljestele ja randali-
tele mingit suurt hirmu polnud. Need 
on ka viigritega võrreldes teise käitu-
mismaneeriga. Pringlitega ehk seaka-
ladega on olnud vähe teine lugu: need 
hoiavad ka pärast pargi käivitamist 
eemale.

Väinamere laidude ümbrus on viigerhülgele oluline sigimis- ja toitumisala. Kõverlaiu kohta kehtib range liikumispiirang see-
tõttu, et laiule sõitmine häiriks hülgeid; laiust enesest pole hüljestel lugu
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Intervjuu

Kas pringel on meilt ikka kadunud?
Otsingutel ei ole õnnestunud teda 
häälte järgi tuvastada: kõige lähemad 
helisignaalid on Turu saarestikust 
ja Läti lõunapoolsetest vetest vastu 
Leedu piiri. Meiepoolne meri on olnud 
tühi. Turu saarestiku ja Ahvenamaa 
ümbruse pringlid liiguvad lõunasse 
piki Rootsi rannikut. Ju on sealne meri 
sügavam ja selgem. Ei saa välistada, et 
pringlid siia satuvad, aga see on ikka 
juhuslik. Viimati tõendatud leid oli 
aastast 1988, kalapüünisesse jäänud 
loom. Hiljem on midagi „pringlisar-
nast“ üksikutel kordadel nähtud.

Kas Peipsis või Narva jões pole hül-
geid olnud?
(Naerab.) Nad ei saa Narva kosest 
üles ja mööda maad nad ei kõnni. Aga 
mööda Neeva jõge Laadogasse nad 
liiguvad, seal on mõlemas suunas lii-
kumine võimalik. Laadogas on päris 
palju viigreid. Peipsis pole neid kuna-
gi olnud, nende luud oleksid muinas-
asulate jäätmehunnikutest välja tul-
nud. Viiger elab jäänukina ka näiteks 
Baikali järves. Magevesi teda ei sega.

Kuidas viigritel Läänemeres üldi-
selt läheb?
Botnia lahes läheb neil hästi, seal-
se asurkonna suuruseks hinnatakse 

vähemalt kümme kuni viisteist tuhat 
looma. Lõunapoolsed asurkonnad, 
meil Liivi lahest Soome lahe idaosani, 
on tuhatkond looma, ning need Botnia 
lahe loomadega peaaegu kokku ei 
puutu. Viigrid on elulaadilt paiksemad 
kui hallhülged. Hallhüljes võib vabalt 
olla täna Eestis ja homme Rootsi vetes, 
ujuda Saksamaani ja pärast tagasi tulla.

Kuidas viigrile mõjub see, kui meri 
on täiesti jääs?
Siis nad teevad endale augu jäässe. 
Kratsivad küüntega, küüned on nagu 
peitlid. Ega ta muidugi meetrisse jääs-
se hakka endale auku tegema, aga ta 
kasutab jääpragusid ja hoiab omi jää-
auke pidevalt lahti: hüljes peab hinga-
mas käima. Kõik augud ei pea olema 
nii suured, et ta sealt läbi mahuks (rind-
augud). Hingamise auk võib olla ka viie-
sentimeetrise läbimõõduga ja lume all.

Kui kaua saab hüljes hingamata vee 
all hakkama?
Kui tahta teda uputada, siis läheb 
vähemalt nelikümmend minutit. 
Eks see sõltub ka looma suurusest. 
Vabatahtlikud toitumiskäigud on tava-
liselt kümme kuni kaksteist minu-
tit. Kui ta peab käima sügavamal või 
muul põhjusel kauem olema, siis kuni 
kakskümmend minutit. Nad ei taha 

an aeroobset sukeldumist ette võtta, 
see on nende tervisele kahjulik.

Aga siinkohal tasub märkida, et 
kui hüljes jääb mõrda kinni, siis ta 
piinleb seal vähemalt nelikümmend 
minutit. Kuidasmoodi me sellele vaa-
tame?

Meie vetesse mahuks hülgeid ilm-
selt märksa rohkem, kui neid on 
praegu?
Keskkonna kandevõime sõltub toidust, 
sigimis- ja puhkealadest ning väga pal-
judest muudest aspektidest, mis on 
pidevas muutumises. Sada aastat tagasi 
oli Läänemeres vähemalt sada kaheksa-
kümmend tuhat viigerhüljest ja kahek-
sakümmend tuhat hallhüljest, kuid 
praegu on kokku viisteist tuhat kuni 
kaheksateist tuhat viigrit ja kolmküm-
mend viis tuhat kuni nelikümmend 
tuhat hallhüljest. Nii et ruumi jätkub.

Nagu me hästi teame, oli vanasti 
meres ka kala tunduvalt rohkem.
(Naerab.) Teisest küljest ütlevad suu-
red teadjamehed, et merre jõuab prae-
gu tunduvalt rohkem toitaineid ning 
seetõttu on mere tootlikkus oluliselt 
suurem kui sajand tagasi. Ega seda 
hüljeste mahtumist enne teada saa, kui 
see kandevõime piir kätte jõuab.

Kas meie hülged söövad midagi 
muud peale kala? Näiteks saavad 
kätte rebasepoja? Või krabisid või 
merekarpe?
Kui hallhüljes peaks rebasepoja kätte 
saama, siis võib ta ka selle uudishimust 
ära süüa. Aga meres rebased ei ela. 
Viigerhülge suu on väike, seetõttu saab 
ta süüa ainult väikest kala. Juhuslikult 
võib ta muidugi süüa mida iganes, aga 
see pole põhitoit. Igatahes pole avas-
tatud, et Läänemere hülged krabisid 
sööksid. Molluskid on aga kaladega 
võrreldes nii väikese energiasisaldu-
sega, et nende söömine ei tasu vaeva.

Intervjuu läheb veebruarinumbris-
se, aga ennetavalt ka kevadine küsi-
mus: mida teha rannas märgatud 
hülgepojaga ja kuhu neist teatada?
Midagi ei tuleks teha, hoidke neist 
eemale! Aktiivselt päästa pole neid 
võimalik. Sõltub olukorrast, võib-olla 

Ivar Jüssi hülgeseirel. Välitööd käivad lennukitelt ja fotokaamera abil, pärast loe-
takse piltidelt isendid kokku. Andmekogumise täpsus ja tõhusus on viimastel 
aastatel tunduvalt paranenud
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on ta sinna koos emaga juhtunud ja 
jääb võimalus, et ema tuleb teda toit-
ma või viib ta minema. Kui hülgepoeg 
on üksinda tulnud, siis on ka variant, 
et ta mõnda aega puhkab ja läheb ise 
merre tagasi. Kui ta on aga nõrk, siis 
ta sureb ära, pole parata.

1989. aastal oli jääd Pärnu lahel 
vähe ja seal peal oli päris palju viigreid. 
Tollal oli kotkaid ja rebaseid vähem, 
nii et poegi oli päris palju. Tuli torm 
ja kogu jää koos viigripoegadega oli 
Pärnu parkides puude vahel. See oli 
tõesti kriitiline olukord, kolmküm-
mend hülgepoega oli linna uhutud, ja 
selge, et parki neile ema järele ei tule. 
Selleks polnud keegi valmis ega ka 
teadnud, mida nende poegadega teha. 
Need viidi Sindi kalakasvandusse ja 
seal püüti neid elus hoida. Lõpuks vist 
alla kümne sai suureks; mäletan, et ise 
lasin neli poega vette tagasi.

Eks siinjuures on oluline märkida 
inimese võõrandumist loodusest. Kas 
tasub ikka hülgepoja pärast kutsuda 
päästeteenistust, kes sõidab oma suure 
ja raske päästeautoga kohale: miks ja 
kuhu peaksid nad selle poja päästma? 
Samal ajal võib olla tegelikku inimeste 
päästmist vajav olukord. 

Loomakaitse ei peaks metslooma-
dega tegelema. Emotsionaalselt on 
muidugi vahva vaadata, kuidas laukast 
aidatakse välja põdramullikat. Aga sada 
aastat tagasi oleks talle kirvega pähe 
antud ja perekond oleks põtra süües 
ülimalt rõõmus olnud. Mingid jooned 
inimeses ei muutu, kuid mõned asjad 
arenevad absurdseks.

Teine hüljestega seotud meedia-
tähelepanu kaasneb randa uhutud 
surnud loomadega. Kohalik omava-
litsus on surnud loomadega hädas 
ja tahaks laiba pigem naabri maale 
sokutada, nagu Tatikas ja Vesipruul 
loopisid Pontut üle aia. Kas hülge-
uurijad on huvitatud surnud looma-
de andmetest?
Meil pole selleks paraku võimekust, 
et asja ees, teist taga, proove koguda. 
Meil on oma uuritud hüljeste geeni-
pank olemas ja sellest esialgu teadus-
uuringuteks piisab.

Ametnikku huvitab surnud hülge 
liik: viigerhüljes on teises kaitseka-

tegoorias ja nendega tegeleb kesk-
konnaamet, hallhüljes on aga kolmas 
kategooria ning need surnud loo-
mad jäävad kohalikule omavalitsusele 
ehk maaomanikule. Kui surnud hül-
jes on rannas, siis KOV peab ta ära 
koristama, muidu hakkab haisema. 
Erarannas võib omanik surnud loo-
maga teha, mida tahab, aga Pärnu linn 
ei saa inimestele soovitada, et minge 
plaažile ujuma ringiga, teiselt poolt 
surnud hüljest. (Naerab.)

Mõrda uppunud hülged visatak-
se kalapüügil tavaliselt üle parda. 
Võimalik, et mõni värskelt surnud hül-
jes võetakse ka omale maale kaasa. 
Surnud loom vajub sügisel külma 
veega põhja; kevadel mais, kui vee 
temperatuur on üle kaheteistküm-
ne kraadi, hakkavad hülgelaibad rois-
kuma ja tõusevad pinnale laibagaa-
side tõttu. Meri uhub need randa ja 
vahel on olnud surnud hülgeid näi-
teks Pärnu rannas sadakond. Muidugi 
tekib seepeale küsimus, et kas hüljes-
tel on taud lahti. Samal ajal on lesilates 
tuhat hüljest koos ning kõik on terved, 
pole mingit taudi. Pärnu lahte võivad 
surnud loomad jõuda ka hoovustega, 
aga suurem osa neist on ikkagi Pärnu 
lahes kalapüügil hukkunud.

Kas hülged on ära uuritud või on 
jäänud midagi veel uurida?
Kus sa sellega! Uurida on väga palju. 
Enne rääkisime keskkonnamürkidest, 
nende mõju ka väikestes kontsentrat-
sioonides on üsna teadmata. Hüljes on 

tippkiskja, positsioonilt mõneti sarna-
ne inimesega, nii et need küsimused 
pakuvad ka inimese tervise seisuko-
halt huvi. Populatsioonibioloogia ja 
hüljeste ränded, üldse keskkonna kan-
devõime küsimused ja nii edasi. 

Kuidas hülgeuurija välitööd välja 
näevad? Lähed paadiga merele ja ...
... vaatan hülgeid. (Naerab.) Võib pais-
ta tõesti nii, et lähed mere äärde ja 
vaatad neid – mitte, et me oleksime 
nagu „Tsirkuse“ mängus tagasi esime-
ses ruudus, kuna oleme redelit pidi 
kolinal alla tulnud. Populatsioonide 
kohta saab infot ikka looduses jäl-
gides. Rutiinse seire ja vaatlused 
teeme lennukitelt ja läbi fotokaame-
ra, pärast loen piltidelt isendid kokku. 
Andmekogumise täpsus ja tõhusus on 
viimastel aastatel oluliselt kasvanud. 
Kui tahad teada midagi viigrite kohta, 
siis polegi muud pääsu, kui teadaole-
vad kohad tuleb paadiga läbi sõita ja 
loomad ükshaaval kokku lugeda.

Tänapäeval on väga levinud tele-
meetria, nii-öelda telefoniga hülged, 
kes sulle ise helistavad: saame teada 
asukoha, vees ja veest väljas oldud 
aja, veetemperatuurid eri sügavus-
tes ja soolsuse ning igasugust muud 
infot nende elukeskkonna kohta. 
Droonidega oleks muidugi samuti või-
malik, aga praegu on veel tunduvalt 
efektiivsem ja siiski ka pisut odavam 
teha loendusi väikelennukitega. Ent 
mõtted liiguvad loomulikult drooni-
de poole. 

Romaan viigerhüljestest ja hülgeküttidest 
Jäise ratsu turjal 
Maria Rebane. Eesti riiklik 
kirjastus, 1961. 184 lk

Raamat on kirjuta-
tud Juhan Vesiku 
ja teiste Kihnu hül-

geküttide pikkadel välja-
jääreisidel kogutud teadmiste, seal 
tehtud tähelepanekute ja päeviku-
märkmete alusel; hüljeste ja kalade 
elust on kirjanikule teadmisi jaga-
nud ZBI merebioloogialabori tead-

lased. Kõrvuti hülgekütti-
de eluga kirjeldatakse vii-
gerhüljeste elu, noore hül-
gepoja kasvamist ja võit-
lust olemasolu eest; muu 
hulgas on juttu meriheina-
niitudest. Tegevus toimub 
19. sajandi lõpul, kui kütid 

nädalate või kuude kaupa järjest 
ajujääl ringi sõitsid. Haaravalt kir-
jutatud lugu on üks väheseid ees-
tikeelseid ilukirjanduslikke teoseid 
hüljeste elust.
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Liina Pajusalu, Georg Martin

Maa rahvastiku arvukuse 
plahvatusliku kasvu tõttu 
kasutatakse loodusvara-

sid üha rohkem, nõnda on järjest 
suurema surve all ka merekeskkond. 
Inimtegevuse surve on ületanud pal-
jude mereökosüsteemide taluvus-
piirid. Selle peamised tagajärjed on 
merereostus, prügi ulatuslik levik, 
elusvarude ületarbimine, võõrliikide 
invasioon ja looduslike elupaikade 
hävimine.

Kõik see avaldab omakorda otsest 
mõju inimesele, piirates merest saadava
te hüvede võimalusi ning mõjutades see
läbi tugevalt majanduslikku ja kultuuri
list heaolu. Kuna mereressurssidega on 
käidud ümber hoolimatult ja ebaotstar

bekalt, tuleb liike ja elupaiku tingimata 
säästvalt majandada, kaitsta ja taastada. 

Väärtuslikud mereelupaigad. 
Meri heinakooslused on ühed kõige 
produktiivsemad ja väärtusliku-
mad madala mere pehmete põhjade 
mereelupaigad: nad seovad süsinik-
ku, osalevad toitainete ringluses, aita-
vad stabiliseerida setteid, puhverdada 
merereostust ning kaitsta rannajoont. 
Rannikumere meriheinakooslused 
võivad siduda mitu korda rohkem 
süsinikku kui troopilised vihmamet-
sad maismaal [4]. Nad pakuvad häid 
varje- ning toitumistingimusi roh-
ketele taime- ja loomaliikidele ning 
seeläbi suurendavad merekeskkonna 
elurikkust. Nad on paljude majandus-
likult tähtsate kalaliikide elupaik ning 

seetõttu mängivad olulist rolli töön-
duslikus kalapüügis. Samuti on nad 
tähtsad elupaigad mitmesugustele 
mereimetajatele, haidele, kilpkonna-
dele, merisiilikutele ja paljudele selg-
rootutele (kaheksajalad, teod, karbid). 

Maailmameres kasvab ligikaudu 
seitsekümmend meriheinaliiki, kuid 
neist ainult neli liiki on levinud riimvee-
lises Läänemeres. Eesti rannikumeres 
on meriheinadest levinud vaid mere-
lise päritoluga pikk merihein (Zostera 
marina), kes kasvab siin oma soolsusta-
luvuse piiril (soolsus 5–7 psu). Madala 
soolsuse tõttu paljuneb kõnealune liik 
meie merepiirkonnas ainult vegeta-
tiivselt risoomide abil; õitsvaid ja vil-
juvaid taimi on leitud üliharva. Pikk 
merihein kasvab siin peamiselt kahe 
kuni viie meetri sügavusel liivasel ja 

Rannikumeres taastatakse 
väärtuslikke meriheinakooslusi

Merihein (Zostera marina) Kihelkonna lahes. Tema piklikud lehed meenutavad akvaariumitaimena tuntud vallisneeriat. Osa 
meriheina lehti on kaetud niitjate rohevetikatega
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klibusel merepõhjal, kus ta moodus-
tab suuremaid või väiksemaid taime-
kogumikke. 

Tema kooslused on selles sügavu-
ses väga tähtis elupaik teistele selg-
rootutele, kaladele ja imetajatele. 
Uuringute järgi on meriheinakoos-
lustega seotud 35 põhjataimestiku- ja 
33 -loomastikuliiki, mis hõlmab ligi-
kaudu neljandiku Eesti rannikume-
res levinud põhjaelustikuliikidest [3]. 
Pikk merihein on laialt levinud üle 
kogu Eesti rannikumere; teadaolevalt 
kasvab teda kõige ohtramalt Vilsandi 
saare ümbruses, Kassari lahes ning 
mujal Väinameres. Kõige ahtam on 
levik madala soolsusega piirkondades 
Soome lahe idaosas ja Pärnu lahes.

Meriheina levila on vähenenud. 
Viimase 50 aasta jooksul on meri-
heinakoosluste levikuala kogu maa-
ilmas vähenenud ligikaudu 30% [5]. 
See on omakorda avaldanud otsest 
mõju teistele taime- ja loomaliiki-
dele, kellele nad elupaiku pakuvad. 
Üha intensiivsem merekasutus, näi-
teks kalandus, laevandus, vesiviljelus, 
puhkemajandus, ning maismaalt 
pärinev tööstus-, metsandus- ja põl-
lumajandusreostus on põhitegurid, 
mis ohustavad meriheinakooslusi. 
Peale lokaalsete tegurite avaldavad 
meriheina levikule negatiivset mõju 
üleilmsed kliimamuutused, peamiselt 
sellega kaasnev merevee soojenemine 
ja sagedasemad tormid. 

Viimase paarikümne aasta jooksul 
on meriheina levik Läänemere ran-
nikumere eri piirkondades ahenenud 
[2]. Peapõhjuseks peetakse merevee 
eutrofeerumise tagajärjel halvenenud 
valgusolusid. Muu hulgas on merihei-
na leviku sügavusvahemik selle tõttu 
nihkunud madalamale. 

Läänemere tuleviku kliimastse-
naariumi järgi mõjutab liigi levi-
kut põhiliselt merevee soojenemi-
ne, hüdrodünaamiline aktiivsus ning 
merepõhja mehaaniline häiring [3]. 
Isegi väikesed muutused inimtege-
vuses ja/või kliimas võivad avaldada 
mõju meriheina levikule Läänemere 
kirdeosas, kuna madala soolsuse 
tõttu kasvab ta siin oma füsioloogi-
lisel taluvuspiiril. 

a) meriheinakooslused on tähtsad elupaigad paljudele kalaliikidele; b) meriheina 
levikuala vähenemine avaldab otsest mõju kaladele, kellele nad elupaiku loovad

a ja b) teadlased sukelduvad merepõhja meriheina istutama, käes katsekava ja 
-võrgud; c ja d) merihein on juba laboris kinnitatud katsevõrgule ja istutatakse 
koos sellega merepõhja; e) vee all valatakse osale võrkudele peale karbid, et uuri-
da karpide ja taimede koosmõju
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Vajadus taastada rikutud mereelu
paiku. Üks keskkonnakaitse sihte on 
taastada väärtuslikud degradeerunud 
elupaigad, kuna paljud looduslikud 
ökosüsteemid ei ole enam võimelised 
ise, ilma inimese sekkumiseta taastu-
ma. Maismaa ökosüsteeme on juba 
laialdaselt taastatud, näiteks istutatud 
metsi, kuid märksa vähem on teada, 
kas on suudetud uuesti luua veealu-
seid ökosüsteeme. Võrreldes mais-
maaga on veealuseid elupaiku märksa 
raskem taastada ja see nõuab suure-
maid kulutusi. 

Kuna meriheinakooslused on 
kahanenud kogu maailmas, tuleb neid 

asuda kaitsma ja taastama. Siiani on 
meriheinakoosluste taastamise edu-
kuse määr olnud küllaltki väike: 38% 
[1]. See on ajendanud otsima uusi 
mooduseid ja meetodeid. Üks uus 
võte on ära kasutada positiivseid vas-
tastikmõjusid nn ökosüsteemi inse-
neride vahel (nt merikarbid ja mere-
taimed). Mitme uuringu järgi on teh-
tud kindlaks, et merikarbid mõjuta-
vad soodsalt meriheina kasvu. Karbid 
filtreerivad vett, muutes seeläbi pare-
maks mere valgusolud, mis omakor-
da soodustab meriheina kasvu. Peale 
selle aitavad merikarbid meriheinal 
toitaineid paremini kätte saada, kait-

sevad füüsilise häiringu eest ja stabi-
liseerivad setteid.

Rannakarpide mõju meriheina
koosluste taastamisele. Selleks et 
selgitada välja, mismoodi taasta-
da meriheina loodud elupaiku, on 
TÜ Eesti mereinstituudi teadlased 
osalenud Euroopa Liidu „Horisont 
2020“ projektis „Muutlike Euroopa 
mereökosüsteemide taastamine” 
(MERCES 2016–2020, www.merces-
project.eu). Selle projekti raames on 
kolme aasta jooksul Eesti rannikume-
res tehtud veealuseid uuringuid, mille 
käigus on proovitud rakendada meri-
heina-aasade taastamise eri moodu-
seid. Ühe eksperimendi eesmärk oli 
uurida rannakarpide (Mytilus trossu-
lus) mõju meriheinakoosluste taas-
tamisele. Kuna meie vetes paljuneb 
merihein ainult vegetatiivselt, oli 
katseid võimalik teha üksnes taimi 
ümber istutades. 

Esimesed katsed tehti 2017.  aasta 
kevadel. Katsealadeks valisime 
Saaremaa lähikonnas Kihelkonna 
lahes ühe tuultele ja lainetusele 
vähem avatud ala ning Soela väinas 
teise ala, mis on tuultele rohkem ava-
tud. Eesmärk oli uurida, kui palju 
mõjutab mereala avatus meriheina-
aasade taastamise edukust. 

Mõlemad katsealad olid 25 × 25 m 
suurused ning asusid umbes kolme 
meetri sügavusel. Kõigepealt kinnita-
sime laboritööde käigus taimed katse-
võrkudele ning hiljem istutasime need 
merepõhja, kus valasime osale võrku-
dele vee all karbid peale. Et selgitada 
välja rannakarpide ja meriheina koos-
mõju, katsetasime eri variante – kar-
bid ja taimed koos või ainult karbid või 
ainult taimed – ning mõõtsime taime-
de katvust alal ja karpide kasvu. 

Tuultele ja lainetusele vähem ava-
tud alal oli suur hulk ümber istutatud 
meriheinataimi pärast esimest kasvu-
perioodi 2017.  aasta sügisel ellu jää-
nud. Siiski oli karpide katvus samal 
katsealal katsevõrkudes vähenenud. 
Tuultele ja lainetusele rohkem avatud 
alal oli taimede elumus pärast esimest 
kasvuperioodi väike ning karpide kat-
vus enamikus katsevõrkudes märga-
tavalt vähenenud. Meie katse tule-

a) laborioludes kinnituvad rannakarbid kolmemõõtmelisele biolagunevale mater-
jalile (BESE, www.bese-products.com); b) merepõhjas paiknev BESE koos sellele 
kinnitunud rannakarpidega; sukeldaja istutab sinna meriheinataimi
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mused näitasid, et meriheinakooslus-
te taastamise edukus oleneb suuresti 
asukohast.

Kuna meie esimestes katsetes ei 
läinud korda karpe edukalt raken-
dada, proovisime 2018.  aasta keva-
del uut kolmemõõtmelist biolagune-
vat materjali BESE (Biodegradable 
Elements for Starting Ecosystems), 
millele karbid saaksid kinnituda. 
Selle spetsiaalse materjali on loonud 
Hollandi teadlased ning seda kasuta-

takse laialdaselt mereökosüsteemide 
taastamisel. Sel otstarbel kogusime 
sukeldudes rannakarpe. Kõigepealt 
lasime neil laborioludes kinnituda 
BESE-le. Hiljem viisime BESE-d koos 
kinnitunud karpidega merekeskkon-
da, kus kinnitasime need merepõhja 
ning istutasime osale vee all juurde 
meriheinataimed. 

Pärast esimest kasvuperioodi ilm-
nes katsetulemuste põhjal, et ranna-
karbid soodustavad meriheina kasvu. 

Kuid taimi ja karpe oli üle talve ellu 
jäänud vähem. Tõenäoliselt oli pea-
mine põhjus suur hüdrodünaamiline 
aktiivsus. Karpide arvukus enamikus 
katsetes vähenes, kuid BESE rakenda-
mine aitas meriheinataimedel pare-
mini kasvama jääda ja püsida. Ehkki 
esialgsete tulemuste järgi võis eelda-
da, et rannakarbid mõjutavad sood-
salt meriheina kasvu, ei andnud see 
taastamismeetod pikema aja jooksul 
märkimisväärseid tulemusi.
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Mõju meriheinale
• Suurem võimalus ellu jääda ja suurem kasv

• Võimaldab kiiremini levida

Soela väina kaitseala

Kihelkonna lahe kaitseala

DOONORALA

UURINGUALA

H I I U M A AH I I U M A A

S A A R E M A A

M U H U

K I H N U

Väinameri

Suur
väin

Liivi laht

Mõju merikarpidele
• Suurem võimalus ellu jääda

• Soodustab karpide katvust

• Stabiliseerib 
setteid

• Kaitseb rööv-
loomade eest

• Pakub subst-
raati 

• Aitab paremini
kaitsta röövloo-
made eest

• Tagab paremad 
valgusolud

• Stabiliseerib 
setteid

• Parandab toitainete 
kättesaadavust

• Soodustab 
metabolismi

Mõju kooslustele ja ökosüsteemidele
• Suurendab elurikkust

• Troo�liste tasemete funktsioneerimine 

• Suurendab vastupidavust keskkonna mõjutustele

• Osutab ökosüsteemiteenuseid

Meriheina 
elupaikade
taastamine Eesti
rannikumeres

sette pinnal elavad karbid (mustad),
sette sees elavad karbid (helepruunid),
merihein (roheline)
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Meriheinakoosluste taastamine 
Liivi lahe põhjaosas. Ajalooliselt 
on teada, et meriheina levis ohtralt 
pehmetel põhjadel Liivi lahes Kihnu 
saare ümbruses, kuid 1980.  aastatel 
vähenes tema levik selles piirkonnas 
märgatavalt: peamiselt merevee eut-
rofeerumise ja ekstreemsete tormide 
tõttu. Korjasime 2017.  aasta keva-
del taimed doonoralalt Väinamerest 
ning istutasime Kihnu saare põhja-
osas asuvale uuringualale, kus teada-
olevalt oli merihein varem ohtramalt 
levinud. 

Doonorala puhul on oluline, et 
meriheinakooslused oleksid väga 
heas seisus ning keskkonnatingi-
mused sarnaneksid katseala oma-
dega (soolsus, toitainete sisaldus, 
põhjasubstraat, valgusolud). Katse 
käigus kasutati nn nöörimeetodit. 
Laboris kinnitati kõigepealt meri-
heinataimed koos risoomidega 
nööridele. 25 sellist nööri istutati 
viie ruutmeeri suurusele katseala-
le merepõhja umbes kolme meetri 
sügavusele.

Pärat esimest kasvuperioodi 
2017.  aasta sügisel tehti kindlaks, et 
taimede ellujäämise protsent on kül-

laltki suur, arvestades, et uuringu-
ala asub tuultele ja lainetusele avatud 
kohas. 2018.  aasta kevadel olid kogu 
prooviala enda alla matnud ujuvad 
vetikamatid, mille levikut omakorda 
oli soodustanud keskmisest soojem ja 
pikem suvi.

Üldine järeldus. Kolme aasta 
jooksul oleme Eesti rannikumer-
re istutanud 1072 meriheinatai-
me. Merekeskkonnas on keeruline 
teha pikaajalisi eksperimente, kuna 
mängu tuleb hulk tegureid, mida ini-
mene ei suuda kontrollida. Nii on 
meil ebaõnnestumist põhjustanud 
veealuste liivade liikumine ja ujuvad 
vetikamatid, mis on katsealasid enda 
alla matnud. 

Paraku oli ümber istutatud meri-
heinataimede elumus suur ainult 
pärast esimest kasvuperioodi. 
Enamiku katsete nõrk külg oli asja-
olu, et üksnes väike hulk istutatud 
taimi elas talve üle. 

Ometigi, isegi mõnest istutatud 
ja ellu jäänud taimest võib alguse 
saada uus väike kooslus, millel on 
potentsiaal veel suuremaks kasvada. 
Eesti rannikumeres on võimalik meri-

heinakooslusi taastada, aga seejuu-
res tuleb võtta arvesse väga paljusid 
kontrollimatuid keskkonnategureid 
ning ebaõnnestumise tõenäosus võib 
olla suur.  

1.  Bayraktarov, Elisa et al. 2016. The cost and 
feasibility of marine coastal restoration. – 
Ecological Applications 26: 1055–1074.

2.  Boström, Cristoffer et al. 2014. Distribution, 
structure and function of Nordic eelgrass 
(Zostera marina) ecosystems: implications 
for coastal management and conservation. 
– Aquatic conservation: marine and fres-
hwater ecosystems 24: 410–434.

3.  Möller, Tiia 2017. Mapping and modelling 
of the spatial distribution of benthic mac-
rovegetation in the NE Baltic Sea with a 
special focus on the eelgrass Zostera mari-
na Linnaeus, 1753. University of Tartu 
Press.

4.  Pendleton, Linwood et al. 2012. Estimating 
global „blue carbon “emissions from con-
version and degradation of vegetated coas-
tal ecosystems. – PLOS One 7(9) e43542. 
doi:10.1371/journal.pone.0043542.

5.  Waycott, Michelle et al. 2009. Accelerating 
loss of seagrasses across the globe threatens 
coastal ecosystems. – Proceedings of the 
national academy of sciences  106:12377–
12381. 

Liina Pajusalu (1983) on merebioloogia 
teadur.

Georg Martin (1968) on merebioloogia 
juhtteadur.

Mereelupaigad
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Laboris tehti ettevalmistustööd, mille käigus kinnitati meriheinataimed koos risoomidega nööridele
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Looduskaitse

Triin Kaasiku, Riinu Rannap

Kiivitaja saabub Eestisse esi-
meste rändlindude hulgas, 
lume sulamise aegu. Kuna 

talvitusalad asuvad lähedal, on neil 
võimalik ajastada Eestisse jõudmine 
üsna täpselt ilmastiku järgi. Lind naa-
seb suure tõenäosusega samale niidu-
le, kus ta pesitses ka möödunud aas-
tal. Pärast taaskohtumist partneriga 
munetakse isaslinnu kraabitud pesa-
lohku umbes kahe nädala jooksul esi-
mene muna. Kiivitaja poegadele on 
soodus, kui kogu pesakond koorub 
ühel ajal. Seetõttu alustavad vanalin-
nud haudumist alles siis, kui pesas on 
täiskurn, neli muna. Vanalinnud istu-
vad pesal päevad ja ööd läbi, sujuvalt 
haudekordi vahetades. 

Kui päeval lendab üle niidu vares, 
eemaldub kiivitaja aegsasti pesalt ja 
ühineb juba õhus oleva kiivitajapar-

vega, et sissetungijat ära ajada. Ööd 
on aprillis-mais veel pimedad, nii et 
lähenevat ohtu on keerulisem tähe-
le panna. Siiski märkab mõni naa-
berpaar niidul liikuvat rebast ja vars-
ti on ööõhk hoiatavaid hääli täis. 
Rebane käib kiirel sammul, nina 
maas. Pimedal ajal jooksevad kiivi-
tajad kiskja ees, lootusega röövloom 
pesast eemale meelitada. Seekord ei 
õnnestunud: rebane leidis pesa, haa-
ras sealt muna ja sõi selle mõni mee-
ter pesast eemal ära. Pesa juurde naa-
sis rebane veel kolmel korral, tehes 
tühjaks kogu kurna. 

Selliseid juhtumeid eri kiivitaja-
paaride elust oleme näinud mullu 
kevadel paigutatud pesakaameratest. 
Järgmisel hommikul pärast pesa rüüs-
tamist käib vanalind näiliselt nõutult 
vana pesakoha ümber, hüüab mõned 
korrad. Paar nädalat pesitsushooajast 
on luhta läinud, aga kuna sai varakult 

Rannaniidud on poollooduslikud kooslused: et need püsiksid, on vaja neid majandada. Sobivaim viis on karjatada lihaveiseid

Uuringu käigus koguti andmeid 471 
kahlajapesa kohta. Pildil hinnatakse 
pesa haudestaadiumi, mis võimaldab 
arvutada ligikaudse koorumisaja, mida 
teades on lihtsam edaspidi pesa saatus 
kindlaks teha

Niidukahlajate arvukus kahaneb 
pesade suure rüüstekoormuse tõttu
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Niidukahlajad on märgadel 
rohumaadel pesitsev linnurühm, 
kelle hulka kuuluvad kiivitaja, 
punajalg-tilder, tikutaja, liivatüll, 
mustsaba-vigle, tutkas, suurkoo-
vitaja, niidurüdi jt. 
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alustatud, on võimalik uuesti proo-
vida. Umbes nädala pärast hakkab 
emaslind uut kurna munema, järgneb 
25 päeva haudumist. Lootuses, et see-
kord pojad kooruvad. 

Tänu riiklikule haudelinnustiku 
seirele on meil ülevaade rannaniitu-
del pesitsevate lindude käekäigust: 
kiivitajal ja tikutajal tundub hästi 
minevat, ülejäänud liikidel kehvasti. 
Kõige kiiremini, viis protsenti aastas, 
on viimase 15 aasta jooksul vähene-
nud mustsaba-vigle arvukus [3]. 

Arvukus võib väheneda eri põh-
justel: munade väike koorumisedukus 
(st munade suur suremus), poega-
de väike lennuvõimestumisedukus (st 
poegade suur suremus), vanalindude 
suur suremus või ohter väljaränne. 
Kaks aastat tagasi võtsime ette uurida 
neist esimest, et välja selgitada, kas 
Eesti niidukahlajate hääbumise põh-
jus on see, et suur osa mune ei jõuagi 
koorumiseni. 

Koorumisedukuse uuring. Uuringu-
aladeks valisime viis eri suurusega 
rannaniitu Hiiumaal ja viis Lääne-
Eestis (◊ 1). Hiiumaad mandriga võr-
reldes lootsime üksiti selgitada šaa-
kali mõju pesade röövluskoormuse-
le: nimelt pole šaakal Hiiumaale veel 
levinud. Kuna koorumisedukus võib 
aastati suuresti kõikuda, kogusime 
andmeid kahel järjestikusel hooajal 
(2018 ja 2019). 

Kiivitajate pesi on kõige lihtsam 
leida eemalt jälgides: linnud pesit-
sevad madalas rohus ning paistavad 
niidu äärest teleskoobiga vaadeldes 
hästi silma. Ülejäänud liikide puhul 
tuleb kasutada mitmesuguseid moo-
duseid: jälgida linnu käitumist, var-
juda ja oodata linnu pesale naasmist, 
ala läbi kõndida. Kahe aasta jooksul 
leidsime nõnda üheksalt kahlajaliigilt 
471 pesa, mille saatust asusime jälgi-
ma. Käisime iga pesa juures umbes 
nädalaste vahedega, kirjeldades iga 
kord selle seisundit ja otsides uusi 
pesi. Kokkuvõttes tuli niiviisi niitudel 
käia iga päev üle kahe kuu järjest. 

Uuringu tulemusena selgus, et 
koorumisedukus varieerus nii alade 
kui ka aastate vahel tunduvalt (◊ 2). 
Andmetest jääb silma, et eriti ja jär-

Teorehe
67,5 ha

Õunaku
46,7 ha

Herjava
57,4 ha

Jausa
30,5 ha

Paope
20,5 ha

Tärkma
22,5 ha

Aandi
53,9 ha Põgari-Sassi

53,5 ha

Pagaranna
32,8 ha

Keemu
81,5 ha

H I I U M A A

S A A R E M A A
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Rannakahlajate uurimisalad

Teorehe Õunaku Herjava Jausa Paope Tärkma Aandi Põgari-
Sassi

Paga-
ranna

Keemu Hiiumaa
kokku

Lääne-
Eesti

kokku

KÕIK
KOKKU

1% 2%
4% 5%

8%

16%
18%

25%
28%

51%

10%

27%

18%

23%

45%

10%

0%

23%

8%

35%

13%
10%

18% 18%
16% 17%

Rannakahlajate koorumisedukus
2018 2019 mõlema aasta andmed koos

◊ 1. Rannaniidualad, kus uuriti kahlajate koorumisedukust ja pesade rüüstajaid. 
2018. ja 2019. aastal hinnati, kui suur osa mune jõuab koorumiseni, 2019. aastal vaa-
deldi pesi ka rajakaamerate vahendusel, et selgitada, kes käivad mune hävitamas

◊ 2. Koorumisedukus osutus silmatorka-
valt viletsaks: see küündis üle oleta-
tava taastootmispiiri (45%) ainult 
kahel uuritud alal ja kummalgi 
alal vaid ühel aastal. Eriti 
järjekindlalt hukkus 
järelkasv kitsastel või 
killustunud niitudel 
(Jausa ja Herjava)

Niidurüdi 
peidab oma 

pesa rohu sisse. 
See paar on pesit-

susega kaugele 
jõudnud, üks muna 

juba koorub 

Foto: Gabriel Caucal
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jekindlalt vilets oli järelkasv kitsas-
tel või killustunud niitudel (Jausa ja 
Herjava). Ent ennekõike torkab silma, 
et tõenäoline taastootmispiir ületati 
ainult kahel alal ja neilgi aladel ainult 
ühel aastal kahest. 

Kuidas me seda taastootmispiiri 
hinnata oskame? Et koorumiseduku-
se täpset taastootmispiiri arvutada, 
on vaja teada hulka andmeid: vanalin-
dude suremust, noorte lennuvõimes-
tumisedukust ja sedagi, kui suure tõe-
näosusega munevad linnud rüüsta-
tud pesa asemele asenduskurna. Kui 
need andmed on teada, saab arvutada 
koorumisedukuse taastootmispiiri, st 
mitu poega keskmiselt peab linnu-
paar aastas üles kasvatama, et popu-
latsioon ei kahaneks.

Kõiki neid andmeid on võimalik 
teada saada, märgistades linde vär-
virõngastega. Eestis on seda paraku 
tehtud vähe. Seetõttu kasutame pare-
ma puudusel järelduste tegemiseks 
ülejäänud Euroopa andmeid. Nende 
järgi tuleb näiteks selleks, et tagada kii-
vitajapopulatsiooni stabiilsus, kasvata-
da lennuvõimeliseks 0,8–1,6 tibu paari 
kohta aastas, teisisõnu on tarvis vähe-
malt umbes 45% koorumisedukust.

Kuigi eri liigid vajavad populat-
siooni säilitamiseks veidi erisugust 
koorumisedukust, ei ole need vahed 
väga suured [5]. Meie uuritud alade 
keskmine koorumisedukus mõlema 
aasta peale kokku oli umbes 17% 
(◊ 2). Niisiis on selge, et pesade rüüs-
te on tähtis niidukahlajate populat-
sioonide languse põhjus. Tõsi, and-
mete puudumise tõttu ei ole me võt-
nud arvesse järelkurni, mis suurenda-
vad veidi juurdekasvu, kuid kindlasti 
mitte piisavalt, et tagada populatsioo-
nide stabiilsus. 

Rajakaamera uuring tehispesa
dega. Et Eesti niidukahlajatel jõuab 

koorumiseni väga vähe mune, oli 
selge juba 2018.  aasta välihooaja 
keskpaigaks. Kuid teadmata oli, kes ja 
kui palju pesi rüüstab. Kuna leidsime 
sadu lindude rüüstatud munakoori, 
pidasime põhirüüstajateks vareslasi. 
Ent sellised lihtsad vaatlused ei luba 
kindlalt otsustada, kes on põhisüüd-
lane, sest öösiti käivad mune röövi-
mas ka näiteks rebane ja šaakal, kes 
hävitavad munad asitõendeid jätmata 
– koos koortega. 

Nii viis alustatud uuring meid 
kokku keskkonnaagentuuri spetsia-
listidega, kes olid rannaniitude pesa-
rüüstajaid tuvastanud juba 2015., 
2016. ja 2018.  aastal. Neil uuringu-
tel paigutati rannaniitudele kahla-
japesade sarnased tehispesad ning 
jälgiti neid rajakaameratega [2]. 
Esimesel kahel aastal uuriti pesarüüs-
tet Matsalu rahvuspargis, 2018. aastal 
aga Saaremaal. Selgus, et 2015.  aas-
tal (19 tehispesa) olid peasüüdlasteks 
rebane ja vares, 2016. aastal (26 tehis-
pesa) harakas, ronk ja rebane ning 
2018.  aastal (40 tehispesa) vares ja 
sookurg (◊ 3). 

Tehispesade kasutus on koorumis-
edukuse uurimisel üsna levinud viis, 
kuna sel moel häiritakse uuritavaid 
liike võimalikult vähe. Ent meeto-
dil on puudusi, mida tuleb tulemuste 
tõlgendamisel kindlasti arvesse võtta. 
Näiteks 2016.  aastal õppis üks hara-
kas ilmselt selgeks, et rajakaamera-
te lähedusest leiab lihtsat saaki, ning 
selle ühe isendi tegevus võiski põh-
justada harakarüüste suure osakaalu 
tolle aasta tulemustes [2]. 2018. aasta 
uuringus olid aga kõik tehispesad pai-
gutatud metsa äärde, kus linnud üld-
juhul ei pesitsegi [1]. Ohter varese-
rüüste tolle aasta tulemustes ei kajas-
ta ilmselt tegelikku pesarüüstet, vaid 
pigem selgitab, miks kahlajad puude 
lähedusse pesitsema ei tiku. 

Rannakahlajate 
pesarüüstajate osakaal 
rajakaamera andmete põhjal

Rebane

Vares

Šaakal

Teadmata

2015
57%

14%7%
21%

Harakas

Rebane

Ronk

Šaakal

Teadmata

2016
46%

9% 9%
18% 18%

Vares

Sookurg

Ronk

Kärplane

Teadmata

2018

4%

50%
29%

4%
13%

Rebane

Šaakal

Ronk

Teadmata

2019

57%
35%

3%5%

◊ 3. Põhilisteks munade hävitajateks osutusid nii tehispesade (2015–2018) kui 
ka pärispesade (2019) rajakaamerauuringu kokkuvõttes rebased ja vareslased. 
Vareslaste osakaalu võidi tehispesade katses veidi üle hinnata (vt teksti), teisalt või-
sid paljud teadmata jäänud rüüstajaga juhtumid olla eriti nobedate vareslaste töö. 
Šaakali mõju oli uuringuaastatel väike ilmselt seetõttu, et neid kütiti väga palju
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Pärast sellist järelanalüüsi võis 
tehispesade uuringu põhjal pidada 
kahlajapesade peamisteks rüüsta-
jateks rebast, vareslasi ja vähemal 
määral ka šaakalit. 

Rajakaamera uuring pärispesade
ga. Pärispesadel ja tehispesadel on 
üksjagu erinevusi: lindude pesakoha-
valik ei pruugi kokku langeda tehis-
pesa rajava inimese arusaamaga sobi-
vast pesakohast, linnud on võimeli-
sed röövloomi pesast eemale pele-
tama või meelitama, teisalt võib aga 
vanalinnu kohalolu pesa reeta, erineb 
lõhn jne. Seega võib tehis- ja pärispe-
sade rüüstekoormus ja neid rüüsta-
vad röövloomad erineda [6]. Seetõttu 
otsustasime 2019.  aastal kasutada 
rajakaameraid pärispesade juures. 
Kokku jälgisime rajakaameratega 61 
pesa samadel aladel, kus mõõtsime 
koorumisedukust (◊ 1). 

Päris- ja tehispesakatsete tulemu-
sed langesid kokku: olulisimaks rööv-
loomaks osutus rebane, kes rüüstas 
pesi kuuel alal kaheksast (veel kahele 
alale ei saanud kaameraid panna, sest 
kari oli peal). Šaakal hävitas paar pesa 
ühel rannaniidul ja ronk ühe pesa 
(◊ 3). 35% pesarüüstajatest jäi kind-
laks tegemata: mõnel juhul oli kaa-
mera ajutiselt rivist väljas, ent oli ka 
juhtumeid, kui kaamera oli töökor-
ras, ent rüüstehetk jäi ikkagi fil-
mimata. Automaatkaamera 
hakkab filmima alles 
siis, kui sensor tuvas-
tab pesa ümbruses lii-
kumise: kas varesla-
sed röövivad mune 
mõnikord nii kiiresti, 
et vanemad kaame-
rad ei jõua neid kaad-
risse tabadagi? Sellele 
küsimusele otsime vastust 
edaspidi.

Rajakaamera uuringu puudus 
on üldjuhul väike valim. Samuti see, et 
kaameraid ei saa kasutada rohumaa-
del, kuhu kari on juba peale lastud. 
Pidime meiegi seetõttu ühelt alalt kaa-
merad varakult ära võtma ning seda, 
kuidas ronk enamiku pesi tühjaks tegi, 
jälgisime kaamerasilmata.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi 

Punajalg-tilder sulandub hästi maastikku, üks tema kaitsekohastumusi ongi loota, 
et mööduv kiskja pesal istuvat lindu ei märka

Šaakali ja rebase konkurentsi ei õnnestunud uurida, kuna 2019. aastal kütiti 
uuringu piirkonnas hulgaliselt šaakaleid. Alles jäänud üksikud isendid ei pruugi 
territooriume hoida ja niiviisi ei pruugi konkurents ilmneda. Esimesel pildil rüüsta-
vad pesa šaakalid, teisel pildil on vähem kui tunni pärast samas kaameras rebane, 
millest järeldub, et sel alal ei kaitse šaakalid oma territooriumi rebase eest

Ühel uuringualal tühjendas kahlajapesadele spetsialiseerunud rongapaar peaae-
gu kõik kurnad. Suurel fotol on linnurüüste tunnustega kiivitajamunad
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röövlus erineb nii kohati kui ka aas-
tati, on rebaste arvukus Eesti ranna-
aladel nii suur, et nad rüüstavad pesi 
peaaegu igal pool. Vareslaste rüüste 
täpset osakaalu on vaja veel selgita-
da. Rajakaamerad on andnud aimu, 
kui tähtis on valida rüüste uuringu-
teks õige metoodika: pelgalt vaatlus-
te põhjal arvasime vareslased olevat 
põhirüüstajad, ent rajakaamerad näi-
tasid rebase suurt rolli.

Kuidas kahlajaid aidata? Eesti ran-
naniidud on viimase 70 aasta jook-
sul palju muutunud. Välitööde käi-
gus vestlesime ka maaomanike-
ga ning kuulsime meenutusi, kuidas 

nende lapsepõlves ulatus niit silma-
piirini, ent praegu laiub samadel ala-
del enamasti istutatud kultuurpuis-
tu. Eelmise sajandi teisel poolel kas-
vasid niidud kinni, kuna karjatamine 
vähenes. Pärast seda kui 2001.  aas-
tal hakati maksma hooldustoetu-
si, on niitude seisukorda tunduvalt 
parandatud. Nüüdseks on allesjäänud 
Eesti rannaniidud enamjaolt küll üsna 
hästi majandatud, kuid kitsad, puu-
tukkadega killustatud ja piirnevad 
puistuga. Seega on maastik muutu-
nud röövloomadele sobivamaks, ent 
nende elu on läinud ka muudmoodi 
hõlpsamaks: niidukahlajate arvukuse 
kõrgajal, eelmise sajandi keskpaigas, 

olid rannaalad tihedamalt taludega 
asustatud, kütiti rebaseid ja vaenati 
vareslasi. Arvatavasti oli röövlooma-
de küttimine üks põhjus, miks kahla-
jatel toona nii hästi läks. Ajas veel 
kaugemale tagasi minnes hoidsid pesi 
rüüstavaid väikekiskjaid ohjes ilmselt 
suurkiskjad, ent nüüd on nende arvu-
kus inimese tahtel väike.

Kuna on teada, et pesa asukoht ja 
ümbruskond võib koorumisedukust 
mõjutada [4], analüüsisime võima-
likke seoseid ka oma uuringualadel. 
Selgus, et koorumisedukust mõju-
tab puistu kaugus pesast: koorumis-
edukus hakkab ületama taastootmis-
piiri, kui pesa on puistust kauge-
mal kui 400 meetrit. Seegi kinnitab, 
et kahlajatele on vaja suuremaid ja 
puutukkadest killustamata rohumaid. 
Rebased redutavad päevasel ajal tihti 
puistutes, ka vareslastele pakuvad 
puud vaateposti. Järelikult, mida kau-
gemal puistutest asuvad linnupesad, 
seda tülikam on röövlitel neid otsi-
ma minna.

Uuringus selgus ka kiivitajate 
kasulikkus teistele kahlajatele: mida 
rohkem on niidul kiivitajaid, seda 
edukam on ka teiste kahlajate pesit-
sus. Põhjus pole kindel, kuid usuta-
vasti on abiks kiivitajate agressiivsus 
röövloomade vastu [4].

Seega leidub võimalusi niidukahla-
jate koorumisedukust parandada. 
Kõige loomulikum ja loodetavasti ka 
kõige jätkusuutlikum oleks laienda-
da rannaniite sinna istutatud metsa 
arvelt: nii saavad linnud valida pesa-
koha puistust, rebastest ja vareslas-
test piisavalt kaugel. Et soodustada 
kiivitajat, tasuks kujundada märgi ja 
madalmuruseid piirkondi. Aladel, kus 
rannaniitu suurendada pole võimalik, 
saab rebase rüüstet ohjeldada rööv-
loomakindlate aedadega – vareslasi 
aiad paraku ei pea. Millist rolli män-
gib pesarüüste vähendamisel jahin-
dus, tuleb uurida edaspidi.

Eestis on niidukahlajate heaks 
palju ära tehtud: alasid on taasta-
tud, elupaikade hoolduseks makstak-
se toetusi, koostatud on hoolduska-
vu ja uuritud lindude elupaigavali-
kut. Kui suudame pesarüüstet vähen-
dada, on Eesti rannaniitudel võima-

Eesti niidukahlajate pesi rüüstab peamiselt rebane. Taamal on valgepõsk-lagled, 
kel on tähtis roll hoida suured rannaniidud madalmurusena

Kas suur määramata rüüstajate osakaal 2019. aasta uuringus võib olla põhjusta-
tud vareslastest, kes tegutsesid nii kiiresti, et kaamerasse ei jäänud? Pildil on niidu-
kahlajate pesadele spetsialiseerunud rongapaari hiljuti lennuvõimestunud poeg
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Bushwhacker 4.0 LTE kaameraga saad hoida kõigel silma peal 24/7, saadab koheselt pildid ja video sinu nutitelefoni e-posti üle 4G/LTE võrgu!

Bushwhackeri rajakaamerad on kvaliteetsed kaamerad jahimeestele
ja loodushuvilistele, kes soovivad metsas loomi jälgida, samuti sobib
ka turvakaameraks, et jälgida oma maja või valdusi kui olete ära.

UUDIS!
          Bushwhacker 4G/LTE kiire andmesidega 
       rajakaamera. Lisaks piltidele saadab ka 
    video e-postile!

Tule vaata lähemalt e-poest!
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lus saada haruldaseks edulooks inim-
tegevuse positiivsest mõjust looduse-
le. Selliseid inspireerivaid edulugusid 
on looduskaitses väga vaja. 

Uuringu autorid tänavad Inga Jõgisalu 
ja Peep Männilit keskkonnaagentuu-
rist rajakaamerauuringute korralda-
mise eest ning keskkonnainvesteerin-
gute keskust ja Tartu ülikooli uurin-
gute rahastamise eest. Suur tänu ka 
uurimisalade maaomanikele ja -hool-
dajatele, samuti keskkonnaameti spet-
sialistidele Kaie Kattaile, Priit Kukele 
ja Kaie Sarvele, kes aitasid valida 
uuringualasid. Välitöödel olid abiks 
Art Villem Adojaan, Bart Hoekstra, 
Camilo Carneiro, Dries Engelen, 
Etienne Rogeau, Gabriel Caucal, Hans 
Krais, Iris Gielen, Triin Tekko ja Ülle 
Krais.  Aitäh teile!

1.  Kaasiku, Triin; Rannap, Riinu; Kaart, Tanel 
2019. Managing coastal grasslands for an 
endangered wader species can give posi-
tive results only when expanding the area 
of open landscape. – Journal for Nature 
Conservation 48: 12–19.

2.  Laos, Liisi; Männil, Peep (koost) 2017. 
Kährikkoera ja teiste liikide kiskluse mõju 
kahepaiksetele ja rannaniidul pesitsevatele 
lindudele. Keskkonnaagentuur, elusloo-
duseosakond.

3.  Leivits, Meelis (koost) 2019. Rannaniitude 
haudelinnustiku seire 2018.  aasta aruanne. 
Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mit-
mekesisuse ja maastike seire programm. 
Keskkonnaagentuur, eluslooduseosakond.

4.  MacDonald, Michael; Bolton, Mark 2008. 
Predation of Lapwing Vanellus vanellus 
nests on lowland wet grassland in England 
and Wales: Effects of nest density, habi-
tat and predator abundance. – Journal of 
Ornithology 149: 555–563.

5.  Roodbergen, Maja et al. (2012). Revealing 
the contributions of reproduction and sur-
vival to the Europe-wide decline in meadow 
birds: Review and meta-analysis. – Journal 
of Ornithology 153: 53–74.

6.  Valkama, Jari et al. 1998. Habitat selection 
by breeding curlews (Numenius arquata) 
on farmland: The importance of grassland. 
– Annales Zoologici Fennici 35: 141–148.

Triin Kaasiku (1988) on Tartu ülikooli 
loodusressursside õppetooli doktorant, 
tema põhihuvi on jätkusuutlikud võtted 
niidukahlajate kaitseks. 
 
Riinu Rannap (1966) on Tartu ülikooli 
loodusressursside õppetooli teadur, uurib 
peamiselt kahepaiksete ja väikeveekogu-
de ökoloogiat ning elupaikade taastami-
se võimalusi.
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Kitsad ja metsatukkadega killustatud rannaniidud soodustavad röövloomade 
liikumist 

Pärast koorumist läheb poegadel lennuvõimestumiseni veel umbes kuu aega. 
Väikesed pojad peituvad ohu eest, surudes end rohu sees maad ligi, suuremad 
pojad jooksevad eest ära

Karjatamine aitab hoida rannaalad lagedad, nii pakuvad rannaniidud peale elu-
paiga ka ilusaid vaateid



Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine kui ka üha hoogustuv                  
kaubavahetus ja reisimine. Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued 
soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda 
uutesse piirkondadesse.
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kuulutanud 2020. aasta Rahvusvaheliseks           
Taimetervise Aastaks, et tõsta avalikkuse teadlikkust taimetervisest ja selle          
olulisusest.
Terved taimed on kogu elu, ökosüsteemi toimimise ja toiduga kindlustatuse alus. 

Kaitseme üheskoos keskkonda, metsi ja bioloogilist mitmekesisust karantiinsete 
taimekahjustajate eest! Kuidas Sinu taimed elavad? 

Osale taimetervise aasta sündmustel ja fotokonkurssidel või tule koostööpartneriks!

VAATA       www.agri.ee/2020-rahvusvaheline-taimetervise-aasta

                   www.fao.org/plant-health-2020

Teadlikkuse tõstmiseks on valminud 
taimetervise teemaline rändnäitus,  
mis alustab peagi oma ringkäiku   
Eesti koolides. 

Kui soovid, et näitus külastaks  veel 
teisigi põnevaid kohti registreeri oma 
soov või küsi infot:

taimeterviseaasta@pma.agri.ee
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Elo Raspel

Jõgevamaa põhjapiiril Piibe maan-
tee ääres, seal, kus tee keerab 
metsa, näitab suunaviit „Endla 
looduskaitseala  1,5“. Seda teed 

mööda jõuate Tooma külla. Enne 
kui suundute Männikjärve rappa või 
mõnele teisele matkarajale, märka-
te suurt Rootsi-punast puithoonet, 
mida ümbritsevad vanad pärnad ja 
elupuud, maja ees on roosipeenar. 
Kunagises koolimajas tegutseb Endla 
looduskeskus, kus keskkonnaamet 
pakub loodushariduslikke tegevusi. 

Läänekaarde jääv Endla soostik 
märja ja mitmekesise maastikuga on 
loodushuvilisi köitnud juba üle 150 
aasta. Endla järvest on pajatanud rah-
vasuu ning kirjutanud Faehlmann ja 
Kreutzwald. 

Aegade jooksul on soosse suhtu-
mine muutunud. Nüüdsel ajal tullak-

se siia eelkõige laudteel jalutama ning 
rabavaikust ja ürgset loodust nautima, 
ent vanasti nõudis liigniiske maa oma-
nikelt palju vaeva. Soode kasutusvõi-
maluste uurimine oli Tooma sookatse-
jaama töö. Aastail 1928–1944 tegutses 
Toomal sookool, kus noormehed said 
tugeva teoreetilise hariduse ja praktili-
sed oskused, kuidas maad kuivendada 
ja sookultuure kasvatada. 

Ajapikku hakati märgalade tähtsust 
paremini mõistma. Kolmkümmend 
viis aastat tagasi loodi Endla soosti-
ku keskosa ja Norra-Oostriku allikate 
kaitseks Endla looduskaitseala. Tänini 
on siin kogutud nüüdisaegsel tasemel 
hüdrometeoroloogilisi andmeid ja üli-
koolid teevad teadusuuringuid.

Loodushariduskeskusel 
on pikk ajalugu
Sookooli hoone jagati pärast sõda 
korteriteks. Ent kui asutati loodus-

kaitseala, hakati maja kasutama hal-
dushoonena. 2002.  aasta tehti kapi-
taalremont, ruumid ajakohastati põh-
jalikult. Maja viidi üle uudsele maa-
küttele, mille torustik asub Linajärve 
põhjas. Hoone seinavooder paigaldati 
vahedega, pidades silmas nahkhiire-
koloonia vajadusi. 

Alumisel korrusel asuvad kontori-
ruumid, õppeklass ja näitusesaal ning 
teisel ja kolmandal korrusel majutus-
ruumid. Hoone rakendusala on hoo-
limata mitmest omanikuvahetusest 
jäänud samaks.

Endla looduskeskuse tegevus on 
tihedalt seotud kaitseala ja selle tut-
vustamisega. Õigupoolest on siin loo-
dusharidust antud varemgi, nii soo-
katsejaama, sookooli kui ka soojaa-
ma ajal, näiteks on suvel korraldatud 
rabapäevi ja -retki. 

Paljud on meenutanud rabaskäi-
ke kunagise kaitseala töötaja Katrin 
Möllitsaga, kellel on väikesest kas-
vust hoolimata väga kiire samm. 
Veel vanemad loodusteadlased ja üli-
õpilased on saanud sammuda soo-
teadlase Viktor Masingu jälgedes. 
Tänapäevases mõistes õppeprogram-

Endla looduskeskus 
tutvustab märgalade väärtusi

Endla looduskeskuse tegevus on tihedalt seotud kaitseala ja selle tutvustamisega
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me koolilastele on siin korraldatud 
üle 30 aasta.

Ekspositsioon on väike, aga sisu
kas
Eesti soid ja kaitseala väärtusi tut-
vustab püsinäitus. 2004.  aastal 
valminud näituse kujundas Heiki 
Bauert, sisu koostasid Kai Kimmel ja 
Katrin Möllits ning topised valmistas 
kohalik taksidermist Hillar Koppa. 
Väljapanekut rahastas keskkonnain-
vesteeringute keskus. 

Ekspositsiooniga said tutvuda 
õppeprogrammides osalejad ja näda-
lavahetustel ka teised loodushuvili-
sed. Külalisraamatusse tehti rohkesti 
sissekandeid ja päris mitmes keeles 
– toona, 2000.  algul, suurenes huvi 
looduse ja loodusturismi vastu mär-
gatavalt. 

2013. aastal osales keskkonna-
amet Euroopa Liidu keskkonnaha-
riduse taristu arendamise projektis. 
Endla looduskeskuse näitus jäi üld-
plaanilt samaks, kuid saime juurde 
hankida nii õppevahendeid kui ka 
käelist tegevust pakkuvaid eksponaa-
te. Ühtlasi oli tähtis uuendada and-
meid: soid tutvustavas osas ei käsit-
leta enam nende laia levikut, vaid 
kajastatakse soode inventuuri tule-
musi ning soode rolli ökosüsteemis. 
Rohkesti teavet saab stendide asemel 
ekraanidelt, nn infokioskitest. Kogu 
töö on teinud OÜ KAOS Arhitektid.

Suur töö on hoida eksposit-
siooni uudse ja ligitõmbavana. 
Looduskeskuses käijate ootused ning 
andmed ja nende esitamise moodu-
sed, aga ka looduse enda seisund 
muutuvad alatasa. Näiteks Endla 
soostiku Linnusaare, Kaasikjärve ja 
Teosaare raba servaaladel tehti aasta-
tel 2013–2018  taastamistöid, seetõt-
tu tasuks väljapanekut ajakohastada. 
Tuleb leida lahendus, kuidas hoida 
ekspositsioon lahti nädalavahetustel. 
Praegu saab seda uudistada siis, kui 
aeg varem kokku leppida.

Lapsi paeluvad näitusel enim 
Männikjärve raba makett ja noore 
karu topis. Põnev on ka metslooma-
kaal, millele astudes saab teada, mil-
line näitusel olev loom on niisama 
raske kui kaalutav inimene.

Ekspositsiooni on toredasti sattu-
nud mitu näidist viimasel ajal aasta 
liikideks valitute hulgast. Mullu saime 
näidata kopra topist, turbasammalt 
infostendil ja näidisena ning madal-
soomulda nii topsis kui ka looduskes-
kuse ümbruses. Looduskeskuse kõr-
val kasvas tindikuid ja metsateedel 
soristas öösorr. Tänavu saab tutvuda 
põhja-nahkhiire ja kuusega, kaitsealal 
elab lindudest tuttpütte, orhideedest 
soo-neiuvaipa ja sammaldest harilik-
ku valvikut. 

Koolilapsed rappa
Kõige enam käivad looduskeskuses 
õpilased: aastas umbes 1500 õppu-
rit. Nad võtavad osa õppeprogram-
midest; tavaliselt tähendab kesku-
ses käik ühtlasi osalust mitmetun-
nisel rabamatkal. Naljaga pooleks 
võib öelda, et Endla looduskeskuses 
tehaksegi tööd selleks, et iga 50 kilo-
meetri raadiuses elav laps oleks korra 
elus rabas käinud. 

Endla looduskeskuses töötab kesk-
konnaameti Jõgevamaa keskkonna-
hariduse spetsialist. Peale soode tut-
vustuse pakume aktiivõppeprogram-
me ka vee-elustiku, imetajate või 
mulla kohta, enamasti ikka ehedas 
looduskeskkonnas. Lapsed tulevad 
siia nii lähikoolidest kui ka naaber-
maakondadest. On hea, et keskkon-
nainvesteeringute keskus toetab osa-
lust õppeprogrammides, aga veelgi 
enam rõõmustaksime siis, kui loo-
dusharidus oleks tähtis ka omavalit-
sustele ja koolijuhtidele. Loodusega 
sõbraks saab laps ikka oma käega kat-
sudes ja jalaga astudes! 

Endla looduskeskus asub 
peaaegu võrdsel kaugusel kol-

mest suuremast linnast: Tartu, 
Paide ja Rakvere. Toomale saab 

üsna lähedale ka ühissõidukitega, 
lähim bussipeatus on poolteise ja ron-

gipeatus viie kilomeetri kaugusel. Tänu 
majutusvõimalusele saab siin korralda-
da pikemaid looduslaagreid. Viimastel 
aastatel on neid peetud järjest vähem, 
eelkõige rahanappuse tõttu. 

Peale õppekavaga seotud program-
mide korraldatakse teisigi keskkon-
naharidusüritusi, kahel aastal oleme 
osalenud üle-eestilisel loodusvaat-
luste maratonil. Endla looduskaitse-
ala kuulub rahvusvaheliselt tähtsate 
märg alade hulka ja veebruarikuus, kui 
tähistatakse märgalade päeva, korral-
dame nii jalgsi- kui ka räätsamatku. 

Looduskeskuse läheduses asuvad 
Linajärved põneva tumeda vee ja uju-
missillaga. Keskuse kõrval tegutseb 
Tooma hobusekasvandus, kus igal 
kevadel saab jalad alla umbes 15 tule-
vast tõutraavlit. Rabamatkalt võib 
tulla tagasi koplite kaudu, kus lap-
sed saavad hobustele pai teha. Tihti 
jäävadki just hobused sellest retkest 
kõige paremini meelde. 

Matkajad leiavad infot, milli-
sele matkarajale suunduda, kaitse-
ala piirilt teabetahvlitelt ja veebist. 
Külastustaristu eest hoolitseb riigi-
metsa majandamise keskus. Need, 
kes on nutitelefoniga sinasõbrad, saa-
vad proovida looduskeskuse juurest 
algavat avastusrada. Sel otstarbel on 
loodud veebirakendus avastusrada.
ee/et, kus mitmesaja raja seast saab 
valida Endla. Kui soovite käia loo-
duskeskuses, tuleb aeg varem kokku 
leppida. 

Endla looduskeskuse ja kaitseala 
kohta leiab infot veebilehelt www.
kaitsealad.ee. Meie looduskaitseala 
tasub üles otsida ka Facebookist. 

Elo Raspel (1980) on bioloog, keskkon-
naameti keskkonnahariduse spetsialist.
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Mulla ja turba õppeprogrammi raa-
mes uuritakse metsas mullaprofiili



Aasta puu

Karl Adami

Jälgisin mullu varasuvises palu-
metsas lõopistrike toimetamisi. 
Aeg-ajalt pöörasin tähelepanu ka 
nõudlikele sääseemandatele, kes 

ühtepanu mind piirasid. Nende kahe 
tegevuse kõrvalt haaras silm ühtäk-
ki hoopiski metsas kõrguvaid kuus-
ki. Kerge sooja tuuleiili järel kandus 
kuuskedelt suur ja kollane õietolmu-
pilv, mis ümbritsevate puusammas-
te vahele hajus. Sel hetkel aimasin, et 
meid kostitatakse sügisel nii mõnegi 
käbiga. 

Tänavuse aasta puu harilik kuusk 
on end tiitli kohaselt ehtinud. Pilk 
lähimale okaspuumetsale kinnitab, 
et möödunudaastane sisetunne pidas 

paika ja meie kuuski katab tänavu 
eriti uhke käbirüü. Kus on aga kuuse-
käbisid, seal on ka nende himustajaid. 
Sooja talve kõrval on paljudele met-
saelanikele sellest rikkalikust toidu-
lauast rohkem kui abi.

Meil niivõrd tavalisel, kuid see-
eest olulisel puuliigil on kogu 
metsaelustiku hoidjana väga täh-
tis roll. Lapsepõlves teadsin kuu-
sekäbisõpradena vaid käbikunin-
gaid. Tegelikult on neid liike veel 
üksjagu. Peale oravate kanguta-
vad käbisid nii suur-kirjurähnid 
kui ka vähe tuntud kuuse-käbilin-
nud. Käbisoomuste all peituvatest 
munajatest seemnetest on huvita-
tud pisikesed musttihased ja tei-
sed okaspuumetsalembesed tiha-

sed, pilvelindudeks ristitud siisike-
sed ning isegi leethiired. 

Kuusekäbilind on minule olnud 
müstiline liik, keda fototeekonna 
alguses õnnestus silmata ainult mõnel 
talvel. Kuuse-käbilinnud nokitsevad 
käbide kallal aasta läbi, ent enamasti 
kõrgematel metsakorrustel ja inimsil-
ma ette laskuvad harva. Need suleli-
sed sõltuvad suuresti käbiseemnesaa-
gist. Seetõttu võib mõnel aastal kuu-
se-käbilinde meie mail leiduda vaid 
tuhatkond isendit, käbirikkal aastal 
aga sadu kordi rohkem. 

Kuuse-käbilinnud on võrdlemisi 
värvilised laululinnud. Isased kan-
navad telliskivipunast ja emaslinnud 
kollakaspruuni rüüd. Noortel on aga 
tuhm, hallikaspruun sulestik. Kuuse-
käbilindude välimus on hästi variee-
ruv, kuna linnud sulgivad eri popu-
latsioonides eri aegadel. Kui õnnes-
tub neid käbihuvilisi lähemalt vaa-
delda, torkab silma, et ühisjoon on 
tüse nokk, mille otsad teineteisest 
ristamisi üle ulatuvad. Säärast töö-

Käbiuputus 
toob rõõmu metsaelanikele

Meie kuuski katab tänavu eriti uhke käbirüü
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riista on vaja, et käbisoomused lahti 
kangutada. Kuuse-käbilind on väga 
sarnane männi-käbilinnuga, kuid 
viimane on pisut suurem ja kõrgema 
ning tugevama nokaga. Olenevalt 
aastast leidub Eestis emba-kumba 
liiki rohkem.

Tugevate jalgadega klammerdu-
vad kuuse-käbilinnud okste külge 
ning napsavad okstelt käbisid sage-
li pea alaspidi. Seejärel hoiavad nad 
käbi oksal jalaga kinni, et seemneid 
käbisoomuste vahelt välja urgitseda. 

Kes on viibinud 
kuuse all, 

m i l l e 
tipus 

askeldavad käbilinnud, on kindlas-
ti märganud, kui pillavalt käivad nad 
käbidega ümber. Harva tarvitavad 
nad käbi seemnetest ära üle poole. 
Sellest pole muidugi midagi hullu, 
sest metsas läheb haruharva mida-
gi raisku. Ülejääke võtavad heaks nii 
hiired kui ka tihased, kes ise käbisoo-
mustest kuigi edukalt jagu ei saa.  

Kuuseseemnete kõrval toitu-
vad kuuse-käbilinnud ka muudest 
okaspuu seemnetest ja toidunappuse 
korral lehtpuu- ja rohuseemnetest-
ki. Sügisel võivad menüüsse lisandu-
da pihlakamarjad. Kuna käbilindude 
menüü on üsna ühekülgne, laskuvad 
nad vahel pilvepiirilt maapinnale näi-
teks savienamusega mulda või suisa 
uriinisegust lund sööma. 

Enamasti revideerivad käbilin-
nud metsade käbiva-
rusid paaridena, pesa-

konniti või suisa 
s a l k a d e n a . 
Nad on väga 

häälekad, pannes 
talvel muidu nii 
vaikse metsa helise-
ma. Vagusi kipuvad 
nad olema üksnes 
toitumise ajal. Olen 
märganud, et üldi-

selt saavad käbi-
linnud oma-
vahel hästi 

läbi, kuid 
jagelemi-

si tuleb 

samuti ette. Samamoodi kui rohe-
vindid on käbilinnuisandadki viinud 
kakluse lennates kõrgustesse. 

Pesitsuse ajastavad kuuse-käbilin-
nud käbide saadavuse järgi – nad 
on ühed vähestest, kes pesitsevad 
meie metsades talvelgi, peaasi, et lei-
duks toitu. Talvisel ajal pesitsedes 
ei lahku hauduv emaslind pesalt ja 
teda toidab isaslind. Tundub mõistlik, 
eriti kui ümberringi paugub pakane. 
Vanematelt toitu manguvaid noorlin-
de olen  Põhja-Pärnumaal silmanud 
nii varakevadel kui isegi oktoobri vii-
mastel päevadel.

Nagu kõrgel tegutsevate lindude 
puhul ikka, tuleks kuuse-käbilindu-
de jälgimiseks leida toiduvarud, mis 
asuvad madalamal. Kõrgete okaspuu-
dega metsas pole neid jälgida mugav: 
sealgi võib neid latvades märgata, 
kuid silmakõrgusele nad naljalt ei 
lasku. Pilk tuleks pöörata nende tuk-
kade poole, kus pinnase tõttu on ka 
eakad puud madalaks jäänud. Hea, 
kui seal poleks tegutsemas suur-kir-
jurähne, kes võivad teiste käbihuvilis-
te üle võimutseda. 

Inimest need vintlased eriti ei pelga 
ega pane ka puu all passivat linnuhu-
vilist pahaks. Käbilinde aitab paksus 
metsas leida nii nende vali kutse-
hüüd kui ka metsapõrandale potsata-
vad käbid. Käbisid töötlevaid sulelisi 
jälgides võib kergesti käbiga pihtagi 
saada. Kui veeta mõnda aega käbilin-
dude seltsis, õnnestub ehk kuulda ka 
õrna ja kaunist käbilinnulaulu.

Musttihane on teine lind, keda seos-
tan peaaegu täie-

likult kuu-
s e k ä b i d e g a . 

Musttihase rah-
vapärane nime-

tuski – kuusetihane 
– annab tunnistust 

kuuselembusest. Võib 
tunduda, et musttiha-

ne on äärmiselt pei-
dulise eluviisiga 

lind. Meie pisi-
mat tihast 

Kes on viibinud kuuse all, mille tipus 
askeldavad käbilinnud, on kindlasti 
märganud, kui pillavalt käivad nad 
käbidega ümber. Kuuse-käbilinnu 
töödeldud käbil on soomused 
lahti kangutamata, ent enamik 
soomuseid pikipidi lõhene-
nud. Kui toitu on küllalt, 
söövad kuuse-käbilinnud vaid 
ainult osa käbiseemneid
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võib kohata kogu aasta tegutsemas 
okaspuu- ja segametsades. Kuigi ta 
liigub talvisel ajal väikelindude sega-
salkades, võib ta jääda märkamatuks, 
sest suur riidleja ta pole ning sage-
li otsib söödavat puuladvas omaette. 

Musttihast ei ole võimalik teiste 
tihastega segamini ajada. Pea, kurk ja 
kael on tal läikivmustad, kuid põsed 
ja kukal on valged. Kõhualune on 
kreemikas, tiival asetseb valge triip ja 
jalad on terashallid. Sageli võib silma 
jääda pisike must tutt, mis on mõne-
võrra väiksem kui tutt-tihasel. Metsas 
uitaja vastu on ta üsnagi usaldav ja 
võib tolle väga lähedalt üle kontrol-
lida, pelgamata, et tema uudishimu 
kurjasti ära kasutataks. Silma hakkab 
ka tema reibas liikumisviis. 

Musttihane on üks neist sulelistest, 
kes varub sügisest alates toitu karmi-
mateks päevadeks.  Kuna ta on väike 
tiivuline ning peab seetõttu pidevalt 
midagi noka vahele saama, tuleb tal-
vehooajaks loodud sahver suuresti 
kasuks. Põhiosa varudest on mitme-
sugused seemned, eriti kuusekäbi-
seemned. Neid käib ta urgitsemas 
käbisoomuste vahelt ja maast. Kuna 
sel väikesel linnul ei ole soomus-
te kangutamiseks just üleliia jõudu, 
olen märganud, et ta liigub nii mõni-
gi kord kuuse-käbilindude kannul. Et 

kuuse-käbilinnud käivad käbiuputu-
se ajal toiduga üsna pillavalt ringi, 
jäävad pisikesele musttihasele jäägid, 
mis hõlbustavad tema elu tunduvalt. 

Olen sageli märganud, kuidas vilkad 
musttihased sooritavad okstel mitme-
suguseid akrobaatilisi numbreid. Tihti 
ripuvad nad, pea alaspidi, hoides jal-
gadega okstest kinni. Seetõttu saavad 
nad rohke lumegagi toitu kätte, sest 
okste alaküljel lund ju eriti pole. Parim 
paik nende jäädvustamiseks on minu 
arvates kuuse- ja männinoorendikes 
või metsatukkades, kus leidub rohkelt 
noori puid ning kuhu ülejäänud tiha-
sesalk neid kaasa tirib. Nii on võimalik 
nende tihaste tegemisi jälgida silma-
kõrguselt. 

Siisikesed otsivad sügis-talvistel päe-
vadel kambakesi puuvõrastikes toitu. 
Sellega on nad välja teeninud rahva-
pärase nimetuse pilvelind. Silmapaare 
on salgas rohkelt ja nii saavad need 
pilvelinnud iga väiksemagi ohu peale 
turvalisemasse paika edasi lennata. 
Kuigi praegu külastavad suured sii-
sikeseparved veel reipalt leppasid ja 
kaski, alustavad nad õige pea pesit-
sust, vahetades lehtpuudel leiduva 
toidupoolise okaspuuseemnete vastu. 
Piltlikult võib öelda, et nad kolivad 
kõrgematele metsakorrustele. 

Selle väikese rohekaskollase linnu 
elu keerleb paljuski kuuseseemnete 
ümber ja pesitseminegi oleneb käbi-
seemnetest. Kui on hea saak, võivad 
siisikesed pesa punumist alustada 
suisa hilistalvel. Koorunud poegi toi-
davad vanemad kuusekäbiseemnete-
ga. Selleks pistavad siisikesed oma 
kinnise noka käbisoomuste vahele ja 
pressivad käbisoomuse lahti, saades 
sealt vahelt seemne. Headel käbi-
aastatel mõtlevad siisikesed teisegi 
kurna peale. 

Enamik sulelisi lendab pärast pesit-
semist pigem lõunasse, kuid siisikes-
te pesitsusjärgne elu erineb suuresti 
teiste laululindude elust sellel perioo-
dil. Sageli võetakse üle aasta suve 
alguskuudel ette pesitsusjärgne hul-
giränne põhja poole. Aastate jooksul 
olen tähele pannud, et hea aeg neid 
väikesi linde jäädvustada on vara-
kevad, kui neid liigub Eestist rohkesti 
läbi ning luuakse paarid, kes aeg-ajalt 
maapinnaltki toitu otsivad. Sel ajal on 
siisikesed üldiselt vähem pelglikud ja 
isaslinnud märksa kollasemad. 

Suurkirjurähn. Kui kujutada ette 
kuuseokste küljes kõlkuvaid käbisid, 
tungib lookleva lennuga mõtteisse ka 
suur-kirjurähn, kes neid üksteise järel 
okstelt lahti kangutab. Seda tavalist 

Siisikese elu keerleb paljuski kuuseseemnete ümber ja pesit-
seminegi oleneb käbiseemnetest

Musttihase rahvapärane nimetuski – kuuse tihane – annab 
tunnistust kuuse lembusest
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rähni kohtab peaaegu kõi-
kides puistutes, ent kuna 
talvel paeluvad teda pea-
asjalikult käbid, hoiab ta 
kangesti okaspuude ligi. 
Meie rähnidest on ta 
ainus, kes on käbiseem-
netest niivõrd huvitatud.

Suur käbisid täis kuusk 
on otsekui sahver, mille ust 
isu korral paotada, kuid käbi-
dest toidupalade kättesaamiseks 
on rähnil tarvis ka üht korralikku 
sepikoda. Iga käbi jaoks uue tagumis-
koha leidmine kulutaks aega, mida 
talvisel ajal ei tasu priisata. Kui vaa-
teulatusse ei satu sobivat pragu, kuhu 
käbi asetada, raiub meisterlik suur-
kirjurähn selle prao ise valmis. 

Arvestades säärast osavust, on 
mõnevõrra kummaline, et needsa-
mad rähnid pole lahendanud üht 
oma suurimat probleemi, mis kiiren-
daks nende sepistamisi veelgi enam. 
Nimelt ei kipu suur-kirjud pärast 
käbi töötlemist kasutut kesta puu-
praost välja kangutama ja maha heit-
ma, vaid teevad seda sepikoja juurde 
naastes, värske käbi süles. Vaatepildi 
humoorikus oleneb sellest, kui osav 
sepp on. Harvad pole juhud, kui nii 
tümaks taotud kui ka uus käbi mõle-
mad maha prantsatavad. Taas, met-
sas ei lähe midagi raisku: mahakuk-
kunud käbidest saavad oma osa üle-
jäänud metsaelanikud ning mõnest 
seemnest sirguvad ajapikku sepikoja 
all noored kuusedki. 

Suur-kirjurähnid on mulle aas-
tate vältel jäänud korduvalt silma 
kummalise käitumisega. Kuigi käbi-
saak on tänavugi rikkalik, peletavad 
nad üpris sageli peale liigikaaslaste 
ka lähedal toimetavaid väiksemaid 
sulelisi. Rähnide pahameele teeni-
vad ära nii kuuse-käbilinnud kui ka 
mänsakud. Päris nokahoope rähnid 
ei jaga, kuid väljendavad pahameelt 
valju häälega ning tiibu laiali ajades. 
Paistab, et iga käbi on arvel isegi kül-
luseajal. Üksnes pisikesed musttiha-
sed saavad käbipõllul lahkesti oma-
tahtsi ringi vaadata. 

Rähnide toidulaud jääb juba sügi-
sel kesisemaks. Pole väikseid linnu-
poegi ega -mune, mida oma haardes-
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Selleks et päev üle elada, tuleb suur-kirjurähnidel päevas noka vahele saada 
tuhandeid seemneid. Suur-kirjurähni töödeldud käbisid võib leida hulganisti 
sepikoja alt. Käbid näevad oma ärakeeratud ja läbitoksitud soomustega välja kui 
narmakuhjad, mille narmad turritavad nelja ilmakaare poole
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se krabada, või laia putukamenüüd 
ja kuna marjahooaeg on samuti läbi, 
leiavad suur-kirjurähnid end okas-
puudelt. Selleks et päev üle elada, 
tuleb suur-kirjurähnidel päevas noka 
vahele saada tuhandeid seemneid. 
Praegusel talvel sellega muret pole. 

Leidub teisigi metsaelanikke, kelle
le käbiseemned on talvel tähtis toi
dulisa. Orav on suurepärane turnija 
ja saab käbid kergesti kätte. Harilikult 
sööb orav käbi puu otsas, hoides toda 
kahe käpa vahel. Käbisoomused puis-
tab ta puu alla laiali. Linnaoravad on 
võrdlemisi julged, kuid päris metsa-
oravad ei soovi käbi töödelda loodus-
piltniku silme all ja otsivad enamasti 
selleks varjulise paiga.

Kuusekäbidest jätavad oravad 
alles vaid karvased rootsud. Kui tal-
vevarusid jätkub, võib orav päeva-
selgi ajal tukkuda okstest ja samb-
last punutud kerakujulises pesas, 
mis enamasti paikneb vastu kuuse-
tüve. Käbidest sõltuvate metsaorava-
te read täienevad pärast head käbi-
hooaega jõudsalt, kuid käbiikaldus-
te ja suurte külmade järel ei pruugi 
metsatukka valitsema jääda ainsatki 
käbikuningat.  

Kuna hiired ei roni kuigi meelsasti 
puulatva, jäävad nad suuresti lootma 
teistele priiskavatele käbitöötlejate-
le ning tugevatele tuultele, mis käbi-
sid lahti murravad. Metsapõrandale 
langenud käbisid ja nende seemneid 
tarvitavad teiste hulgas näiteks leet-

hiired. Käbiseemneid võivad nad kaa-
sata enda talvevarudessegi. 

Hiirtel on kuuse kostilistest kõige 
suurem kannatus. Nemad närivad 
käbirootsu hoolikalt paljaks; käbisoo-
mused jäävad rootsu juurde hunni-
kusse. Seega on käbide töötluse järgi 
võimalik ära arvata, kes on metsa-
tukas ringi liikunud. Eriti just lume-
katte puudumise korral on käbid 
otsekui jäljeraamat.

Ka mänsakud, põhjatihased ja 
tutt-tihased tunnevad kuuseseemne-
te vastu huvi, peites neid halvema-
teks päevadeks ka puujuurte vahele 
ja sambla alla. Kuna arvatavasti lähe-
vad paljud panipaigad meelest, saa-
vad kuuseseemned võimaluse puuks 
sirguda. Nõnda aitavad metsaelani-
kud kaasa kuuskede levikule. 

1. Couzens, Dominic 2005. Linnud. Euroopa 
linnuliikide täielik käsiraamat. Varrak, 
Tallinn.

2.  Jüssi, Fred 2007. Linnuaabits. Ajakirjade 
kirjastus, Tallinn. 

3.  Kuresoo, Rein; Relve, Hendrik; Rohtmets, 
Indrek 2001. Eesti elusloodus. Kodumaa 
looduse teejuht. Varrak, Tallinn. 

4.  Rootsmäe, Lemming jt 1974. Eesti laululin-
nud. Valgus, Tallinn. 

Karl Adami (1991) on loodushuviline 
ja -fotograaf, ETV saate „Osoon“ loo-
malugude autor. Tema loodusfotosid: 
www.karl adami.com.

|148|  

Orav on suurepärane turnija ja saab käbid kergesti kätte. Orava töödeldud 
käbi roots on paljas ja näib karvane, vaid otsas võib olla alles kimp soomuseid. 
Enamasti leiab käbirootsusid ja laialipillutud soomuseid mõne kuuse alt või kännu 
pealt. Kännu või kivi peal on oraval kombeks töödelda maast leitud käbisid

Aasta puu

Hiirtel on väikesed hambad, sestap 
peavad nad nägema palju vaeva, et 
saada käbist seemneid kätte. Seetõttu 
näib hiire näritud roots puhtam kui 
oraval. Hiirte näritud rootsusid võib 
silmata mõne noore ja tiheda kuuse all 
või kuuskede lähedal oksarägastikus. 
Sageli on kõik näritud soomused root-
su juures hunnikus 
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Rohegaasiga
sõidad 2x 
soodsamalt
• säästa loodust
• säästa raha – 
  100km/4€
• loe lähemalt 
  gaas.ee
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Raamatud

101 Eesti looduspaika
Indrek Rohtmets. Toimetanud Eha 
Kõrge, kujundanud Mari Kaljuste. 
Varrak, 2019. 215 lk. Vt ka tutvustust 
Eesti Loodus 2019, nr 10, lk 59

Pean kõigepealt tunnistama, et 
sarja „101“ raamatuist on mu 
riiulil vaid mõni üksik. Seega 

ei oska ma hinnata, kuidas Indrek 
Rohtmetsa hiljuti ilmunud „101 
Eesti looduspaika“ sarja sobitub, ning 
püüan seda vaadata sõltumatu ülli-
tisena.

Juba esimesel sirvimisel võis taju
da, et tegemist pole kiirkorras kokku 
pandud galeriiga tuntud loodus-
objektidest, mida „iga enesest lugu-
pidav inimene peaks elu jooksul 
külastama“. Ka autor ise tunnistab, 
et paikade valikukriteerium oli süda-
melähedus ja tähendusrikkus oma 
mälestuste järgi. Seega on kohava-
lik sügavalt isiklik ning järelikult ei 
tohiks sellest mingit objektiivsust 
otsida. 

Ometi on tulemus esinduslik ja 
laiahaardeline. Tutvustatavaid paiku 
leidub üle kogu maa Peipsi ran-
nalt Läänemere kaldale; suuremad 
kobarad on koondunud Pandiverre, 
Lahemaa ja Soomaa piirkonda, lää-
nepoolsele Saaremaale ning Ida- ja 
Lõuna-Võromaale. Need on piirkon-
nad, kus tõenäosus kohtuda autoriga 
mõnel metsateel või kaldapervel on 
(olnud) suurim.

Ent tutvustatavad paigad ei ole 
juhuslik kogum. Söandan seda järel-
dada sellest, et 101 objektist on vaid 
seitse sellised, kuhu ma pole ise 
kunagi sattunud või olen viibinud nii 
põgusalt, et mingit õiget mälestust 
pole jäänud. Neid peatükke sain luge-
da neutraalselt nagu tutvustusi või 
reklaami tundmatute kohtade kohta 
ning tekst mõjus veenvalt ja kutsu-
valt. Seetõttu on see raamat hea tee-
juht ka neile, kellele suurem osa käsit-
letud paikadest on seni olnud pelgad 
nimed.

Kõige hõredamalt kaetud piir-
kondadena võib esile tuua Vana-
Tartumaa, Järva-, Lääne- ja Pärnumaa 
ning Ida-Saaremaa. Seda võiks pidada 

autori eelistuseks, aga tegemist ongi 
meie kõige metsavaesemate aladega 
(paitsi Lõuna-Pärnumaa), kus muljet 
avaldavaid geoloogilisi objekte leidub 
samuti vähevõitu. Sest mõistagi ei ole 
autor kohti valinud mitte üksnes bio-
loogiliste, vaid ka geoloogiliste loo-
dusobjektide hulgast.

Mis on üldse loodus(paik)? Jätan 
kõrvale sõna „loodus“ laia füüsika-
lise ja religioosse käsitluse, samuti 
hüüdlause „Inimene on samuti loo-
duse osa“ (seda kuulen alatasa hoo-
pis siis, kui mõnel rohkem või vähem 
looduskaugel inimesel ei ole õnnes-
tunud kaitseala loodust omatahtsi 
ümber kujundada). Niisiis jääb sõela-
le – kasutades „Eesti entsüklopeedia“ 
sõnastust – inimtegevusest mõjuta-
mata keskkond. 

Kui Taani või Madalmaade 101 
„tõelise“ looduspaiga leidmisel tekiks 
küllaltki suuri raskusi, siis Eesti kon-
tekstis õnneks mitte. Seetõttu arvan, 
et umbes 15 poollooduslikke ja tehis-
kooslusi käsitlevat peatükki (Laelatu 
puisniit, Piusa koobastik, Lõhavere 
linnamägi, Vana-Vigala mõisapark 
jne) võinuks jätta välja. 

Enamiku nende ja veel 86 ana-
loogilise objekti põhjal saaks kasvõi 
samasse sarja koostada teise, samuti 
väga olulise ülevaateteose. „101 Eesti 
poollooduspaika“ poleks ilmselt kuigi 
paeluv pealkiri, aga „101 Eesti pärand-
kooslust“ küll. Sinna saaks hõlma-
ta nii kitsas mõttes pärandkooslused 

(puisniidud, loopealsed, rannakarja-
maad jm) kui ka saksikumale maitsele 
kohased eri tüüpi pargid ja muud kul-
tuurist mõjutatud puistud.

Aga mida saanuks vabaneva 15 
peatükiga peale hakata? 101 loo-
duspaiga ülevaade ei pea kahtlema-
ta olema Eesti kasvukohatüüpide 
täisnimistu illustreeritud väljaanne, 
kuid mõned olulised looduslikud 
elupaigad on raamatust üldse välja 
jäänud või on neid käsitletud liiga 
põgusalt. 

Soodest on mitu peatükki pühen-
datud rabadele (paljude arvates 
sood nendega piirduvadki) ning 
kaks ja pool peatükki madalsoo-
dele (Hirmuste, Kurõsuu ja Avaste 
Soontagana ümbruses), aga valikus 
võinuks olla kasvõi üks siirdesoo ja 
allikasoo (allikasoodest on vähemalt 
natuke juttu Tolkuse, Viidumäe ja 
Üügu peatükis). 

Metsakooslustest on õigusta-
tud tähelepanu saanud salumetsad 
(nt Järvselja), palumännikud (Koiva, 
Soontaga) ja pangametsad (Ontika, 
Salevere), kuid võinuks käsitleda ka 
mõnda uhket kuivendamata jäänud 
soovikut ja lodu, rohkem tähelepa-
nu väärinuksid lammimetsad (Alam-
Pedja ja Koiva käsitluses on neid siiski 
mainitud) ning mõni praeguseni säili-
nud loomets (Lipstu väärtuslikum osa 
puudutab pigem lageloodu). 

Paraku on vaeslapse ossa jäänud 
ka väikesaarte ja laidude loodusmaas-
tik (erandiks vaid Vesiloo ja Vilsandi); 
siin saanuks Abruka või Naissaare 
näitel ühendada merelise objekti 
käsitluse eri tüüpi metsadega. 

Looduspaikade käsitlused ei ole 
mitte üksnes nauditavad ja mitme-
kesised, vaid ka sisuliselt pädevad. 
Ainult mõni väide vajab paranda-
mist või täpsustamist. Nii on kaak-
kuri punakurk-kauri soomekeelne 
nimetus, ent see liik ei ole Kakerdaja 
järvel teadaolevalt kunagi pesitsenud 
(lk  44–45). Hõrn(as) tähendab võro 
keeles jõeforelli (lk  133). Genotüübi 
lahjendamise asemel mõeldakse vast 
ikka genofondi lahjendamist (lk 157). 

Mitmel korral kasutataval väljen-
dil „sood ja rabad“ on küll rahvapä-
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rane algsisu, aga kui loodusobjekte 
tutvustatakse tänapäevaste nimetus-
te ja terminitega, tulnuks seda välti-
da. Tautoloogilise sõna „luhaniidud“ 
(lk  18, 133) tarvitusega olen kahjuks 
ka ise patustanud, tegemist on ikka 
lamminiitude ehk luhtadega. Muistne 
eestlane metsa kirjeldatud tähendu-
ses ei peljanud (lk 101), see tunne ja 
suhtumine pärineb alles ärkamisajast. 
Eelmise sajandi hakul tegutses Lääne-
Saaremaal siiski ainult üks, Audaku 
leprosoorium (lk 193), teised paikne-
sid mandril. 

Baltikumi kõrgeimad luited 
(lk 172) jäävad Rannametsast märksa 
lõuna poole Kura säärele. Raudna jõe 
veeteed pidi saab Pärnust Viljandisse 
ka praegusajal (lk  19). Vigala seos 
Viljandimaa lähedusega jääb arusaa-
matuks (lk  184), vast on mõeldud 
ikka Läänemaad. Näpuviga näib ole-
vat ka Haanjamaa Pühajärv (lk 46). Ja 
kaanepöörde kaardil on Tamme pal-
jand rändavate järvede eeskujul liiku-
nud Võrtsjärve äärest Lahmuse kanti, 
Mustoja maastikukaitseala aga sama-
nimelise küla serva Lahemaal. Need 
pisiasjad õnnestub ehk õiendada enne 
teose teist trükki.

Ehkki autor rõhutab juba eessõ-
nas paigavaliku õigustatud subjektiiv-
sust, kumab lk 82 ometi pisut vaban-
dav selgitus, miks just Luu(s)saare 
raba on esikohale seatud. Tegelikult 
pole see raba sugugi alaväärtuslik, 
vaid oli 1920. aastate algul Fedor 
Bucholtzi ja Johannes Piiperi ette-
panekul kavandatud koos piirnevate 
põlismetsadega Eesti esimese rahvus-

pargi tuumikuks. Et sellest kaitsealast 
asja ei saanud ning inimtegevus edas-
pidi ümbrust omajagu kahjustas, seda 
kajastavad fotod lk 82 ja 83. Ent neil 
kujutatud kraavitatud koosluste ase-
mel võinuks esitada pildi(d) soo loo-
duslikumalt säilinud osadest. 

Fotovalikuga on veel paar altmine-
kut. Kaugatuma–Lõu piirkonnas kas-
vab tõepoolest püramiid-koerakäpp, 
aga fotole lk  49 on sattunud mustri-
liste õitega hall käpp. Samuti peitub 
lk  61 „ümaralehise uibulehe“ varju-
nime taga hoopis talvik. Ja allkirja 
võinuks lisada märksa rohkematele 
pildistatud objektidele, eriti siis, kui 
need pealkirjaga otseselt ei haaku (nt 
lk 86–87, 204–205).

Sisulise poole pealt tundsin end 
pisut häirituna võõrliikide iseene-
sestmõistetava käsitlemise tõttu. 
Muidugi on osa sissetoodud taime-
dest-loomadest meil sedavõrd kodu-
nenud, et neist enam lahti ei saa ning 
neid tuleb taluda paratamatusena. 
Mõneski (põlis)loodusele pühenda-
tud peatükis on nad mu meelest päl-
vinud aga teenimatut tähelepanu (nt 
tähk-toompihlakas lk 63, Loodi lehi-
sepuistu lk 79, kahetsus peledi kadu-
mise pärast, lk 46).

Kultuurilugu. Et objekte loodus-
kaugemale inimesele lähendada, on 
sageli esitatud seoseid eri isikutega 
alates Wolter von Plettenbergist 
ja Ivan Pavlovist kuni Mart Saare 
ja Toomas Kukeni ning pärimus-
katkeid. Palju on viiteid kalevite kal-
lile pojale ning see on igati aru-

saadav, kui arvestada autori päri-
nemist Kalevipoja-lugude süda-
maalt. Kohati on siiski kajastatud ka 
pseudo mütoloogiat ja rahvaetümo-
loogiat (nt Endla, Nuustaku). 

Meeldiv on see, et enamikku alg-
tekste ei ole esitatud vanas kirjavii-
sis, mille puhul tähelepanu pälviks 
pigem vorm kui sisu; vähemikku on 
osa w-sid aga paraku sisse jäänud 
(lk 83, 113, 116, 117 ja 124). Samuti 
tundub, et lk  71 murdetekstis on 
kajastamata jäänud pikad vokaalid. 
Üldiselt on aga toimetaja ja korrek-
tor Eha Kõrge teinud oma tööd väga 
korralikult: tekst on heas eesti keeles 
ja näpuvigu leidub vaid mõni üksik, 
neist osilensis pro osiliensis siiski kol-
mel korral korratuna (lk 67).

Et Indrek Rohtmets kuulub pika-
ajaliste kogemustega loodusetut-
vustajate kilda, põhineb mõni seik 
ammusel mälestusel. Nii igatseb ta 
lk  55 ja 123 uusi kohtumisi siniraa-
ga, kes aga juba kümme aastat tagasi 
Eestist välja suri. Tõsi, ennustatakse, 
et kui kliima soojeneb ka edaspidi, siis 
see lind naaseb, aga ehk lepime pigem 
siniraavaba Eestiga.

Selle igati kena lugemisvara võiks 
avaldada ka võõrkeeltes, et tutvusta-
da Eesti loodust. Aga sel juhul peaks 
teksti märgatavalt ümber tegema, 
sest kõik Eesti kultuuriruumiga seotu 
läheks pelgas tõlkes kaduma, ning 
praegune trükis kaotaks oma näo. 
Seega võiks tulemuseks olla täiesti 
uus raamat. 

Eerik Leibak, looduskaitsja

Saaremaa 
rannasõnastik
Marja Kallasmaa, Tõnu 
Raudsepp, Kalle Kesküla. 
Koostanud Kalle Kesküla, 
kujundanud Ene Schultz. 
Saaremaa merekultuuri selts, 
Nasva 2019. 156 lk

Sõnastiku on koostanud eesti 
keele instituudi, Eesti kaar-
dikeskuse ja Saaremaa kodu-

uurijate meeskond. Raamat pakub 
esimest korda tervikliku ülevaate 

Saare maakonna merelis-
te maastike, rannarajatiste 
ja selle kandi rahva mereli-
se elulaadiga seotud sõna-
varast. Sõnastikku ilmestab 
rannapiltide kogu, eelista-
tud on kaunemaid ajalooli-
si vaateid.

Väga tore ja kasulik raa-
mat, mis aitab aru saada Saaremaa 
kohanimedest ja saarte murdest. 
Teoses peituv tohutu infohulk 
tuleks kindlasti seostada kaartide-
ga: ilmselt suurt hulka kohanime-

sid saab juba praegu leida maa-
ameti kaardirakenduse kohanimede 
registrist, kuid raamatus täpsemad 
kaardid puuduvad ja nii tuleb luge-
jal piirduda üksnes sõnalise kirjel-
dusega. Näiteks koha, mida on kir-
jeldatud kui  „Pitsinina – maani-
na Kaugatuma (Ariste) lahe lääne-
rannal pangast põhjas“ (lk 87) saab 
põhimõtteliselt leida ka kaartide 
abil, ent kindlam oleks seda kaardi-
pildis näha. Sõnastik on müügil näi-
teks Tallinnas eesti keele instituudi 
majas Ateena raamatupoes. 
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In memoriam

Valli Porgasaar
8. november 1934 – 19. detsember 2019

Valli sündis Tartus; ülikooli-
linn jäi talle kodu- ja tööko-
haks kogu eluks. Kooliteed 

alustas Valli Tartu 14. algkoolis, see-
järel õppis ta Tartu 2.  keskkoolis. 
1958.  aastal lõpetas ta Tartu ülikooli 
bioloogiaosakonna; juba üliõpilasena 
oli ta Eesti LUSi liige. 

Pärast ülikooli töötas Valli Eesti 
põllumajanduse akadeemia botaani-
ka, fütopatoloogia ja taimefüsioloo-
gia kateedris, hiljem aga maaviljelu-
se kateedris ning alates 1968.  aas-
tast zooloogia ja botaanika instituudi 
(ZBI) botaanikasektoris. 1973.  aastal 
kaitses Valli Tartu ülikoolis väitekirja 
„Hariliku männi mineraalne toitumi-

ne ja selle diagnostika“. 
Pärast merebioloogia sektori loo-

mist ZBIs liitus Valli 1975.  a sealse 
töörühmaga. Põhilised uurimisalad 
olid Eesti rannikumere eutrofeeru-
nud piirkonnad, kuid ta osales ka 
ava-Läänemere ekspeditsioonidel ja 

Soome lahe kaitse rahvusvahelistes 
programmides. Tema sulest on ilmu-
nud kirjutisi Läänemere vee klorofülli 
kontsentratsioonist, samuti lämmas-
tiku- ja fosforisisaldusest. 

1990. aastatel algasid teaduses suu-
red reformid. Senisest uurimisrüh-
mast kujunes jõgede bioloogia rühm, 
kus keskenduti Eesti jõgedele. Valli 
põhilised uurimistulemused vee klo-
rofülli- ja feopigmentide sisalduse 
kohta kajastuvad monograafias „Eesti 
jõed“ (2001). 

Vallit iseloomustas suur kohuse-
tunne ja täpsus teadustöös. Kogu elu 
armastas ta head kirjandust ja koori-
muusikat, talle meeldis reisida ja käia 
teatris. Kolleegide ja sõprade mäles-
tustesse jääb Valli Porgasaar põhi-
mõttekindla, tasakaaluka ja heasoov-
liku kaasteelisena.

Kai Piirsoo

Tõnu Möls 
12. juuni 1939 – 1. detsember 2019

Tõnu Möls oli Tartu õpetla-
ne, matemaatik ja bioloog, 
tõenäosusteoreetik. Ta oli 

meie naturalistide peamise ühen-
duse, Eesti looduseuurijate selt-
si 28.  president tervelt 11 aastat, 
1994–2004, ja seda täie hingega. 
Sama kaua on LUSi juhtinud vaid 
Friedrich von Bidder, Eerik Kumari 
ja Hans Trass. 

Tartu ülikooli lõpetas Tõnu Möls 
teoreetilises füüsikas 1963. aastal, 
aastal 1966 sai temast matemaatika-
teaduskonna väga hinnatud õppejõud. 

Ja veel tundis Tõnu hästi liblikaid. 
Koos Jaan Viidalepaga koostas ta 
Eesti päevaliblikate määraja (1963) 
ja andis välja suurliblikate nimesti-
ku (1969). Ta kirjeldas uue liblikalii-
gi ja ristis selle tartu-kirivaksikuks 
(Epirrhoe tartuensis). 

1969. aastast saati õpetas ta bio-
loogidele matemaatilisi meetodeid 
(biomatemaatikat ja selle mitmeid 
harusid). Aastast 1989 tuli Tõnu zoo-
loogia ja botaanika instituuti bio-
meetriarühma juhiks; kui instituut oli 
liitunud Eesti maaülikooliga, töötas 

ta seal, samuti osales Tartu ülikooli 
projektides. 

Ta tegi teadustöid tõenäosusteoo-
rias, matemaatilises statistikas, bio-
meetrias, ökoloogias. Väga hea mate-
maatikuna ulatus ta arusaam tõe-
näosusteooria põhjani. Ta on öelnud: 
„Juhuslike protsesside teooria uurib 
seaduspärasid mineviku ja tulevi-
ku ühendamiseks. Tõenäosusteooria 
tähtis valdkond on informatsiooni-
teooria, mis võimaldab mõõta, kui-
palju järgnev annab meile täiendust 
sellele, mis juba olnud on.“ Filosoofiale 
eelistas ta kindlalt matemaatikat.

Ta õpetas, kuidas andmetest välja 
sõeluda usaldusväärne informat-
sioon, olles ses abiks paljudele bio-

loogidele. Suuremamahuline koostöö 
oli mükoloog Ain Raitviiru ja väga 
paljude aastate jooksul hüdrobioloo-
gidega, samuti botaanikutega, kellega 
koos sai ta 1999.  a riigi teaduspree-
mia. Ta ei öelnud kunagi abist ära. 
Töö maht, mida see talle kaasa tõi, oli 
sageli uskumatult suur. 

Üks mu esimesi pähkleid eluteadu-
se teooria mõistmisel oli tema tuden-
giaegne kirjutis „Küberneetika mõis-
tete rakendamisest evolutsiooniteoo-
rias“. Käisin ta loengutel nii ülikooli-
ajal kui ka hiljem. Ta lõi kaasa teoree-
tilise bioloogia seminarides ja kevad-
koolides. Mäletan, kui ta ühel neist, 
Hobulaiul aastal 1986, vaimustus 
ideest matemaatiliselt põhjendada, et 
kooslus areneb konkurentsi vähene-
mise suunas. 

Tõnu Möls on seitsme raama-
tu autor. 1986. aastal sai ta Eesti 
Eluteaduse Hoidja auhinna.

Tema isa oli geoloog Evald Möls 
(1905–1964). Ta ise oli suure imeli-
se pere isa.

Tagasihoidlik, tohutu abivalmis, 
sügavate arusaamadega. Hea sõber 
ja õpetaja.

Tänumeeles sõprade, kolleegide 
ja õpilaste nimel

Kalevi Kull

|152|  
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       18-FDG ehk 18-�uoro-deoksü-glükoos 
        on glükoosi analoog, millele on külge seo-
tud radioaktiivne �uor. See �uor võimaldab 
positronemissioontomograa�ga ehk PET-uuringu abil kuvada, kuhu 
vastav aine on elavas organismis kogunenud ja kus ta paikneb (koos 
rakendatuna FDG-PET-meetod).
FDG liigub rakkudesse glükoosi transporterite vahendusel (GLUT) 
samamoodi nagu glükoos. 
Allpool on toodud kahe inimese FDG-PET-uuringute pildid (MIP) 
kogu kehast (joonis 1 ja 2). 

2

Tuginedes 
enda teadmis-
tele ja joonis-
tele, otsusta, 
kas väited on 
tõesed või 
väärad.

A. Uuringu kvaliteedi nimel ei tohi patsient enne FDG-PET-uuringut teha 
paari päeva jooksul tugevat füüsilist tööd/trenni.
B. Füsioloogiline FDG kogunemine ajus on suhteliselt suurem kõhnadel 
inimestel, kellel on vähem rasvkudet, mida aju saaks energia tarbimiseks 
kulutada.
C. Joonise 2 patsiendil on maksakasvaja.
D. FDG märkaine eritub organismist uriiniga.
E. See uuring võimaldab teha kindlaks, kas inimesel leidub pruuni rasvkude.

HO
HO

HO O
OH

18F

Küsimused 
on koostanud: 
1.,2. küsimus TÜ 
geograa�aosa-
kond, 3. küsimus 
rahvusvaheliste 
bioloogiaolüm-
piaadide ülesan-
nete põhjal Sulev 
Kuuse (Eesti bio-
loogiaolümpiaadi 
žürii esimees)

     Milliseid Eesti saari on 
     kujutatud fotodel? 
Seosta väited õige foto ja 
kohaga kaardil!

1

      Otsusta, millised väited on tõesed 
      ja millised väärad!3

A. Kilimanjaro mäetipp jääb ekvaatorist 320 km 
lõuna poole.
B. Aucklandi linn asub Põhjasaarel.
C. Kotzebue linn jääb Anchorage’i linnast kirde 
poole.
D. Vostoki uurimisjaam Antarktikas asub pea-
aegu samal pikkuskraadil kui Ulan-Ude linn.
E. Sumatra saarel leidub arvukalt vulkaane see-
tõttu, et India-Austraalia laam sukeldub seal 
Euraasia laama alla.

Kutsume lahendama bioloogia- ja geograa�aolümpiaadidel olnud ülesandeid. 
Proovi järele, kas leiad neile õiged 
vastused!

A. Traditsioonilised tegevu-
sed on kalapüük ja sibula-
kasvatus.
B. Rahvastikus on ülekaalus 
vanausulised.
C. Saare naised on tuntud 
oma käsitöö, laulude ja tant-
sude poolest.
D. Saart läbib Balti klint.
E. Saare läheduses leidub 
rohkesti laide.
F. Neugrundi meteoriidikraa-
ter asub saarest 7 km kirdes.

1 2

Vastused: 1) Kihnu (foto 1), väide C; Piirissaar (foto 2), väide A ja B; Osmussaar (foto 3), väide D ja F; 2) A – tõene, B – väär, C – väär, D – tõene, E – tõene;
3) A – väär, B – tõene, C – väär, D – tõene, E – tõene.
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51.–2. nädal
Lõppes eriliselt soe aasta

D
etsembri lõpp jätkus 
soojana ning aasta kokku-
võtte teinud ilmateenistus 
kinnitab, et 2019 oli esi-

algsetel andmetel viimase enam kui 
poole sajandi üks soojemaid aastaid. 
Aasta keskmiseks õhutemperatuuriks 
arvutas ilmateenistus 7,6 °C, norm on 
6,0 °C.
Aastaarvu vahetudes ei muutunud 
ilm kuigivõrd talvisemaks. 4. jaanuaril 
kuuldi Põhja-Eestis koguni äikest. 
Kolmekuningapäeva hommikul oli 
küll mitmel pool lumi maas, kuid 
päeval saabunud soe õhk hakkas 
seda kohe sulatama. 

Looduse Omnibussi jõulueelne retk 
viis 21.12 Võhma küünlavabrikusse 
ja Viljandisse Ave Nahkuri pööri-
päevalaadale. 22.12 korraldati retk 
Looduse Omnibussi jõuluõhtule, 
28.12 sõideti Andres Adamsoniga 
Riiga. 30.12 võeti ette aastalõpu 
kontserdiretk Vihula mõisasse 
Saatpalu, Sööti ja Matveret kuulama.

16.12 Tartu loodusmajas korraldati 
Elava Tartu üleminekuõhtute 
sarja arutelu jätkusuutlike 
kogukondade üle.

21.12 Hullu teadlase eksperimendi-
hommikul Tartu ülikooli muu-
seumis uuriti haput ookeani.

22.12 Kell 6.19 algas talv.
28.12  Hullu teadlase eksperimen-

dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti kargeimat 
külma. Loomade jõulupidu 
Tallinna loomaaias.

29.12  MTÜ Põline Pere korraldas 
hiieretke Viimsi, Iru ja Jägala 
kanti.

Kroonika
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Tuhu looduskaitseala laudrada on umbes kilomeetri pikkune

Lumekupp on Tartu botaanikaaia 
üks esimesi õitsejaid, kuid varem 
pole ta jaanuaris õide puhkenud
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Taas on avatud 
Tuhu matkarada

Lääneranna vallas Kiska külas 
asuv Tuhu matkarada on saa-
nud värske ilme. Lagunenud ja 

kohati kasutuskõlbmatuks muutunud 
laudtee on üles võetud ja asemele pan-
dud uued lauad. Raja vaatetornipoolse 
otsa juures on nüüd parkla neljale sõi-
duautole. Bussid soovitab RMK siiski 
jätta Karuse–Kalli maantee äärde. 

950-meetrine laudtee läbib soo eri 

etappe: madalsoo, siirdesoo ja raba. 
Raja alguses asub viie meetri kõr-
gune vaatetorn Trepp, mis valmis 
2017. aastal RMK ja Eesti kunstiaka-
deemia koostöös.

Kuna Tuhu soo veetase on praegu 
väga kõrge, läheb matkarajale mine-
kuks vaja kummikuid.

RMK/Loodusajakiri

Eestis koorunud sookured 
võtsid uue aasta vastu vähemalt üheksas riigis

Maaülikoolis tehtud sookur-
gede rändeuuringu järgi 
võtsid Eestis märgistatud 

linnud 2020.  aasta vastu Saksamaal, 
Prantsusmaal, Hispaanias, Ungaris, 
Horvaatias, Serbias, Tuneesias, 
Alžeerias ja Etioopias.

Alates 2009. aastast on Eesti maa-
ülikooli teadlased sookurgede rände 
uurimisel aktiivselt kasutanud satel-
liitsaatjaid. Praegu kannab töötavaid 
saatjaid kümme lindu, kes suutsid läi-
nud sügisel teadlasi taas üllatada oma 
käitumisega. 

Selle aasta andmed viitavad, et 
talvituspaika jõudmiseks kasuta-
tav lennutee oleneb vähemalt osali-
selt mäestike ületamisel valitsevatest 
ilmaoludest, mis võib linde tavapära-
sest rändesuunast kõrvale kallutada. 

Pärast mäestiku ületamist korrigee-
rivad kured rännusuunda ja võetak-
se suund otse sihtkoha poole, ilmselt 
sageli ka lindudele endile tundmatu 
maastiku kohal. 

Eesti maaülikool / 
Loodusajakiri
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Tänavune sookurgede rändekaart  
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D
etsembris oli Eesti kesk-
mine õhutemperatuur 
2,6 °C, mis on 4,6 °C nor-
mist kõrgem, paljuaastane 

keskmine on –2,0 °C. Kõige soojem 
oli 18. detsembril Viljandis (9,2 °C). 
Kõige külmem oli 3. detsembril 
Valgas (–9,5 °C). Eesti keskmine 
sajuhulk oli 61 mm, mis on 115% 
normist (paljuaastane keskmine on 
53 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks 
sademete hulgaks mõõdeti 17 mm 
(18. detsembril Pakri ilmajaamas). 
Eesti keskmisena oli päikesepaistet 
16 tundi, mis on 78% normist (palju-
aastane keskmine on 21 tundi).
Alates 1961. aastast on detsember 
veel soojem olnud vaid aastatel 2006 
ja 2015. Eesti keskmine õhutempera-
tuur oli siis vastavalt 4,3 °C ja 3,3 °C. 
Sama soe oli detsember veel 2011. ja 
2013. aastal.

Looduse Omnibuss tegi 04.01 retke 
Keila-Joale ja Haapsalu vanalinna vene 
laadale. 05.01 korraldati talveretk 
Neeruti mägedesse ja Pariisi. 10.01 
sõitis Omnibuss Palmsesse kamina-
õhtule, kus Taavi Pae rääkis rahvus-
atlasest. 11.01 võeti ette lepatriinu-
retk Abja mulkide juurde ja Ruhja.

02.01. ja 03.01 Koolivaheaja päeva-
laager Pernova loodusmajas.

04.01, 05.01 ja 12.01 Tallinna 
botaanikaaias sai osaleda kur-
susel „Puittaimede määramine 
võrsete järgi“.

04.01 ja 05.01 Eesti loodusmuu-
seumi perehommik „Isad ja 
pojad“.

04.01 Hullu teadlase eksperimendi-
hommikul Tartu ülikooli muu-

Värd-nõiapuu hämmastas tai-
mesõpru: õied ilmusid nähtavale 
jaanuari alguses. Tavaliselt õitseb ta 
märtsis-aprillis
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Ornitoloogiaühing saab uue logo

Eesti ornitoloogiaühing avali-
kustas 19.  detsembril aasta-
lõpukoosviibimisel logovõist-

luse tulemused. Võitjaks kuulutati 
Valdek Alber, kelle kavand kannab 
nime „Vidiit 2019“.

Võidutööl on kujutatud suitsupää-
sukest, kes joonistub välja mustade 
(ja negatiivis valgete) pindade abil. 
Töö aluseks on võetud ornitoloogia-
ühingu senine logo. Sellelt on eemal-
datud ovaalne sinine taust ja aja-
kohastatud graafikat, kirjatüüpi ning 
selle paigutust. 

Konkursile esitas 58 osalejat kokku 
89 kavandit. Töid hindas üksteist 
ornitoloogiaühingu nõukogu liiget. 
Ornitoloogiaühingu nõukogu aseesi-
mees ja Tartu ülikooli ökoloogia ja maa-
teaduste instituudi linnuteadlane Marko 

Mägi kinnitas, et ühing saab peagi saja-
aastaseks ja pika ajalooga organisatsioo-
nile on traditsioonid tähtsad, seetõttu 
langes liisk just selle logo kasuks.

Eesti ornitoloogiaühing tänab 
kõiki võistlusel osalejaid.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri
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Eesti ornitoloogiaühingu uue logo autor 
on hiidlasest kunstnik Valdek Alber  

Noored avaldasid kliimakriisi pärast meelt ka mullu 27. septembril Tartus  
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Aasta keskkonnategu 
on noorte kliimaprotest

Eesti keskkonnaühenduste koda 
valis 2019.  aasta keskkonna-
teoks noorteliikumise Fridays 

For Future Eesti aktivistide meeleaval-
dused, mis juhivad tähelepanu kliima-
kriisile. Keskkonnakirve sai aga mitmel 
pool kõlanud eksitav käsitlus intensiiv-
sest metsamajandamisest kui kliima-
kriisi päästerõngast. Seda seisukohta on 
levitanud ennekõike Eesti metsa- ja pui-
dutööstuse liit ning Eesti erametsaliit.

2019. a keskkonnategudena mär-

giti ära ka Tartu rattaringlus ja kesk-
konnaameti algatatud muruniitmise 
diskussioon. Keskkonnakirve kandi-
daatide seast tõusid veel esile valit-
suse ja Eesti Energia kavatsus rajada 
põlevkiviõlitehas ja rafineerimistehas 
ning see, et valitsus eirab teaduslepet.

EKO valis aasta keskkonnateo ja 
-kirve saaja seitsmeteistkümnendat 
korda. 

Eesti keskkonnaühenduste koda
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seumis uuriti sulamist. Tartu 
ülikooli loodusmuuseumi 
huvipäev „Loomade jäljed“.

08.01 Tartu ülikooli loodusmuuseu-
mi loodusõhtu „Kuidas jät-
kusuutlikult toitu kasvatada?“. 
Esines permakultuuri asja-
tundja Marian Nummert.

08.01  MTÜ Põline Pere korraldas 
hiieretke Kambja kanti.

09.01 Timmu Kreitsmann kaitses 
Tartu ülikoolis geoloogia-
doktoritöö „Süsiniku iso-
toopkoostis ja haruldaste 
muldmetallide kasutatavus 
paleokeskkonna indikaatorite-
na Paleoproterosoikumi sete-
tes pärast Lomagundi-Jatuli 
isotoopsündmust“.

10.01 Eesti maaülikooli üliõpilased 
esitlesid Tartu loodusmajas 
Eesti toodete energiama-
hukuse ja keskkonnamõju 
analüüsi, mis on tehtud sügis-
semestril õppekava raames.

11.01 Tartu ülikooli botaanikaaias 
avati kuuks ajaks kuivlille-
näitus „Suviste värvide kaja“. 
Hullu teadlase eksperimendi-
hommikul Tartu ülikooli muu-
seumis uuriti virtuaalreaalsust. 
TÜ loodusmuuseumi ja 
Vanemuise teatri lasteprog-
ramm „Pöörane pööripäev“. 
Kotkaste kaitse päev Tallinna 
loomaaias.

11.01–12.01 Kesktalvise veelin-
nuloenduse kesksed loendus-
päevad.

11.01 ja 12.01 Eesti loodusmuu-
seumi perehommik „Isad ja 
pojad“.

Mati Kaal juhtis Tallinna loomaaeda aastatel 1975–2016  
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Rosma ristimets on nüüd ajaloolise 
loodusliku pühapaigana kaitse all

Kultuuriminister Tõnis Lukas 
kirjutas 6. jaanuaril alla käsk-
kirjale, millega tunnistatak-

se Rosma ristimets kultuurimälesti-
seks. Vana ristilõikamise traditsioon 
kui matusekombestiku osa on Kagu-
Eestis püsinud elujõulisena tänini 
ning Rosma metsas võib näha ka hil-
juti lõigatud riste.

Puusse ristimärgi lõikamine lahku-
nu viimsel teekonnal kodust surnuae-
da on kuulunud Kagu-Eesti matuse-
kombestikku. Kirjalike allikate põhjal 
ja arhiivides talletatud suulise rahva-
pärimuse järgi on seda traditsiooni 
Rosmas järgitud vähemalt 19. sajandi 

keskpaigast kuni praegusajani. Juba 
1930.  aastatest on välitööde käigus 
kogutud rahvapärimust Rosma risti-
metsa kohta.

Ilma riikliku kaitseta ohustavad 
ristimetsi raie- ja teetööd. Rosma 
ristimetsast sai laiem üldsus teada 
2005. aastal, kui Põlva–Võru maantee 
laiendamise käigus saeti riigimetsa 
majandamise keskuse andmeil risti-
metsa alal maha poolsada puud, mil-
lest kahekümnel olid ristid. Pärast 
seda ei ole seal enam raiet tehtud.

Kultuuriministeerium/
Loodusajakiri

Maailma loomaaedade ja 
akvaariumide assotsiatsioon 
tunnustab Mati Kaalu

Maailma loomaaedade ja 
akvaariumide assotsiat-
sioon (World Association 

of Zoos and Aquaria, WAZA) teatas 
14. jaanuaril, et endine Tallinna looma-
aia direktor Mati Kaal on valitud WAZA 
auliikmeks. Sellega tunnustatakse tema 
tööd Tallinna loomaaia arendajana ja 
ohustatud liikide kaitsjana ning panust 
Eesti loodushoidu ja -haridusse.

Mati Kaal hindas tunnustust järg-
miste sõnadega: „Kui kristalselt aus 

olla, siis on see minu jaoks vägagi lii-
gutav teade. Olen ju 48 aastat olnud 
loomaaianduses tegev ja kui WAZA, 
loomaaedade maailmaorganisatsioon, 
mis ühendab juhtivaid teaduspõhiselt 
tegutsevaid loomaaedu üle kogu maa-
ilma, on pidanud vajalikuks teha nii-
sugune otsus, siis võib uskuda, et kõik 
see 65% minu senisest elust pole siiski 
olnud pelgalt tühikargamine.“

Tallinna loomaaed / Loodusajakiri

Raplamaal pakkus ootamatu 
looduselamuse jaanuaris õitsev 
varsakabi
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Eesti 
võistkond tuli 
rahvusvaheliselt 
olümpiaadilt 
koju kuue 
medaliga

Katari pealinnas Dohas 
3.–12. detsembrini peetud 
16.  rahvusvaheliselt loo-

dusteaduste olümpiaadilt naasis 
Eesti võistkond ühe hõbemedali ja 
viie pronksmedaliga.

Eestit esindas kuueliikme-
line võistkond, kuhu kuulu-
sid Gustav Adolfi gümnaasiu-
mi õpilased Claudia Olev ja Anna 
Milena Linder, Tallinna reaalkoo-
list Gregor Ludvig Kikas ja Ellen 
Marigold Roper, Miina Härma 
gümnaasiumi õppur Kristjan-Erik 
Kahu ning Merit Matt Saaremaa 
ühisgümnaasiumist. Kõik nad 
on üheksanda klassi õpilased. 
Juhendajatena saatsid õpilasi Tartu 
ülikooli molekulaarimmunoloogia 
teadur Rudolf Bichele, keemiadok-
torant Ida Rahu ja optika noorem-
teadur Andreas Valdmann.

Sel aastal osales olümpiaadil 
409 õpilast 70 riigist. Suur rõhk 
oli eri loodusteaduste lõimimi-
sel, peale teoreetiliste teadmis-
te tuli osalejatel eksperimentaal-
voorus näidata praktilisi oskusi. 
Praktilised ülesanded olid kes-
kendunud kõrberiigi kõige tähtsa-
male loodusvarale puhtale veele. 
Õpilastel tuli optiliste ja biokeemi-
liste meetoditega kindlaks määra-
ta, millised veeproovid on saastu-
nud, ning hinnata, kas veemages-
tusjaamade töö on piisavalt tõhus.

Meie parimana saavutas 
Kristjan-Erik Kahu olümpiaa-
dil hõbemedali. Kõik ülejäänud 
võistkonnaliikmed pälvisid tubli-
de tulemuste eest pronksmedali.

Tartu ülikooli teaduskool / 
Loodusajakiri

VEEBRUAR 2020   EESTI LOODUS                    77|157|

TRKVKRT 
Mulluse detsembrinumbri tegutsemisjuhendi foto (lk 52) 
autor pole peatoimetaja, vaid Tiina Tohvre.

Eesti looduskaitse selts tunnustas aasta loodusesõpru Mart Meristet ja Aveliina Helmi 
Tartu loodusmajas  
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Aasta loodusesõbrad
on Aveliina Helm ja Mart Meriste

Aasta loodusesõber on auni-
metus, mida Eesti loodus-
kaitse selts on andnud alates 

2013.  aastast. 2019.  aasta looduse-
sõbraks on selts kuulutanud Aveliina 
Helmi ja Mart Meriste. Tartu ülikoo-
li botaanika vanemteadur Aveliina 
Helm ja ökoloogia peaspetsialist 
Mart Meriste on igaühe looduskait-
se eestkõnelejad, kes annavad alatasa 
häid soovitusi, kuidas loodust kaitsta. 
Näiteks võib tunda huvi koduümb-

ruse loodusväärtuste vastu, muru ei 
tasu niita ülemäära tihti, maaomanik 
võib pakkuda kohalikule põllumehe-
le võimalust maad rentida keskkonda 
säästvatel tingimustel. „Üksiku inime-
se tasandil me maailma ei muuda, aga 
oma vahetut ümbrust saame mõjuta-
da küll,“ on Meriste öelnud 2018. aas-
tal ajalehele Sirp antud intervjuus.

Eesti looduskaitse selts / 
Loodusajakiri



Meie ilus Läänemeri on tihti 
rahutu ja tormine. Mere 
ääres tuleb harva ette, et 

laine libiseb tasakesi randa ja on tuu-
levaikne. Sageli puhub tuul vesikaa-
rest ehk lääneloodest. Selline tuul 
toob kaasa saju. Loodetuule kohta 
öeldakse, et see on taeva luud, mis 
ajab pilved laiali.

Tuul hoiab pindmise veekihi pide-
vas liikumises. Tormiga on laine kõr-
gus Läänemerel tavaliselt kolm kuni 
viis meetrit, kuid on ulatunud ka pea-

aegu viieteistkümne meetrini.
Lainetus rikastab merevett hapni-

kuga, mis on hingamiseks vajalik nii 
bakteritele, vetikatele, taimedele kui 
ka loomadele. Läänemere elurikku-
sega pole kahjuks kuigi hästi. Põhjusi 
on palju, näiteks vee liiga suur toit-
ainesisaldus, mis keeruliste protses-
side tagajärjel tekitab mere sügavus-
tesse hapnikuta, nn surnud alasid, kus 
keegi ei saa elada.

Pinnalt vaadates neid alasid ei näe, 
vaid tuleb võtta sügavamatest kihti-

dest vett ja uurida selle hapnikusisal-
dust. Läänemeres on selliseid alasid 
kahjuks palju.

Siiski on mere teistes piirkonda-
des rohkesti elu. Mikroskoopilistest 
organismidest koosnev plankton too-
dab hapnikku ning on toiduks kilude-
le ja räimedele, aga ka rannakarpide-
le, kes kinnituvad eriliste niidikeste-
ga kaljude ja muu pinna külge. Kahe 
kõva poolme vahel elavad näiliselt 
eba huvitavad rannakarbid on tegeli-
kult väga põnevad loomad. Nad kin-
nituvad kivi või muu kõva pinna külge 
nii tugevasti, et lainetus neid lahti ei 
tõmba. Ent kui tarvis, saavad nad ise 
lahti lasta ja endale sobivamas kohas 
uuesti kinnituda.

Ülekantud tähenduses võib ran-
nakarpe nimetada merevee filtriteks, 
sest neid on palju ning toitudes sõe-
luvad nad veest välja rohkesti plank-
tonit ja setteid. Ise on nad toiduks 
näiteks Euroopa suurimatele partlas-
tele hahkadele, kes neelavad neid ter-
velt, ilma karbipoolmeid noka vahel 
purustamata.

Hahad sukelduvad karpide järe-
le mitme meetri sügavusele. Kuigi 
hahad on suured – kaaluvad isegi 
paar-kolm kilo – ja elavad hulgakesi 
koos, on neilgi tarvis olla ettevaatlik, 
sest nende looduslike vaenlaste meri-
kotkaste arvukus on tõusuteel. 

Georg Aher, bioloog ja loodusemees
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MikroskoopMikroskoop

Hahk ei karda Läänemere tuuli. Teda kaitsevad külma eest soojad udusuled

Läänemere surnud aladel
ei saa keegi elada

Eesti päritolu meresõitjate-maadeuurijate auks on üle maailma nimetatud omajagu 
kohti ja objekte. Peaasjalikult asuvad need polaaraladel. Kus paiknevad need objektid 

maailma kaardil? Asukohtade selgitamisel leiad abi  „Suurest maailma atlasest”.

A. Kotzebue laht
B. Wrangeli saar

C. Baeri mägi 
D. Tolli laht

E. Middendorffi maa 
F. Lütke neem

G. Krusensterni järv
H. Masiku jõgi

NUPUTA!1

32 86

7

5

4
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Vastused: A – 1, B – 8, C – 4, D – 6, E – 5, F – 7, G – 3, H – 2.
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Ristsõna

|159| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 21. veebruariks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil 
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute 
vahel loosime välja Marty Jopsoni raamatu „Argielu teadus“ (2019). Eelmise ristsõna õige vastus on „... üks suur globaalne küla, ... 
mõni uus tantsusamm“. Kokku saime 47 õiget vastust. Jaanuarinumbris meeldisid enim artiklid aasta olenditest (eriti põdrasambli-
kust ja tuttpütist) ning pöialpoistest. Ristsõna auhinna, Tiit Hundi raamatu „Eesti kalad“, võitis Ingela Siniallik Rakverest.
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Ajalugu/sünnipäevad
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175 (snd 1845)
16.02 Friedrich Georg Magnus von Berg, 

Sangaste krahv; põllumees, sordi- 
ja tõuaretaja (srn 1938)

145 (snd 1875)
20.02 Bołesław Hryniewiecki, botaanik, 

taimefüsioloog (srn 1963)

140 (snd 1880)
06.02 Karl Saral, esimene eesti rahvusest 

loomaarstiteadlane (srn 1942)

135 (snd 1885)
08.02 Mikko Tallgren, soome arheoloog, 

TÜ professor (srn 1945)
19.02 Karl Schlossmann, mikrobio-

loog, Eesti TA esimene president 
(srn 1969)

120 (snd 1900)
25.02 Richard Indreko, arheoloog 

(srn 1961)
29.02 Johan Kull, geofüüsik (srn 1979)

115 (snd 1905)
03.02 Paul Ariste, keeleteadlane, Eesti TA 

liige (srn 1990)

90 (snd 1930)
12.02 Eino Jürman, metsamajandaja ja 

kodu-uurija (srn 2007)
15.02 Kaarel Kadarik, loomaarstiteadla-

ne (srn 2018)
15.02 Ervin Pihu, ihtüoloog

85 (snd 1935)
02.02 Rein Teinberg, loomakasvatus-

teadlane ja geneetik (srn 1995)
08.02 Milvi Jürissaar, meteoroloog
17.02 Lembit Pung, füüsik
17.02 Anto Raukas, geoloog, Eesti TA 

liige
24.02 Heldur Nestor, paleontoloog ja 

stratigraaf (srn 2019)

25.02 Mart Mäger (Vesipapp), kirjandus- 
ja keeleteadlane ning kirjanik, 
linnu- ja kalanimetuste uurija 
(srn 1993)

80 (snd 1940)
03.02 Peep Christjanson, keemik
24.02 Raimo Kõlli, mullateadlane

75 (snd 1945)
22.02 Mall Vaasma, mükoloog (srn 2009)
23.02 Anatoli Molodkov, kvaternaari-

geoloog

70 (snd 1950)
17.02 Aleksei Šerman, füüsik
26.02 Enn Seppet, patofüsioloog 

(srn 2012)

65 (snd 1955)
07.02 Tiina Alamäe, mikrobioloog
13.02 Jüri Krustok, füüsik
15.02 Peeter Kukk, füüsik
19.02 Lembit Rägo, kliiniline farmako-

loog ja meditsiiniametnik
23.02 Ain Mäesalu, arheoloog

60 (snd 1960)
02.02 Eerik Leibak, looduskaitsja ja orni-

toloog

55 (snd 1965)
12.02 Peeter Pall, hüdrobioloog
12.02 Arvo Viltrop, veterinaarepidemio-

loog
17.02 Maris Rattas, geoloog
23.02 Erkki Truve, molekulaar-
 bioloog

50 (snd 1970)
06.02 Külli Kübar, bioloog
08.02 Veiko Kastanje, mükoloog
17.02 Priit Väljamäe, mikrobioloog ja 

biokeemik
21.02 Jaanus Järva, loodusfotograaf

Fo
to

: R
ei

n 
Ku

re
so

o

Särasilmne rohukonn istub palja tagumikuga külmal jääl ja püüab aru saada, mis 
maailmas toimub. Teda peaks äratama soojenev vesi ja pikenev valguspäev, aga 
pigem on une ära ajanud hapnikupuudus, mis paneb konna oma glükogeeni-
varusid anaeroobselt lagundama. Kudedes tekkiv piimhape ei lase edasi magada. 
Aga kudeda on veel vara ja süüa pole ka midagi

Reis toimus 5 suure, umbes 40-istmelise 
autobusega, milledes igal ekskursandil 
oli oma kindel koht ja igal autobusel 
oma juhataja rootsi ametivendade 
seast. Viimasel oli, eriti alguses, rohkesti 
vaeva sellega, et oma hoolealuseid ära-
sõitudel õigeks ajaks kohtadele saada. 
Ikka jälle kippus üks või teine üliagar 
kongressist üldsuse huvisid unustades 
oma erihuvide rahuldamiseks kulutama 
ekskursioonikavas ettenähtust rohkem 
aega. Huvitaval kombel tundus, et sel 
alal kõige rohkem kippusid patustama 
üldiselt oma korraarmastusega tuntud 
sakslased. [Heinrich Riikoja: IX rahvus-
vahelisest limnoloogide kongressist ja 
Rootsi ning Taani reisust suvel 1939, 
1940: 8]

Piibe mõisa peahoone oli madal ühe-
korruseline puuehitis. Selle läänepool-
sesse otsa oli hiljem juurde ehitatud 
kahekorruseline osa, mida rahvas uus-
mõisaks nimetas. Mõisahoone vanemas 
osas elati pärast mõisate ülevõtmist 
veel ligi kümne aasta jooksul. Siis ostis 
hoone ära Koeru arst, kes tarvitamis-
kõlblikest palkidest ehitas endale 
Koeru alevikku maja. Uusmõisa ehitu-
sel oli rahvajutu järgi paar meest suvi 
läbi voodrilaudu lõiganud, keegi juut 
aga katuse löönud. Ehituse ajal olevat 
noor mõisapreili suremas olnud. Tema 
tuppa ahju peale lastud maalida sure-
va preili pilt, mis püsis seal, kuni hoone 
1950-ndate aastate algul lammutati. 
Saadud materjalist ehitati Rakke alevik-
ku individuaalmaja. [Helmut Joonuks: 
Baeri noorusmaalt, 1980: 96]

Eri pikkusega hambad lubavad kro-
kodillil krahmata saagi raudkindlasse 
haardesse. Basseini servas oli silt, mis 
hoiatas, et krokodill võib maitsvaks 
palaks pidada ka turiste. Meil läks siiski 
vastupidi: saime proovida, mismoodi 
mekib krokodill. Küla baaris pakuti 
külalistele vardas praetud krokodilli liha. 
Lihatükid olid kollakat värvi, väga peh-
med ja mahlakad. Maitse oli harjumatu. 
Osalt meenutas see kala ja osalt kana. 
Kuid vaieldamatult oli maik meeldiv, 
võiks isegi öelda, et hõrgutav. [Hendrik 
Relve: Krokodille küttimas ja maitsmas, 
2000: 43]

80 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

Küünlakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
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HOIAME KOOS 
EESTI LOODUST!
IVECO DAILY Natural Power CNG erihinnaga!

~35% säästu kütuselt vs diiselkütus

sõidab Eesti rohegaasiga

madalam müratase

Hi-Matic automaatkäigukast

täismass 3,5 kuni 7,2 tonni

Iv Pluss AS  Pärnu mnt 556, Laagri
677 9060  myyk@ivpluss.ee  www.ivpluss.ee 

Küsi ka Iveco Stralis NP pakkumist!
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KÜLMETAD?

Vali Woolpower!Vali Woolpower!
Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté Original. 
1970ndate alguses töötati see välja koostöös Rootsi relvajõudude, 
teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialistidega. Täna kasutavad 
Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Prantsusmaa 

armee- ning politseiüksused.

Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, mis koosneb 
peenekiulisest meriinovillast, polüamiidist ja polüestrist. Kanga teeb 
eriliseks see, et materjali ruumalast ca 80% on õhk. Õhk on ideaalne 
isolaator, mis omab kanga funktsionaalses toimimises ülisuurt rolli. Õhk 
lukustab keha soojuse kangasse. Samas võimaldab õhuline materjal 
niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib selle naha pinnalt eemale. Tiheda 
silmuskoega kanga pind on sile ega aja sügelema. Ullfrotté Original 
säilitab keha soojuse isegi märjana. Woolpower Ullfrotté Original 
kangast valmistatud tooted on meriinovillale omaselt antibakteriaalsed 
ja nõuavad minimaalset hooldust. Üldjuhul piisab vaid tuulutamisest, 
kuid kannatavad ka kuni 60 °C masinpesu ning trummelkuivatust.

Meriinovillane 
alussärk 

Merino 200
W7112/00 

81 €

Meriinovillased
Aluspüksid 
Merino 200

W7342/00 71 €

Meriinovillane 
lukuga kampsun

Merino 400
W7234/10

145 €
CLASSIC 
õhukesed meriino-
villased sokid
W8411/00 

14 €

Eriti paksud
meriino-

villased sokid 
Merino 600

W8416/00 

28 €

õhukesed meriino-
SKILLED 
Eriti õhukesed 
meriino-
villased sokid 
W8811/16 

22 €

Woolpower logoga 
paksud meriino-
villased sokid 
Merino 400
W8424/00, W8424/10

25 €

Meriinovillane 
torusall/puff
Merino 200
W9602/00 

26 €

Meriinovillasest 
vildist 
sisetallad
W5715/14 

12 €

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   • PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Türi-Alliku   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a




