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PÄÄSTA MAAILMA 
JA SÄÄSTA RAHA!
Uus rohegaasiga sõitev Škoda Octavia CNG
on kõige ökonoomsem hübriid,
mis säästab nii loodust kui ka rahakotti!

Eestis toodetud rohegaasiga sõitev Škoda Octavia
CNG tekitab pea 40% vähem kasvuhoonegaase
kui bensiinimootor. Rohegaas on 100%
taastuvkütus, mida toodetakse põllumajanduse 
tootmisjääkidest ja reoveesettest.

Vali puhtam õhk ja saastevabam keskkond!

Võrreldes bensiinimootoriga säästab
rohegaasiga sõitev auto kütuselt kuni 60%.
Škoda Octavia CNG kulutab
100 km läbimiseks konkurentsitult kõige
vähem raha – 3 €.

Vali kõige ökonoomsem hübriidauto kampaania.skoda.ee

KUIDAS PÄÄSTA MAAILMA? KUIDAS RAHA SÄÄSTA?

Tasuta 24/7

1800
Broneeri

proovisõit

Kingituse väärtus 569 €

TALVEREHVID KINGITUSEKS!
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või isegi talvituda

  Uku Paal 

71  Leevikesi võiks tunda nii 



Toimetaja veerg

Selles ajakirjanumbris on palju 
juttu parkidest. Vaidlus-
himuline võiks väita, et need 

pole Eesti looduse olemuslik osa, 
kuid üha enam peavad loodustead-
lased tähtsaks pargi kui vanade puu-
dega puistu rolli eri liikide elupaiga-
na. Kodu- ja võõramaistel puudel ja 
nende vahel leiavad elupaiga linnud, 
nahkhiired, mitmesugused selgroo-
tud, samblikud, samblad ja seened.

Pikemad kirjutised tutvustavad 
Sangaste ja Kärstna parki. Intervjuus 
räägib maastikuarhitekt Tiina Tallinn 
parkidest kui muutuvast nähtusest, 
haljasaladest, Eesti maastikuarhitek-
tuuri ajaloost ning tänapäevast ja sel-
lestki, miks on mõnikord vaja puid 
maha võtta.

Põhjalikumalt saab lugeda meie 
parkides elutsevatest nahkhiirtest ja 
lindudest. Loodushuviline leiab vas-
tuse küsimusele, millised liigid saa-
vad inimese tekitatud ja mõjutatud 
keskkonnas paremini hakkama kui 
teised ja mis on selle põhjused. 

Ornitoloog Jaanus Elts rõhutab 
oma ülevaateartiklis, et pargid on 
Eestis ühed vähim uuritud lindude 

elupaigad, kuigi parkidel on väike 
pindala ja nende juurde pääseb ker-
gesti, ka on ühes pargis elavad kuni 
paarkümmend linnuliiki jõukohane 
selgeks õppida isegi algajale linnu-
sõbrale.

Nii on parki minekust ja seal loo-
duse vaatlemisest kasu meie loo-
dusteadusele. Unustada ei tasu ka 
inimest ennast. Aasta lõpus ilmus 
Ameerika ökoloogiaseltsi ajakir-
jas Ecological Applications uurimus, 
mille tarbeks oli küsitletud Tōkyō 
elanikke. Teadlasi huvitas viiruspan-
deemiaaegsete piirangute ja vaimse 
tervise seos. 

Kui meelelahutuskohad on sule-
tud ja kooliõpe ning töö käib kodus 
ja mõnes riigis kehtivad ka rangemad 
liikumispiirangud, muutub üha oluli-
semaks võimalus viibida kodu lähe-
dal vabas õhus ja looduses. Ilmneb, 
et võimalus pargis aega veeta ja isegi 
see, kui koduaknast välja vaadates 
võib rohelust näha, mõjub vaimsele 
tervisele kosutavalt. Inimesed pidasid 
end õnnelikumaks, nad olid vähem 
ärevad ja kannatasid harvem masen-
duse all.

Looduses käimisel on seega otsene 
kasu meie tervisele. Mingem metsa ja 
parki ning vaadelgem loodust! Enne 
tasub lugeda uut rubriiki „Kuu loo-

duses“, kus loodust hästi tund-
vad inimesed annavad soovitu-

si, millele tähelepanu pöörata. 
Näiteks võib varsti näha vaate-
pilti, kus kuuskede ümbrus on 
maha langenud võrseid täis. 
Mis kuusepuudega kevade 
liginedes juhtub, saab lugeda 
leheküljelt 14.
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Mine metsa! Või parki!

Looduses käimisel on seega otsene 
kasu meie tervisele. Mingem metsa ja 
parki ning vaadelgem loodust! Enne 
tasub lugeda uut rubriiki „Kuu loo-

duses“, kus loodust hästi tund-
vad inimesed annavad soovitu-

si, millele tähelepanu pöörata. 
Näiteks võib varsti näha vaate-
pilti, kus kuuskede ümbrus on 
maha langenud võrseid täis. 
Mis kuusepuudega kevade 
liginedes juhtub, saab lugeda 
leheküljelt 14.
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Sõnumid

Teadusagentuuri konkursile 
oodatakse õpilastöid

Eesti teadusagentuur tuletab 
meelde, et õpilaste teadustöö-
de riikliku konkursi tähtaeg on 

20. veebruar. Sel aastal juba 20. korda 
peetava võistluse eesmärk on pakku-
da heal tasemel uurimis- või loov-
töö koostanud õpilastele võimalust 
saada tehtud töö eest tunnustust ning 
innustada noori valima kooli uuri-
mistööks teaduslikumaid teemakäsit-
lusi.

Eraldi hinnatakse põhikooli ja 
gümnaasiumi uurimusi. Võitjate 
vahel jagatakse 11  400 euro suuru-
ne preemiafond. Rahalised auhinnad 
saavad ka esimese preemia pälvinud 
tööde juhendajad.

Konkursi lõppvoor ja auhindamine 
on plaanis korraldada 13.–14. aprillil 
Tartus eesti rahva muuseumis õpilas-

te teadusfestivalil. Sinna pääseb oma 
töid esitlema 100 parimat autorit. 
Loodetavasti lubab epidemioloogiline 
olukord teadusfestivali pidada.

Auhinnasaajate seast valitakse 
välja Eesti esindajad Euroopa Liidu 
noorte teadlaste konkursile ja maa-
ilma suurimale rahvusvahelisele tea-
dusmessile Regeneron ISEF, mis toi-
mub Ameerika Ühendriikides.

Rohkem teavet konkursi kohta, 
osalemistingimused ja osalusvormi 
lingi leiab teadusagentuuri veebile-
helt www.etag.ee/opilasteadustood.

Lisainfot saab konkursi koordinaa-
torilt Sirli Taniloolt (tel 526  0562, 
e-post sirli.taniloo@etag.ee).

Eesti teadusagentuur / 
Loodusajakiri
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Viimati peeti õpilaste teadusfestival 
2019. aastal. Tookord hindas Eesti 
Looduse toimetus oma eriauhinna 
vääriliseks Hugo Treffneri gümnaasiumi 
õpilase Art Villem Adojaani uurimuse 
„Rasvatihase pesitsusnäitajatest erine-
va inimhäiringuga aladel“ 

Ilmunud on uus kodumaine lasteraamat loodusest 
TUNNE EESTIT. LOOMALOOD JA LINNULOOD 
MEIE METSADEST, autoriteks Hilli Rand ja Jüri Jõepera. 

Raamat tutvustab meie suurimaid metsaelanikke – kümmet 
looma ja ühtteist lindu. Lisaks jutustab fotograaf, kuidas ja 
kus ta need loomad-linnud fotokaamera ette sai. Põnevat ja 
harivat lugemist nii lastele kui täiskasvanutele!

Raamatud on müügil Apollo ja 
Rahva Raamatu kauplustes ning 

kirjastuse e-poes 
www.matle.eu
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Ristipuude kaarti 
saab täiendada

Muinsuskaitseamet ja 
keskkonnaamet palu-
vad inimestel kont-

rollida, kas neile olulised risti-
puud asuvad asjaomasel kaardil, 
ja veenduda, et puude koordinaa-
did on õiged. Ristipuude asukoh-
ti näitab uuenenud kaardikiht, 
mida näeb maa-ameti kaardiser-
veri kaudu.

Kindlasti leidub veel ristipuid, 
mis ei ole kaardistatud ja mida 
võib ohustada metsalõikus. Sama 
ristipuude kaardikiht on olemas 
ka metsaregistris, mille järgi plaa-
nitakse raietöid. Hävinud risti-
puud ja -metsad kuvatakse kaar-
dil hallis toonis varjuna, et nende 
kunagist olemasolu meeles pida-
da. Kaardirakenduses saab teada 
anda ka ebatäpsustest, valides 
paremas servas olevast nupureast 
„Tagasiside“ ja määrates teate lii-
giks „Teade ristipuu kohta“.

Kui kaardistamata ristipuud 
märgatakse metsaraie ajal, tuleb 
see jätta kasvama ning anda asu-
kohast teada keskkonnaametile.

Muinsuskaitseamet/
keskkonnaamet/Loodusajakiri

Puusse ristimärgi lõikamine kuu-
lub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti 
matusekombestikku. Ristipuu 
Võrumaal Rõuge lähedal Tõrvapalo 
ristimetsas. Foto on tehtud mullu 
septembris

Kobar-porosamblik (Cladonia botrytes) on pildistatud Jõgevamaal Pedassaare 
külas raiesmikul oleval kännul
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Tartu ülikooli botaanikaaias 
näeb samblikufotosid

Tartu ülikooli botaanika-
aia õppeklassis saab kuni 
28.  veebruarini vaadata 

Andres Saagi samblikufotode näitust.
Andres Saag on TÜ ökoloogia ja 

maateaduste instituudi kaasprofes-
sor, erialalt lihhenoloog ehk sambli-
kuteadlane. Ta on samblikke pildista-
nud alates selle sajandi algusest. Suur 
osa fotosid on tehtud selleks, et illust-
reerida samblikke tutvustavaid käsi-
raamatuid. Nii mõnegi pildi puhul on 
ilmnenud, et need ei ole mitte ainult 

teaduslikus mõttes informatiivsed, 
vaid pakuvad ka kunstilist elamust.

Peale fotode saab näha väljapane-
kut nendest samblikueksemplaridest, 
mida piltidel on kujutatud. Samuti 
on näitusel väljas kõik eestikeelsed 
samblikuraamatud. Uuemaid teoseid 
on soovi korral võimalik kaasa osta.

Näitusel saab botaanikaaia piletiga 
käia iga päev 10–17.

Tartu ülikooli botaanikaaed / 
Loodusajakiri

Värske Samblasõber ootab lugejaid

Ilmunud on eestikeelse samb-
lateaduse ajakirja Samblasõber 
23.  number. Sellest saab lugeda 

näiteks sammalkattemuutustest loo-
niitude taastamise käigus, Heinrich 
Aasamaa samblakogust, Tallinna 
botaanikaaia samblaaia rajami-
sest ja haruldaste liikide leidudest. 
Samblasõbra leiab veebist aadres-
silt sisu.ut.ee/samblasober/ajakiri-
samblasõber.

LUS-i botaanikasektsioon / 
Loodusajakiri

Samblasõber annab teada ka Eesti 
Looduse fotovõistluse parimatest 
samblafotodest. Noorte kategoorias 
hindas žürii parimaks Eliise Pesori pildi 
niidukäharikust
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Tallinna tehnikaülikool kutsub 
gümnaasiumiõpilasi maateaduste olümpiaadile

Loodusteadustest huvitatud 
gümnaasiumiõpilased saa-
vad registreeruda märtsis 

toimuvale maateaduste olümpiaa-
dile. 13.  märtsil Tallinnas ja Tartus 

peetavale võistlusele saab end kirja 
panna veebilehel taltech.ee/et/maa-
teaduste-olumpiaad. 19.  veebruaril 
korraldatakse huvilistele olümpiaa-
di õppepäev.

Tallinna tehnikaülikool kor-
raldab mõõduvõtu maateadus-
test huvitatud õppuritele kolman-
dat korda. Võistluse parimad saa-
vad võimaluse näidata oma tead-
misi rahvusvahelisel olümpiaadil ja 
võtta osa geoloogilisest ekspedit-
sioonist Kesk-Euroopas. Peale selle 
pakub tehnikaülikool neile konkur-
sivälist õppekohta.

Maateaduste olümpiaadi kor-
raldavad Tallinna tehnikaülikooli 
olümpiaadikool ja geoloogia insti-
tuut. Rohkem infot saab võistluse 
kodulehelt taltech.ee/et/maateadus-
te-olumpiaad.

Tallinna tehnikaülikool / 
Loodusajakiri

Poodide kestlik kalavalik 
on keskkonnateo auhinna vääriline
Eesti keskkonnaühenduste koda 

(EKO) on valinud 2020.  aasta 
keskkonnateoks Rimi kauplu-

seketi otsuse lõpetada kõigi ohusta-
tud kalaliikide ja neist valmistatud 
toodete müük. Aasta kõige keskkon-
navaenulikuma teo tiitli ehk keskkon-
nakirve sai riigimetsa majandamise 
keskus (RMK) Prählamäe kuivendus-
tööde eest Hiiumaal.

Rimi kauplusekett otsustas möö-
dunud aasta kevadel hakata müüma 
ainult neid kalatooteid, mis vastavad 
kalafoori ehk kala ja mereandide vas-
tutustundliku tarbimise juhendi soovi-
tustele. Rimi on esimene ja seni ainus 
Eesti poekett, kes on oma poodide 
kalavaliku muutnud kestlikumaks.

Kalafoori juhised põhinevad maa-
ilma looduse fondi (WWF) metoo-
dikal ning on kasutusel kahekümne 
kaheksas riigis. Kalafoor lähtub iga 

riigi eripäradest ja arvestab ka kohali-
ke kalateadlaste hinnanguid. 

RMK tehtud kuivendustööd hõl-
masid Kärdla ligidal Prählamäel üle 
600 hektari vanu metsi, mis olid ligi 
80 aastat majandamata ning seni 
kuivendamata või oli vanade kui-
vendussüsteemide mõju seal väike. 
Kuivendataval alal jäid kaardistama-
ta loodusväärtused, ühtlasi said kah-
justada ka naabrusse jäävad Pihla-
Kaibaldi loodusala ja Prählamäe kui-
vendussüsteemi eesvooluks olev 
Nuutri oja, mis on euroopa naaritsa 
ning jõe- ja meriforelli elupaik.

Laialdane kuivendamine ja selle 
keskkonnamõjust mööda vaatamine 
on laiem probleem, mis on ulatuselt 
võrreldav metsaraietega.

Eesti keskkonnaühenduste koda / 
Loodusajakiri
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Valgamaal õpiti 
hobusega 
metsa tegema

Valgamaal Tsirgumäel 
asuvas Parmu ökokü-
las peeti 11.–15.  jaanua-

ril maaülikooli hobumetsanduse 
kursus, kus huvilised said ülevaa-
te, kuidas hobusega metsa teha. 
14.  jaanuaril oli kursusel lahtiste 
uste päev kõigile, kelle igapäeva-
töö või huvi on seotud metsandu-
se ja hobumajandusega.

Keskkonnakaitse mõttes on 
tähtis majandada poollooduslik-
ke kooslusi võimalikult loodus-
säästlikult ja anda tööd maastik-
ke hooldavatele hobustele, eriti 
ohustatud kodumaistele tõugu-
dele. Hobusega saab metsast välja 
tuua väiksemaid palgikoguseid.

Eesti maaülikool / 
Loodusajakiri
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Eesti maaülikooli algatusel peeti 
Valgamaal Parmu ökokülas jaanuari 
teisel nädalal hobumetsanduse 
kursus. Pildil on ökoküla eestvedaja 
ja üks koolitajaid Kalev Raudsepp 
palgikelgu ja mära Gemmiga 

Ilmunud on ornitoloogiaühingu teabeleht Tiirutaja

Eesti ornitoloogiaühingu teabe-
lehe Tiirutaja seekordse kaa-
neloo autor Mall Hiiemäe kir-

jutab endelindudest meie pärandkul-
tuuris. Linnuhuviliste lugude rubriigis 
räägib linnuvaatlemisest ja oma koge-
mustest ornitoloogiaühingu endine 
juhataja Margus Ots. Noortenurgas 
tutvustab Airiin Ling oma uurimis-
tööd toidulaudade mõjust talvisele 
lindude arvukusele. Lugeda saab ka 

Jaanus Eltsi ja Riho Marja kirjutist 
Tootsist, kes on maailma esimene 
GPS-GSM-saatjaga rukkirääk.

Tiirutaja ilmub neli korda aastas, 
seda saab lugeda ja alla laadida veebist 
www.eoy.ee/tiirutaja/. Paberil teabe-
lehte saab ornitoloogiaühingust; koo-
lid ja looduskeskused saavad seda tel-
lida tasuta.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

Aasta 2020 on Eesti kliimaajaloos siiani olnud kõige soojem. Pildil on lõik lumeta 
Tartu maratoni rajast mullu 5. veebruaril  
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Miks on 
tuttpüti silm 
punane?!
Kuigi kaugelt vaadates ei 
pruugi tuttpüti erkpunast 
silma märgata, on tähele
panelikumad linnuvaat
lejad pütiaastal mitmeid 
kordi selle erksavärvili
se tunnuse kohta küsinud. 
Ühest kindlat teaduslikku 
seletust sellele ei ole, kuid 
erinevate teooriate kohta 
saab lugeda tuttpütiaasta 
kodulehe teadusuudistest 
(www.eoy.ee/tuttpytt). 

Tiirutajja

Foto: Elina Anijärv

Endelinnud meie pärandkultuuris

Loe sellest lehest:
1 Endelinnud meie 

pärandkultuuris

4 Linnuhuviliste lood:
Margus Ots

6 Aasta linnu digi
joonistusvõistlus

8 Noortenurk:
Toidulaudade mõju 
talvisele lindude 
arvukusele

10 Toots — maailma esi
mene GPSGSMsaat
jaga rukkirääk

11 Haruldaste röövlin
dude pesaleiud

Loe sellest lehest:
1 Endelinnud meie 

pärandkultuuris

4 Linnuhuviliste lood:
Margus Ots

6 Aasta linnu digi
joonistusvõistlus

talvisele lindude 
arvukusele

10 Toots — maailma esi
mene GPSGSMsaat
jaga rukkirääk

11 Haruldaste röövlin
dude pesaleiud

8 Noortenurk:
Toidulaudade mõju 

 Kägu on üldteada 
oraakellind, kes tuleb 
koduaeda teadet tooma.

Mall Hiiemäe

Inimese ja muu looduse suhte minevikupildi 
kirjeldamisel kuulub meie rahvapärimus 
kõnekaimate hulka. Uskumusi, vanasõnu 
ja kõnekäände, rahvajutte ja -laule, linnu-
häälitsuste tõlgendusi ja endelisi tähendusi 
on nüüdseks talletatud juba poolteistsaja 
aasta vältel. See Eesti Kirjandusmuuseumi 
rahvaluulearhiivis säilitatav andmekorpus 
võimaldab pilku heita nii muistse aja rahva-
tarkuste tagamaadele kui ka selgitada eri 
linnuliikide kuvandit inimkultuuris.

Kas homme tuleb ilus ilm?
Populaarsuse poolest on esil ikka need Eestis 
tavalised avamaastiku linnuliigid, keda on hõlpus 
märgata ning ühtaegu nende käitumist jälgida. 
Kui teated kajakatest ilmaennetes Eesti kihelkon-
nakaardile kanda, saab selgeks, et teadete leviku-
ala hõlmab läänesaared, kulgeb Pärnu lahe piir-
konnast piki mererannikut Narva jõeni ning sealt 
edasi Peipsimaal veel piki Emajõge Võrtsjärve 
ümbrusse välja. Kesk-Eestist seevastu ranniku-
lindudest teateid pole. Kui lausa metsakülad välja 

arvata, on lühiajalise ilmaprognoosi sünoptiku 
rollis hallvares. Kas istuvad puu võras või ladvas 
või koguni maas, kas lendlevad rahutult ja kärat-
sevad või püsivad vaikselt paigal? Rahutu lendle-
mine, asukohavahetus, käratsemine ja keerlemine 
on märk ilmamuutusest, enamasti tuuliste ja tor-
miste aegade saabumisest. Lõuna-Eestis loetakse 
vareste istumine kõrgel puu ladvas vihmaendeks. 
Siinkohal võiks küsida: kas Põhja-Eestis nii-
moodi vihma eel ei käituta? Pigem on asi selles, 
et inimesed ei taju looduse olemist ega toimimist 
sarnaselt. Meie kliimavööndis on tähelepanu 
keskendunud pigem vihma- kui külmaennetele. 
Päris külmalinnud on leevike ja rasvatihane. 
Vihmalinnud on põlluharijarahvale olulisemad, 
tähele pandi iseloomulikke häälitsusi: tikas 
(musträhn) 

Mall Hiiemäe kirjutab Tiirutajas ende-
lindudest 

2020. aasta oli 
erakordselt soe
Möödunud aastal kujunes 

Eesti keskmiseks õhutem-
peratuuriks 8,4 kraadi. See 

on 2,4 kraadi kõrgem pikaajalisest 
keskmisest ja 0,8 kraadi kõrgem kui 
senine rekord. 2020. aastat võib pida-
da senise Eesti kliimaajaloo kõige soo-
jemaks aastaks.

Pikaajaline (1981–2010) Eesti 
keskmine õhutemperatuur on olnud 
6,0 kraadi. Arvestatuna 1961. aastast, 
on seni kõige soojemad aastad olnud 
2015 ja 2019, mil Eesti keskmine õhu-
temperatuur oli 7,6 kraadi.

2020. aasta algas rekordiliselt: nii 

jaanuaris kui ka veebruaris oli Eesti 
keskmine õhutemperatuur enam kui 
6 kraadi üle normi. Normilähedane 
oli õhutemperatuur kuu keskmisena 
aprillis ja augustis ning normist mada-
lam mais ja juulis. Ülejäänud kuudel 
oli õhutemperatuur normist kõrgem. 
Tavapäratult soe oli ka november, mis 
oli 4  °C normist soojem. Põhjalikku 
kokkuvõtet tavatult sooja aasta kohta 
saab lugeda ilmateenistuse kodulehelt 
www.ilmateenistus.ee/2021/01/erili-
selt-soe-2020-aasta.

Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri
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Kaagvere lageraie 
tekitab kohalikes paksu verd

Kodanikuühendus Eesti Metsa 
Abiks kinnitab, et lageraie 
Tartumaal Kaagvere külas 

avas laastavatele tormituultele nii 
esimese kaitsekategooria liigi lima-
tünniku elupaiga kui ka kohaliku 
kogukonna rajatud loomade surnu-
aia. Raied Tartumaal Kaagveres alga-
sid päev pärast seda, kui kogukonna 
poolt appi kutsutud kodanikuühen-
dus Eesti Metsa Abiks tegi RMK-le 
ettepaneku jätta tänavu raiesse pla-
neeritud 4,7 hektarist Kaagvere staa-
dioni kõrval kasvavast metsast alles 
0,6 hektarit. Ettepanek sündis koos-
töös kohalike elanikega. RMK-l on 
järgmise kümne aasta jooksul plaa-
nis raiuda lagedaks ligi 10 hektarit 
küla metsa.

Kodanikuühenduse ja kohali-

ke elanike üllatuseks tuli RMK päev 
pärast kompromissettepaneku esita-
mist Kaagvere metsi raiuma, alusta-
des tööd samast metsatukast, mida 
oli palutud põhjendatud argumentide 
järgi hoida.

Eelmise aasta lõpus, 19.  novemb-
ril, pidas RMK Kaagveres kaasamis-
koosoleku. Paraku sai info koosoleku 
kohta kätte ainult üks inimene, kes 
ei jõudnud teavet ülejäänud kogu-
konnaliikmetele edastada. Kui ülejää-
nud kogukonnaliikmed kavandatud 
raietest teada said, tehti RMK-le ette-
panek korraldada uus kaasamiskoos-
olek. Ent RMK ei korraldanud uut 
koosolekut, leides, et ühe kohalikuga 
peetud kaasamiskoosolek oli piisav.

Kui metsatükk jäänuks alles, saa-
nuks tuulte eest kaitsta nii limatün-

niku elupaika kui ka loomade surnu-
aeda. Samal ajal oleks see jätnud 
RMK-le võimaluse suurem osa plaa-
nitud raietest siiski teoks teha. 

RMK avaldas 21.  jaanuaril vas-
tulause, milles Tartumaa metsaülem 
Toomas Haas selgitas, et enne koos-
oleku pidamist tehti kindlaks huvi-
grupid ja avaldati info koosoleku toi-
mumise kohta näiteks RMK ja kesk-
konnaministeeriumi kodulehel, teavi-
tati vallavalitsust ja kleebiti teade ka 
Kaagvere bussipeatusse. Koosolekul 
osalesid ka valla esindajad, keda RMK 
peab samuti kohaliku kogukonna 
esindajateks, ja raietööd on tehtud 
nii, nagu koosolekul oli kokku lepi-
tud. Tööd tehti talvise ilmaga, kokku-
leppe kohaselt jäeti staadioni servas 
asuval uuendusraie langil säilikpuu-
dena kasvama tammed ja jämedad 
männid, mis kaitsevad lemmikloo-
masurnuaeda. Uued puud istutatakse 
raiealale 2022. aasta kevadel.

Eesti Metsa abiks omakorda juhib 
RMK tähelepanu sellele, et Kaagvere 
külas elab üle kahesaja inimese ning 
kavandatavate raiealade äärde jää-
vad kortermajad; nõnda peaksid riigi-
metsa majandajad mõistma, et kuus 
vallavalitsuse esindajat ning üks ini-
mene ametiasutuste välisest ringist 
katab vaid väikese osa nendest ini-
mestest, keda RMK metsamajandus-
likud otsused Kaagveres puudutavad. 
Samuti jääb kodanikuühendus sei-
sukohale, et lageraie praegusel kujul 
toob eeldatavasti kaasa ulatusliku tor-
mimurru, hävitades sellega esimese 
kategooria kaitsealuse liigi limatünni-
ku elupaiga ning seades ohtu ka loo-
made surnuaia säilimise.

Eesti Metsa Abiks / Loodusajakiri

Sõnumid

|88|  
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Riigimetsa majandamise keskus alustas jaanuari keskel lageraiet Tartumaal 
Kaagvere küla metsas  

Kivistis on saanud nime 
Eesti geoloogia auks

Porkuni paemurrust 2015. 
aastal leitud ülihästi säilinud 
meriliilia on saanud nime 

Tallinna ja Tallinna tehnikaülikoo-

li geoloogi Ursula Toomi 
auks Tallinnicrinus too-
mae. Liigi kirjelduse on aja-
kirjas Papers in Palaentology 

avaldanud USA geo-
loogid Selina Cole, 

William Ausich 
ja Mark Wilson.

Tallinna tehni-
kaülikooli geo-

loogia instituut / 
Loodusajakiri

. Liigi kirjelduse on aja-
kirjas Papers in Palaentology 

avaldanud USA geo-
loogid Selina Cole, 

Allikas: Gennadi Baranov / Eesti geokogude infosüsteem SARV
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Kuldnoka-aastal 
kutsutakse
joonistama 
postkaarte

Eesti ornitoloogiaühing ja 
Tartu kunstimuuseum 
kutsuvad joonistama 

2021.  aasta lindu kuldnokka. 
Tänavu on joonistustena oodatud 
postkaardid, millest parimad tööd 
jõuavad ka trükki. Tööde esitami-
se tähtaeg on 15. märts, joonistus-
võistluse tingimused leiab aasta 
linnu kodulehelt eoy.ee/kuldnokk.

Postkaarte hindavad Tartu 
kunstimuuseumi muuseumipe-
dagoog Kristel Sibul ja bioloog 
Veljo Runnel aasta linnu mees-
konna toel kolmes vanuserühmas: 
kuni 11-aastased, 12–19-aastased 
ja üle 20-aastased. Parimad post-
kaardid kuulutatakse välja ja trü-
kitakse aprillis. Kuna Eesti Post 
annab 29. aprillil välja ka kuldno-
ka postmargi, saavad kõik soovi-
jad sel aastal saata kuldnokamar-
giga postkaarte.

Auhindadega toetavad kor-
raldajad, ajakiri Eesti Loodus ja 
Eesti Post. 

Eesti ornitoloogiaühing / 
Tartu kunstimuuseum / 

Loodusajakiri 
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Keskkonnaamet on veendunud, et praeguse küttimismahu täideviimisega ei 
seata hundiasurkonda Eestis ohtu 

Ringkonnakohtu otsuse järgi 
võib hundijaht jätkuda

Tänavusel jahiaastal on hun-
tide küttimismaht 140 isen-
dit. MTÜ Eesti Suurkiskjad 

peab seda põhjendamatult suureks 
ja esitas mullu novembris Tallinna 
halduskohtule kaebuse, et tühistada 
küttimismaht. Koos kaebusega esitas 
MTÜ esialgse õiguskaitse taotluse, 
millega palus hundijahi peatada kuni 
kohtuvaidluse lõpuni. Halduskohus 
rahuldas osaliselt esialgse õiguskaitse 
taotluse, lubades küttida kõigil ohja-
misaladel kuni pool keskkonnaameti 
määratud küttimismahust.

Keskkonnaamet vaidlustas esialgse 
õiguskaitse määruse, tuues põhjendu-
seks, et kehtestatud küttimismahuga 
ei seata hundiasurkonda ohtu.

Ringkonnakohus tühistaski 4.  jaa-
nuaril määruse, leides, et kui õiguskait-

se edasi rakenduks, saavutaks kaebaja 
oma eesmärgi juba enne asja lahenda-
mist, sest kohtuotsuse jõustumine enne 
praeguse jahiaasta lõppu ei ole tõe-
näoline. Säärastel asjaoludel peaks sel-
leks, et kohaldada esialgset õiguskaitset, 
olema ülekaalukas vajadus ning samas 
ei tohiks see tekitada avalikule huvile 
või kolmandatele isikutele olulist kahju. 

Ühtlasi leidis ringkonnakohus, et 
halduskohus ja kaebaja on üle täht-
sustanud asjaolu, et huntide arvu-
kus Eestis ei ole täpselt teada. Kohus 
järeldas, et arvukushinnang lähtub 
muu hulgas pika aja jooksul kogutud 
seireandmetest. Seega ei saa järelda-
da, et küttimismaht ei tugine teadus-
põhistele andmetele.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Kuidas mõjutab koroonaviirus 
linnuvaatlejaid? Osale uuringus!

Eesti linnuvaatlejatel on või-
malus anda oma panus 
Tübingeni ülikooli korralda-

tud rahvusvahelisse teadusuurin-
gusse. See otsib vastust küsimuse-
le, kuidas on koroonaviirus mõju-
tanud linnuvaatlemist. Uuringus 

saab osaleda, vastates 35 küsimusest 
koosnevale küsimustikule. Vastata 
saab näiteks inglise ja soome kee-
les. Küsimustiku leiab veebilehelt 
www.soscisurvey.de/birdwatchers.

Loodusajakiri

Saksamaa teadlased soovivad mõista, 
milline on koroonapandeemia mõju 
linnuvaatlustele  
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Sõnumid

|90|  

Laste ööülikool 
pakub nelja 
loodusteemalist 
loengut

Novembri lõpus salves-
tati Tartu loodusmajas 
Vikerraadio saatesar-

ja „Laste ööülikool“ neljas saade. 
Jaanuari alguses jõudsid saated 
eetrisse ja neid saab nüüd kuulata 
Vikerraadio kodulehelt.

Loomaökoloog Tuul Sepa 
loeng käsitleb maailma esimest 
looma. Zooloog ja meretead-
lane Randel Kreitsberg räägib 
kaladest, ämblikuteadlane Mart 
Meriste sinasõprusest lülijalgse-
tetega ja füüsik Jaak Kikas viker-
kaarest.

Tartu loodusmaja / 
Loodusajakiri

Zooloog Randel Kreitsberg räägib 
loengus kalade elust vee all ja 
maa peal  
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Eesti 100. sünnipäevaks 
kingitud pesakastid 
jäid metsaraiele jalgu

Mullu 25.–26. juunil tegi 
RMK Raplamaal Kohila 
lähedal asuvas Sutlema 

metsas kiirkorras lageraie. Eesti vaba-
riigi 100. aastapäeva puhul olid sinna 
kaks aastat tagasi paigaldatud Kohila 
gümnaasiumi esimese klassi õpilaste 
ja nende vanemate valmistatud pesa-
kastid. 

RMK ei olnud pesakastide valmis-
tajaid teavitanud lageraiest ega või-
malusest pesakastid ära viia.

Raplamaa Loodushoiu MTÜ-l 
ei ole õnnestunud saada RMK-lt, 
Kohila vallavalitsuselt ega Sutlema 
külavanemalt infot teiste Sutlema 
metsas paiknenud pesakastide saa-
tuse kohta. Tänini on jäetud vastuse-
ta ka Sutlema metsa lageraie vastane 
petitsioon, millel on 98 käsitsi kirju-
tatud allkirja.

„Meile teadaolevalt ei teavitatud 
sellest raiest neid, kes olid lindu-
de pesakastid armastusega ehitanud 
ja paigaldanud. Lapsed tegid riigile 
tema sünnipäevaks kingituse ja see-
sama riik lõhkus oma hoolimatu-
ses selle kingituse. Kui antud raie oli 
tõesti vältimatu, siis poleks suurel 
metsamajandamise organisatsioonil 
olnud midagi lihtsamat, kui koos 
lastega pesakastid uude kohta pai-

gutada. Miks seda ei tehtud? Sellise 
käitumisega ei kasvata me loodus-
armastust ega austust oma riigi 
vastu,“ andsid ühises kirjas hinnan-
gu EV  100 juhtrühma liikmed Tiit 
Pruuli, Margus Kasterpalu, Toomas 
Kiho ja Jaanus Rohumaa.

Raplamaa Loodushoiu MTÜ / 
Loodusajakiri

27. juunil avastasid Raplamaa 
Loodushoiu MTÜ liikmed lageraielan-
gilt lõhutud pesakastid 

Hirundo teeb kokkuvõtte 
mullu kohatud linnuharuldustest

Ajakirjas Hirundo on aval-
datud Eesti linnuharuldus-
te komisjoni aruanne meil 

harva ja juhuslikult esinevate lindude 
kohtamisteadetest 2019.  aastal. Liis 
Keerbergi ja Riho Marja kirjutatud 
artikkel annab ülevaate kaldapääsu-
kese levikust, haudeseltsingute suuru-

sest, pesarüüstest ja elupaigakasutu-
sest Eestis 2017.  aasta andmete põh-
jal. Asko Lõhmus kirjutab haudelin-
nustiku asustustihedusest kuivenda-
tud Kripsi soo ümbruse metsades.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

Hirundo 
on Eesti 
ornito-
loogia-
ühingu 
eestikeel-
ne tea-
dusajakiri, 
mis ilmub 
kaks korda 
aastas
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Eestimaa looduse 
fondi nõukogul
on kaks uut liiget

Eestimaa looduse fondi 
nõukogu valis detsemb-
ris peetud koosolekul 

kaks uut liiget: maastikuökoloog 
Helen Sooväli-Seppingu ja kir-
janik Jan Kausi. Nõukogu liikme 
volitused lõppesid Anneli Palol ja 
Rainer Nõlvakul ning omal soovil 
lahkus Peep Mardiste.

Eestimaa looduse fond
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Tänavuse aasta kala haug on üks põhilisi harrastuskalastajate püügiobjekte  

Helen Sooväli-Sepping on Tallinna 
ülikooli keskkonnakorralduse 
professor ja jätkusuutliku arengu 
prorektor 

Aasta kala on haug
Ajakirja Kalastaja eestvõttel 

on interneti rahvahääletu-
sel valitud 2021. aasta kalaks 

haug.
Haugi seadis aasta kala kandidaaks 

üles Eesti kalastajate selts. Veel sai hää-
letada säina ja tõugja poolt, kelle esita-
jad olid vastavalt Saaremaa kalamehed 
ja Lõuna-Eesti kalastajate klubi.

Haug on meie vete levinuimaid 
kalu. Kui toidubaas on piisav ja elu-
päevi antakse, kasvab haug tublis-
ti üle 10 kilogrammi raskuseks ja 
üle ühe meetri pikkuseks. Eesti pari-
mad haugiveed asuvad Väinameres 
ning Lääne-Eesti saarte ümbruses, 
kus haugivaru on pärast 1990.  aasta-
tel valitsenud mõõna-aastaid kenasti 

taastunud.
Et iga haug saaks oma elus vähe-

malt korra kudeda, kehtib tema püü-
gil alammõõt 45  cm, aga tõsisemad 
kalamehed nii väikest haugi kaasa 
ei võtagi. Samuti on mõistlik taga-
si lasta ka väga suured haugid, sest 
nende väärtus kudejatena ületab 
mäekõrguselt kulinaarseid omadusi. 
Alates 2021.  aastast tohivad harras-
tuskalastajad kaasa võtta viis haugi 
ööpäevas.

Ajakirja Kalastaja eestvõttel vali-
ti Eestis aasta kala kolmandat korda. 
2019. aasta kala oli jõesilm ehk rahva-
päraselt sutt ja 2020. aastal lõhe.

Ajakiri Kalastaja / Loodusajakiri

Metsa pärast muretsejad süütasid küünlad

Kodanikualgatus „Tuled 
KAH metsa!“ kutsus inime-
si 26.  detsembril süütama 

küünlaid lagedaks raiutud riigimetsa-
lankidel. Nii sooviti näidata, et metsa 
majandamine läheb inimestele väga 
korda ja hädavajalik on kaasata riigi-
metsa majandamisega seotud otsus-
tesse senisest märksa rohkem teadla-
si, kogukondi ja üldsust.

Idee autor loodusfotograaf Mati 
Kose tänab kõiki, kes liitusid üles-
kutsega, süütasid küünlad ja need 
järgmisel hommikul vastutustundli-
kult ära koristasid. Nägemaks kohti, 
kus täpselt küünlad süüdati, saab 
vaadata kaarti veebilehelt puudeta-
gaonmets.ee.

MTÜ Rannamänniku Kaitseks / 
Loodusajakiri
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Välismaalt
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Veeõitsengud kiirendavad 
Antarktise sulamist
Kliima soojenedes vohavad Antarktika 
poolsaare rannikul üha sagedamini lumel 
kasvavad vetikad. Veeõitseng mõjutab 
lume ja jää albeedot ehk seda, kui palju 
need päikesekiirgust tagasi peegeldavad. 
Tumeroheliseks või punakaks värvunud 
lumi ja jää neelab soojust ning see kiirendab 
sulamist. Ajakirjas The Cryosphere ilmu-
nud uuringu kinnitusel vähendavad rohe-
vetikad lume albeedot 40% ja punavetikad 
20%. Rohevetikad sisaldavad rohkem kloro-

fülli ja neelavad rohkem päikesekiirgust [2].

Allikas: Colorado ülikool Boulderis

Joa kõrval elavad konnad 
kasutavad kehakeelt
Isased konnad meelitavad emaseid hää-
litsustega. Jugade ja koskede läheduses 
elutsevad liigid lisavad oma pulmalau-
lule peanoogutused või liigutavad jalgu. 
Selliseid liike on leitud Borneo, India 
ja Brasiilia vihmametsast. Nüüd lisan-
dus ka Ecuadoris elav liik Sachatamia 
orejuela. See kahepaikne elutseb kiire 

voolu ja suure languga jõelõikude kaldavööndis, kus vee voolukiirus 
ja libedad kivid pakuvad kaitset röövloomade eest. Liigi pulmalaul on 
kõrget tooni, et see veekohinast üle kostaks. Häälitsedes vehib isane 
jalgade ja peaga [1].

Allikas: PhysOrg 

ANTARKTIKA

ECUADOR
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Elevante saab 
loendada kosmosest
Kaugseire ehk Maal toimuva jäl-
gimine tehiskaaslastelt võimal-
dab uurida nii taimkatet kui ka 
veekogusid. Loomaloenduste 
puhul oleneb paljugi sellest, 
kuidas isendeid taustaks ole-
vast elupaigast eristada. Aafrika 
loomadest on siiani kosmosest 
õnnestunud loendada ainult 
savannis pildistatud gnuusid ja 
sebrasid. Nüüd kinnitab ajakirjas 
Remote Sensing in Ecology and 
Conservation ilmunud uuring, et 
närvivõrk leiab satelliidipildil eri 
maastikutüüpidest üles ka ele-
vandid [4].

Allikas: BBC

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK
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Taimed pärandavad 
mikroobe järglastele
Nagu loomadel elutseb ka tai-
medes arvukalt mikroobe. Osa 
neist elab taime pinnal, osa leiab 
elupaiga taimekudedes. Siiani 
polnud teada, kas taimed võik-
sid neid seemnetega edasi anda. 
Stockholmi ülikooli teadlased 
idandasid hariliku tamme tõrusid 
laboris mikroobivabas keskkon-
nas ja tegid selgeks, et tõrudes 
elutseb väga mitmekesine bakte-
rikooslus, mis pärandub edasi ka 
seemikutele [3].

Allikas: Stockholmi ülikool
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Hapestuv ookean helendab 
teisiti kui varem
Maailmamere vee pH-taseme 
alanemine mõjutab kõige muu 
hulgas ka seda, kui eredat val-
gust suudavad toota helenda-
vad elusorganismid. Liikide 
võime happelisemat vett taluda 
on väga erinev ja seetõttu on 
muutused samuti väga erisugu-

sed. Mõned ainuõõssed võivad teadlaste ennustuste järgi hakata 
hoopis rohkem valgust tootma, seevastu helendavad kalmaarid 
muutuvad palju tuhmimaks. Kuna valgussignaalide abil nii suhel-
dakse kui ka otsitakse sigimispartnerit, hakkab see mõjutama lii-
kide igapäevaelu ja sigimisedukust [6].

Allikas: ScienceNews

Vanad paisud on suur 
ohuallikas
ÜRO ülikool hoiatab, et suu-
rem osa suurtest ehk üle 15 
meetri kõrgustest paisudest 
võib lähikümnenditel muu-
tuda varisemisohtlikuks. 
Paisutamise kuldaeg oli ajava-
hemikul 1930–1970, Aafrikas 
ehitati kõige rohkem suuri 

paise 1980. aastatel. Betoonpaisu kasutuseaks arvestavad projek-
teerijad 50 kuni 100 aastat. Tõenäoliselt tekivad esimesed amor-
tiseerumismärgid viiskümmend aastat kasutusel olnud paisul. 
Peale selle tuleb arvestada, et 93% suurtest paisudest paikneb vaid 
25 riigis. Neist ligemale pooled ehk üle 32 700 paisu asubki neljas 
Aasia riigis: Hiinas, Indias, Jaapanis ja Lõuna-Koreas [5].

Allikas: ÜRO ülikool 

Allikad:
1. phys.org/news/2021-01-glass-frogs-roaring-waterfalls.html
2. nsidc.org/news/newsroom/red-and-green-snow-algae-increase-snowmelt-

antarctic-peninsula?fbclid=IwAR0uctoDlTOpLx4Dg5s-nGauZPAPFoBm1zxL-
HjBl1NL_GayxTwACZv1PzdA

3. www.su.se/deep/english/about-us/news/seeds-transfer-their-microbes-to-the-
next-generation-1.537181

4. www.bbc.com/news/science-environment-55737086
5. unu.edu/media-relations/releases/ageing-dams-pose-growing-threat.html
6. www.sciencenews.org/article/ocean-acidification-climate-bioluminescence-

species-glow
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Eesti külmarekordid on pärit jaanuarist, kuid statistika järgi on 
meil kõige külmem kuu veebruar. Küünlakuu paljude aasta-
te keskmine temperatuur on −4,5 ºC. Seevastu mullu veeb-
ruaris oli Eesti keskmine õhutemperatuur enam kui 6 kraadi 
üle normi. Ootame huviga, milline tuleb tänavune veebruar.

Kui talvist ilma peaks jät-
kuma, tasub peale termo-
meetri pöörata pilk taevas-

se. Jaanuariõhtutel võis mitmel pool 
näha pilkupüüdvaid valgussambaid, 
mis tekivad siis, kui valgus peegel-

dub õhus olevatelt jääkristallidelt. 
„Enamasti näeb neid krõbedama-
te miinuskraadidega, kui atmosfää-
ris on rohkelt hõljuvaid jääkristalle. 
Väga võimalik, et ka veebruaris tuleb 
veel sellist külma, mis annab või-

maluse neil uuesti särada,“ selgitab 
sünoptik Kairo Kiitsak.

Kiitsaku sõnul võib külmema-
te ilmade ajal märgata ka päikese-
sambaid. Need tekivad samuti val-
guse peegeldumisel jääkristallidelt, 
ent valgusallikaks ei ole mitte täna-
valamp või prožektor, vaid päike. 
Samuti võib siis näha teisi põne-
vaid halonähtusi, nagu haloringid ja 
päikesesapid ehk ebapäikesed, mille 
puhul on kahel pool päikest näha 
valguslaigud. 

Kuu looduses

|94|  

Kui tuisukuu on talvine, 
võib näha taevasi vaatemänge ja põnevaid jäljeridu

Talve edenedes katab kuusk oravale 
pidulaua ning siis pugib orav meel-
sasti noori kuusepungi. Kuusevõrsed 
jäävad pungadega maiustavale ora-
vale ette. Ta hammustab need läbi ja 
loobib kuuse alla maha    

Kes küll kuuski rüüstab? 
Zooloog Uudo Timmilt küsitak-
se talve teisel poolel sageli, mis on 
kuuskedega juhtunud, et nad värs-
keid võrseid maha lasevad. „Siin 
on mängus orava käsi või õigemini 
hambad. Nimelt maiustavad oravad 
kevade poole pungadega, mis eelmi-

se aasta võrse alusel arenema hakka-
vad. Nende söömisel hammustatak-
se ette jääv võrse läbi ja pillutatak-
se alla. Nii ongi vahel mõne kuuse 
alune võrsetest lausa roheline, jättes 
mulje, et nüüd kohe juhtub kuusega 
midagi halba,“ selgitab ta.

Veebruaris saavad kuuseseemned 
nii valmis, et nende vastu hakkavad 
suurt huvi tundma nii suur-kirjuräh-
nid kui ka oravad. Kuna oli hea käbi-
aasta, siis leiame peagi metsast rähni 
sepikodasid ja orava lüditud käbisid, 
ütleb Uudo Timm.
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Pungad puhkavad 
Puude ja põõsaste pungad on talvel 
puhkefaasis, mis jaguneb kaheks 
perioodiks. Talve keskpaigani kes-
tab sügavpuhkefaas, kus tempera-
tuuri tõus ei kiirenda taime elute-
gevust. Kui saabuvad krõbedamad 
külmad, järgneb sundpuhkefaas. 
Siis hoiab pungade puhkemise ära 
madal temperatuur, aga ilma soo-
jenedes alustavad sundpuhkefaasis 
olnud pungad kasvu.  

Kui lumi püsib, pakub see põnevat infot loomade kohta
Talvine lumi on nagu tahvel, kuhu 
loomad oma jäljekirju jätavad, ja iga 
järgmine lumesadu või tuisk need 
jälle puhtaks pühib. Olenevalt ilmas-
tikuoludest on jäljekirju ja nende 
autoreid lihtsam või keerulisem luge-
da ja kindlaks teha. Sulalumel saab 
uurida jälgede detaile, ent kohevas 
lumes tuleb liigi määramiseks uuri-
da jälgede suurust, liikumisviise ja 
muid tegevusjälgi, mis on jäänud jäl-
gede juurde. 

Liikidel on välja kujunenud kind-
lad liikumise viisid. Suuremad sõra-
lised liiguvad kõndides, traavides, 
hüpetega või galoppi joostes, aga 
jänesed, pisinärilised ja väiksemad 
kärplased valdavalt hüpetega. Nii 

eristuvad tüüpilised jänese- ja orava- 
jäljed selgelt kõigi teiste meil elavate 
loomade jälgedest. 

Seevastu pisinäriliste jälge-
de vahel on väga raske vahet teha. 
Pigem saab võimalikke jälgede oma-
nike loetelu vähendada, hinnates, 
kas elupaik neile sobib. Kuna kari-
hiired liiguvad peamiselt joostes, 
mitte hüpates ja nende käpajäljed 
on üsna ümarad, meenutavad nende 
jäljeread kaherealist pärlikeed, mille 
vahel kulgeb lohisev sabajälg. 

Lugedes lumele kirjutatut, saame 
palju huvitavat teada ka nende loo-
made kohta, kes toimetavad peami-
selt öösiti ega taha meie silma alla 
sattuda. Nii reedavad jäljed varja-

tult meie kõrval elavate loomade 
asukohti ja nende tegemisi. Näiteks 
orava jäljeridu uurides saame teada, 
kuhu ta on sügisel pähkleid ja tõru-
sid peitnud. Üllatav on see, et ta pol-
nud sügavas lumes kordagi asjatult 
kraapinud, vaid liikunud ühest pei-
dukohast üsna sirgjooneliselt järg-
miseni. Iga välja kraabitud peiduko-
ha juures olid maas ühe, harva kahe 
pähkli koored või tõru kestad. Jääb 
mõistatuseks, kuidas orav peidikud 
meelde jätab ja nii eksimatult üles 
leiab.

Jälgi määrates soovitab Uudo 
Timm võtta appi määrajad, nagu 
näiteks „Kes siin oli? Loomade ja lin-
dude jäljed“ja „Jäljeaabits“. 

Päikesesammas
Päikesesammas ehk päikeseküü-
nal tekib siis, kui õhus hõljub 
jääkristalle, millelt päikesevalgus 
peegeldub.

Pildil on pärnapung, mille tunneb 
ära ovaalse kuju ja kollakaspunase 
värvuse järgi
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Miina Krabbi,
keskkonnaagentuuri 
ilmavaatluste osakon-
na juhataja 

Jana Põldnurk, kesk-
konnaagentuuri hüd-
roloogiaosakonna 
juhataja

Keskkonnaagentuur lõpe-
tas mullu suure projekti, 
mille käigus uuendati suur 

osa seirevõrgu jaamadest, et meie 
ilmaprognoosid ja hoiatused oleksid 
veelgi täpsemad. Peaaegu kõik jaa-
mad on nüüd täisautomaatsed. Meil 
on 103 jaama: meteoroloogia-, hüd-
romeetria- ja rannikujaamad, peale 
selle Tooma soojaam, Tallinna-Harku 
aeroloogiajaam ja Tiirikoja järvejaam.

Meteoroloogilise seire tarbeks uuen-

dati seadmed ja automatiseeriti vaatlu-
sed, mida seni olid teinud ilmavaat-
lejad. Näiteks saadab Tallinna-Harku 
aeroloogiajaamas asuv automaatne raa-
diosondijaam ise kõrgemate õhukihtide 
seire jaoks palli lendu. Lume veevaru 
mõõdetakse nüüd samuti vastava sead-
mega automaatselt. 

Siiski on veel mõni jaam, kus 
mõningaid ilmavaatlusi tehakse 
käsitsi. Sellised jaamad on Tallinn-
Harku ja Tartu-Tõravere. Näiteks 
pilvede liike määrab endiselt inime-
ne. Ka Altja sademete mõõtejaamas 
mõõdetakse sademeid manuaalselt. 

Hüdromeetriajaamades tähen-
das automatiseerimine seda, et kõi-
kides jaamades on automaatne vee-
taseme- ja veetemperatuuri andur 
ja jaamast edastatakse operatiiv-
selt andmed kodulehele. Neljas jaa-

mas on statsionaarne voolukiiruse 
mõõtur,  neist jaamadest saab and-
med ka igatunnise vooluhulga kohta. 
Automaatseadmete tööd peab inime-
ne ikkagi kontrollimas käima.

Meie töötajad käivad paarküm-
mend korda aastas ehk paar korda 
kuus hüdromeetriajaamades veetase-
me kontrollmõõtmisi tegemas: kont-
rollivad, kas automaatandur mõõ-
dab veetaset ja vooluhulka õigesti. 
Veetaseme kontrollmõõtmisi ja voo-
luhulga mõõtmisi ajastatakse veeta-
seme käigu järgi, püütakse tabada 
kuu maksimume ja/või miinimume. 
Vooluhulga mõõtmiste vahelisel ajal 
arvutab päeva keskmised vooluhul-
gad välja arvutiprogramm automaat-
jaama mõõdetud veetasemete alusel.

Tulevikus, kui seadmed on end 
tõestanud ja on kindel, et andmed on 
kvaliteetsed, võib statsionaarse voo-
lukiiruse mõõturiga jaamades hakata 
vähem käima. Aga umbes aasta jook-
sul tuleb automaatseadet kalibreerida 
ning seda teevad inimesed. 

Riho Marja ja
Jaanus Elts, lin-
nuteadlased, Eesti 
ornitoloogia-
ühingu pro-
jekti LIFE-IP ForEst&FarmLand spet-
sialistid 

Nurmkana on umbes vare-
se suurune lind, rahvasuus 
tuntud kui põldpüü. See liik 

tegutseb valdavalt maapinnal. Kui 
inimene läheneb, lasevad linnud ta 
sageli vaid mõne meetri kaugusele, 
et seejärel tiibu plagistades eema-
le lennata. Toitu otsivad nurmkanad 
samamoodi kui kodukanad: maapin-
nal siblides. Nurmkana mäng toimub 
kevadel märtsis ja aprillis, siis võib 
hommiku- ja õhtuhämaruses kuul-
da territooriumi tähistavate kukkede 
kiremist.

Seni teadmata põhjustel on nurm-
kanade arvukus Eestis järjekind-

lalt vähenenud. Kuna nurmkana ei 
ole rändlind, on kõik liigi seisun-
dit ja arvukust mõjutavad tegurid 
kohalikku laadi. Viimase arvukus-
hinnangu järgi on nurmkanu Eestis 
ainult 2000–4000 pesitsuspaari. 
Ajavahemikul 1980–2017 on liigi 
arvukus kahanenud üle kahe korra. 
Kunagisest rohkearvulisest inimkaas-
lejast jahilinnust on saanud väheneva 
arvukusega liik.

Eesti ornitoloogiaühing palub loo-
dushuvilistel anda tänavu alates veeb-
ruarist kuni aprillini teada nurmkana-
vaatlustest. Andmeid kogutakse LIFE-
IP projekti ForEst&FarmLand raames. 
Andmed kohatud nurmkanasalka-
de kohta (vaatluspaiga koordinaadid 
või täpne asukoht, lindude arv sal-
gas, kuupäev) palutakse saata e-kirja-
ga Riho Marjale (riho.marja@gmail.
com) või sisestada vaatlused andme-
baasi eElurikkus (elurikkus.ee). 

Üks projekti käigus tehtava 
rakendusuuringu eesmärk on uuri-
da nurmkana elupaigakasutust põl-
lumajanduslikel rohumaadel ja tera-
viljapõldudel. Elupaikade ja maasti-
ku struktuuri põhjal uurime vanalin-
dude tegevusraadiust. Samuti püüa-
me kindlaks teha, kuidas nurmkanad 
paiknevad maastikul ümber aasta-
aegade vahetudes ning niitmise, saa-
gikoristuse või muu põllumajandus-
tegevuse tõttu. 

Teades põllumajandustegevu-
se ja lähiümbruse maastiku mõju 
liigi pesitsus- ja käitumisökoloogia-
le, saab anda soovitusi, mismoodi 
parandada ka teiste maas pesitse-
vate lindude asurkondade seisun-
dit. Niisuguste uuringuteta ei saa 
välja töötada Eesti oludesse sobivaid 
põllulindude kaitse meetmeid, sest 
meie teadmised liikide ökoloogiast 
ja liikumisest põllumajandusmaasti-
kus on kasinad. Üksnes uudseimat 
tehnoloogiat rakendades on võima-
lik seniseid teadmisi hästi täiendada. 
Lähiaastatel märgistatakse 25 nurm-
kana raadiosaatjatega. 

EL küsib

Mida on kaasa toonud
Eesti ilmavaatlusjaamade uuenduskuur?

Miks tasub nurmkanasalkadest
ornitoloogidele teada anda?

keskkonnaagentuuri 
ilmavaatluste osakon-

Eesti ilmavaatlusjaamade uuenduskuur?

ornitoloogidele teada anda?
 ja

Jaanus Elts, lin-
nuteadlased, Eesti 
ornitoloogia-
ühingu pro-
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Maitsvad ja tervislikud kodumaised 
tooted põhjamaa sidrunist

EBAKÜDOONIAST

Leidke tee meie juurde läbi Facebooki, 
kodulehe või kirjutage meile!
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Euroopa huvitavaid linnaparke
Euroopa on üks populaarsemaid reisisihte kogu maailmas. Peale mitmekesiste ajalooliste linnade leidub 
siin vaimustavaid kaitsealasid ja maapiirkondi. Inimesel, kes armastab linnaelu ja loodust, on küllaltki 
keeruline leida ideaalset sihtkohta. Paljudes linnades on ilusaid parke, mis pakuvad rohelust linnasüdame 
pulbitseva elu kõrval.

Avati 1865. Esialgu kandis nime Uus 
park, hiljem nimetati kuulsa drama-
turgi ja poeedi Joost van den Vondeli 
järgi. Pargis on kõige parem liigelda 
jalgrattaga. Seal korraldatakse vaba-
õhuüritusi: joogatreeninguid, teatri-
festivale, kabaree-etendusi, komöö-
diasõusid ja teatrietendusi lastele. 
Kuigi pargis käib üle 10 miljoni inime-
se aastas, on seal alati võimalik leida 
mõni rahulik paik, kus saab puhata ja 
loodust nautida.

Vondelpark Amsterdamis 47 ha

Seda peetakse 
Pariisi keskpar-
giks, pikad pähk-
lipuude read pa-
kuvad varju su-
vepäikese eest. 
Algul pühendas 
Napoleon selle 
linna lastele, 
nüüd on ta üks 
pariislaste ja tu-
ristide lemmik-
paik.

Luxembourgi aed Pariisis 23 ha
Park on pühendatud 1830. aasta Belgia revolutsioonile, 
mille tulemusel loodi Belgia kuningriik. Seda puhkeala 
peetakse Brüsseli Eurokvartali kõige idapoolsemaks osaks, 
seal asuvad kunsti-, ajaloo- ja automuuseum, samuti relva-
jõudude ja sõjaajaloo muuseum.

50 aasta juubeli park Brüsseli Eurokvartalis 30 ha PARIIS

BARCELONAMADRID

SEVILLA

LISSABON

AMSTERDAM

BRÜSSEL

LONDON

DUBLIN

Pargi rajas arhitekt Antoni Gaudi; sellest 
on saanud Barcelona sümbol. Avati 1926. 
aastal. Maailmas ei leidu selletaolist puh-
keala: seal paeluvad pilku Gaudi mosaiik-
skulptuurid ja sambad, mis ilmestavad 
Hispaania loodust. Pargis kasvab 32 liiki 
puid. Keskväljakult avaneb võrratu vaa-
de linnale.

Güelli park Barcelonas 17 ha

Lissaboni kõige suurem linnapark, saanud nime Inglise 
kuninga Edward VII järgi, kes käis Lissabonis 1903. aastal, 
et kinnitada Inglise-Portugali liit. Pargis on kaks kasvu-
hoonet, ühes neist kasvavad haruldased taimed, teises 
valik kaktusi ja palme ning muid troopilisi taimi.

Eduardo VII park Lissabonis 26 ha

Rajatud 1680. aastal, paikneb 
Madridi linnasüdames. Algul 
kuulus kuninglikule suguvõsa-
le, tänapäeval on lahti kõigile. 
Pargis on umbes 15 000 puud, 
sealhulgas Madridi vanim, 
1633. aastal istutatud mehhiko 
sooküpress.

El Retiro park Madridis 125 ha

María Luisa park on linna kauneim
osa. Suured puud heidavad varju 
kõnniteedele ja sillutatud väljaku-
tele. Park oli varem lossiaed, seal 
leidub rohkesti paviljone ja pursk-
kaeve. Saab jalutada, sõita rattaga 
või hobukaarikuga. Parim paik ko-
sutava siesta tarbeks.

María Luisa park Sevillas40 ha

Hyde'i pargile pandi alus 1536. aastal. 
Üldsusele avati park 1637, peamised 
täiustused tehti 18. sajandi alguses. 
1851 peeti seal maailmanäitus. Pargis 
on rohkesti muruväljakuid, purskkae-
ve ja mälestusmärke, korraldatakse 
vabaõhuüritusi. Ideaalne väljasõidu-
koht kogu perele.

Hyde'i  park Londonis142 ha

Selle pargi otsustas rajada kuningas Leo-
pold II 19. sajandi lõpus. Toona oli seal 
toimiv linnaosa, kuid kuninga käsu järgi 
rajati sinna park.

Mont des Arts Brüsselis 0,5 ha

Phoenixi park rajati 1660. aastal jahipida-
miseks, avati rahvale 1747. Pargis on 351 
liiki taimi, neist kolm on haruldased ja kait-
se all. Sellel puhkealal asub Dublini looma-
aed. 30% pargist on kaetud laialehiste puu-
dega. Iirimaa pealinna turistidele on park 
üks peamisi huviväärsusi.

Phoenixi park Dublinis 707 ha

Foto: Daderot

Foto: Benoit Brummer

Foto: Helar Laasik

Foto: Justraveling.com

Foto: Rdevany

Foto: Gottfried Hufnagel



Rajatud 1469. aastal. Taastatud esialgses seisus: 
jõeäärsed rajad, ilusad pursskaevud ja keskväl-
jak on samasugused nagu enne teist maailma-
sõda. Muude tähelepanuväärsete puude hul-
gas kasvab seal kolm Vilniuse kõige vanemat 
tamme, neist vanim on üle 300-aastane. Kesk-
väljakul asuv muusikapurskkaev mängib klassi-
kalist ja nüüdisaegset muusikat.

Bernardiini aed Vilniuses üle 9 ha

Suveaeda hakati rajama 1704 ja lõpetati 
põhiosas 1721. Seal kasvab Peterburi kõi-
ge vanem puu – peaaegu 300 aasta vanu-
ne tamm, mis on istutatud Peeter I ajal. 
Peterburi asub tamme levila põhjapiiril, 
seal ongi tamme eluiga 300 aastat, pärnal 
200 aastat. Suveaiast saadi Venemaa esi-
mene kartulisaak.
Pargi taastamise ajal vaadati kõik üle 150-
aastased puud suveaias üle tomograa�-
resistograa�ga. 94 puud tuli maha võtta, 
ülejäänud õnnestus päästa. Toodi juur-
de ka noori puid. Pärast esimest terviklik-
ku renoveerimist avati park 2012. aasta 
27. mail.

Peterburi suveaed 18 ha
Drottningholmi kuningliku maavalduse ajalugu ulatub 
16. sajandi keskpaika. Barokkaia esimene etapp valmis 
1730. aasta paiku. 18. sajandi lõpus rajati Hiina paviljon, 
Kanton ja Inglise aed. 1950. aastatest kuni umbes 1970. 
aastani barokkaed restaureeriti ja rekonstrueeriti.

Drottningholmi park Stockholmis 150 ha

Lykavittós on kriidiajastu lubjakivimägi. 
Tegemist on Ateena kõige kõrgema ko-
haga, 277 meetrit üle merepinna. Kuna 
mägi asub linna servas, avaneb sealt suu-
repärane vaade linnale, mida peetakse 
Lääne tsivilisatsiooni sünnikohaks. Mäe 
alumine osa on kaetud männimetsaga. 
Seal on hea matkata; need, kes ei taha 
pingutada, saavad sõita mägiraudteega. 
Mäe tipus paikneb Püha Jüri kirik, samuti 
on seal 3000 istekohaga vabaõhuteater.

Lykavittós Ateenas

Selle puhkealaga tutvumiseks 
tasub kulutada terve päev. Pargi 
keskel on Vajdahunyadi loss, 
ehitatud 1896. aastal. Pargis asub 
loomaaed, botaanikaaed, Ungari 
arhitektuurimuuseum ja põllu-
majandusmuuseum.

Budapesti linnapark 120 ha

ROOMA

ATEENA

PETERBURI

BERLIIN

VILNIUS

BUDAPEST

STOCKHOLM

Tempelhofer Feld oli varem sõja-
väeparaadide korraldamise koht, 
mis oli üldsusele avatud nädala-
lõppudel ja pühade ajal. 1920. aas-
tal ehitati sinna lennuväli. 88 aas-
tat hiljem lennuväli suleti ja ala 
muudeti uuesti pargiks. 
Populaarne paik rulluisutajatele 
ja jalgrattaga sõitjatele, samuti 
piknikulistele. Üks maailma suure-
maid rohealasid linnasüdames.

Tempelhof Berliinis 300 ha

Berliinis on hulganisti parke, üks po-
pulaarsemaid on linnasüdames paik-
nev Tiergarten. Suvel saab seal meel-
divalt aega veeta, tegevust leidub 
igaühele. Pargi lääneosas asub loo-
maaed.

Tiergarten Berliinis 210 ha

Rooma suuruselt kolmas avalik park. Oli 
kasutusel peopaigana linna servas, seal 
hoiti ka kunstikogu. Aiad on taastatud 
sellistena, nagu nad 18. sajandi lõpus ra-
jati. Turistidele tõeline maiuspala: seal on 
hulganisti skulptuure, purskkaeve, am�-
teater, lõbustuspark lastele jpm.

Villa Borghese aiad Roomas80 ha

Allikad: www.pandotrip.com/
city-parks-in-europe-32028/, 
www.govilnius.lt/visit-vilnius/
routes/your-love-story-in-vilnius/
bernardine-gardens, 
www.visitberlin.de/de/tiergarten, 
gruen-berlin.de/tempelhofer-feld, 
phoenixpark.ie/, go.lisbon.com, 
www.golisbon.com/sight-seeing/
edward-park.html, 
www.hetvondelpark.net/, 
urbannext.net/mfo-park/, 
parkguell.barcelona/
www.senat.fr/visite/jardin/index.html, 
www.royalparks.org.uk/parks/
hyde-park, www.esmadrid.com, 
m.rusmir.media/2012/08/01/sad, 
Kadriorg 295 – barokne park 
tänapäeval. Artiklite kogumik. 
2013, Tallinn: 204–211
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SAAREMAA

PÄRNUMAA

VILJANDIMAA

TARTUMAA

JÕGEVAMAA

PÕLVAMAA
VALGAMAA

VÕRUMAA

HIIUMAA

LÄÄNEMAA

RAPLAMAA

HARJUMAA

Kärdla Rapla

Haapsalu

Eesti 
liigirikkamad 
pargid on enamasti 
mõisate juures

Pargid on kujunenud inimese ja looduse koos-
töös. Suurem osa Eesti parkidest on mõisapargid. 
Pargis kohtuvad loodus, kultuur ja ajalugu. Parki-
de kaitse eesmärk on hoida alles ajalooline miljöö 
ja liigirohkus, aga rohelist pärandit on keerulisem 
hoida kui ehituspärandit, sest ta elab ja areneb 
koos ajaga.

Meie parkide saatus on olnud keeruline. 1920. aastatel 
ellu viidud maareform andis mõisaparkidele esimese 
löögi. Nõukogude ajal ei suudetud paljusid parke säästa. 
Taasiseseisvunud Eestis algasid omandivaidlused ja pal-
jud pargid on selle käigus kannatada saanud. Ometi on 
meil Eesti väiksusest hoolimata hulk kauneid eriilmelisi 
parke, mis köidavad meeli.

Fotol Kalvi mõisa park

Suuremõisa 
parki suunduv 
tammeallee

Kadrioru park

Keila-Joa mõisa park

Kehtna
mõisa
park

Kuusiku mõisa
park

Raikküla
mõisa park

Valgu
mõisa
park

Vana-Vigala
mõisa park

Järlepa mõisa park

Palivere
mõisa park

Suuremõisa mõisa park

Koluvere mõisa park

Kuressaare lossi park

Oti mõisa park

Pädaste mõisa park

Mõntu 
mõisa 
park

Pärnu rannapark

Audru mõisa park

Tali mõisa park

Voltveti ehk
Tihemetsa mõisa park ja

arboreetum

Saare mõisa park

281
244

91

73
52

51
32

21
55

u 90
üle 100

66
40

45
71

72
52

38
73

25
40

41
65

45
71

60
79

31
60

115
82

76
105

71
42

27
15

48

39

Liikide arv
kokku

neist
võõrliigid

Eesti liigirikkamad pargid 
maakondade kaupa

Allikas: Eesti pargid 1, Eesti pargid 2.
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SAAREMAA

PÄRNUMAA

VILJANDIMAA

TARTUMAA

JÕGEVAMAA

PÕLVAMAA
VALGAMAA

VÕRUMAA

JÄRVAMAA

LÄÄNE-VIRUMAA

IDA-VIRUMAA

Põlva

Valga

Põltsamaa

Jõgeva

Paide

Rakvere Jõhvi
Kohtla-Järve Narva

Puurmani
mõisa park

Ahja mõisa park

Rotund 
Palmse mõisa 
pargis

Porkuni mõis ja park

Kuressaare 
lossi park

Oru park

Luua mõisa park

Vodja mõisa park Rohu mõisa 
park

Väätsa mõisa park

Kabala mõisa park

Koigi mõisa park

Puurmani 
mõisa park

Raadi mõisa park

Toomemäe park
Tartus

Alatskivi mõisa park

Ahja mõisa park

Mooste
mõisa park

Räpina 
mõisa 
park

Kreutzwaldi park Võrus

Mõniste mõisa park

Vana-Antsla 
mõisa park

Väimela 
mõisa parkHummuli

mõisa park

Sangaste
mõisa park

Mäetaguse mõisa 
park

Narva-Jõesuu
kuursaali parkKalvi mõisa park

Sagadi
mõisa park

Vihula mõisa park

Olustvere 
mõisa park

Polli mõisa park

Vana-Võidu
mõisa park

Viljandi lossipark

Õisu mõisa park

Jäneda
mõisa park

Palmse mõisa park

Porkuni mõisa park

111
82

52
30

37
25

u 300 62
4150

30
61
38

76
47

üle 150
üle 130

118
9180

62

84
62

78
40

72
51

41
62

49
33

49
32

120
üle 100

55
40
51
35

u 150
u 110

44
21

155
119

71
46 üle 300

270

23
14

36
16

55
32

110
84

120
84

57
36

70
49

53
38

(võõrliigid 
aianduskooli 
eri osades 
1600–1700 
nimetust)

Fotod: Helar Laasik
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„Park on protest inimese surelikkuse vastu, apoteoos tema 
kangelaslikule võitlusele selle nimel, et pääseda välja oma-
enda olemise kitsast suletud ringist, tõusta jumalate juurde 
Arkaadia mäenõlvadele ja Olümpose tippu,“ on kirjutanud 
Juhan Maiste [4].
Sulev Nurme

Park on nähtus, mille tähen-
dus on kõigile mõistetav, aga 
samas mõistavad kõik seda 

erinevalt. Paradoksaalselt on sel sama 
sõnatüvi sõnaga „parkla“, mis tähistab 
olemuselt pargi vastandit. Mõlema 
sõna (ingl park) pärinemislugu seos-
tub euroopa keeltesse laenatud vara-
keskaegse ladinakeelse sõnaga par-
ricus, mis esialgu tähendas tarasta-
tud ala.

Sõna „park“ kui haljasala sai algse 

tähenduse renessansis, kus hakkas 
algul tähistama metsaparke ja jahi-
parke (pr parc). Praeguses tähen-
duses hakati pargi sõna kasutama 
valgustusajastu Inglismaal, kui ajas-
tu vaimus suletud ornamentaalsed 
aiad (pr jardin, ingl garden) asen-
dusid avatud idealiseeritud loodust 
peegeldavate maastikega – pargi-
ga. Sõna „parkla“ tähendus seostub 
17.  sajandi militaarpraktikaga, kus 
sõna „park“ tähendas eeskätt kahur-
väe ja hiljem muu militaartehnika 
suletud hoiuplatsi. Umbes 19. sajan-

Parkide kujunemine

|102|  

Mis on park?
Louis Carrogis Carmontelle'i maal Monceau pargi avamisest Pariisis 1779. aastal

15. sajandi illustratsioon keskaegsest 
jahipargist Inglismaal
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di keskpaiku hakati sõna tarvitama 
ka konkreetselt sõidukite seisukoha 
tähenduses.

Pargi-aiakunsti lugu on pikk, selle 
algusajad kaovad ajaloohämarus-
se. Klassikalises käsitluses räägiti 
templi- ja jahimetsadest, aedadest ja 
haljastatud sisehoovidest juba Vana-
Egiptuses. Üht tänini vanimaist säi-
linud aedadest-parkidest võib näha 
Sigiriyas Sri Lankal (5.  saj pKr). 
Euroopaliku aia-pargikunsti tradit-
siooni varasemaid näiteid võib aima-
ta Mükeenes või Gortynas Kreekal, 
näha Pompejis või Hadrianuse villas. 
Nii nagu Rooma impeerium suutis 
sajanditeks ka pärast langemist luua 
arhitektuuriparadigma, millest võr-
sunud harmoonilise proportsionee-
rimise süsteemile pole tänini keegi 
suutnud alternatiivi pakkuda, vahen-
das ja sulatas see kokku Pärsia ja 
Kreeka aiakunsti, millest võrsus regu-
laarne Rooma aed. Rooma riigi lõpp 
tõi Euroopas kaasa ka aiakunsti taan-
dumise müüride vahele. Rooma-
aegne aiakunst säilis Kalifaadis, kust 
see Córdoba Generalife aedade ja 
Alhambra kaudu saab üheks inspi-
ratsiooniallikaks taasavastatava muu 
Rooma kultuuripärandi kõrval renes-
sansis.

Renessanss on paljudel põhjus-
tel murranguline ajastu, ka aiakuns-
tis. Villakultuuri taassünd ja õitsele-
puhkemine toob kaasa villaansamb-
lite tekke; selle esialgu kompaktsed 
ja enesesse vaatavad aiad, nagu näi-
teks Villa Lante Bagnaias või Villa 
Medici Fiesoles, omandavad ajapik-
ku kontrolli ka maastiku üle (Villa 
Aldobrandini).

Barokses mängulises ja suurustle-
vas maailmas saab aed uue tähen-
duse, haarates enda alla ka maasti-
ku (Chateau de Balleroy, Chateau de 
Beaumesnil jne), kulmineerudes 17.–
18. sajandil hiiglaslike barokkansamb-
litega Vaux le Vicomte’s, Versailles’s 
ja mujal, kus esimest korda ajaloos 
dikteerivad aiad maastiku ja sage-
li ka arhitektuuri. Kuigi räägitakse 
„barokkpargist“, koosnes barokk-
ansambel regulaarselt pargi peatelje-

le orkestreeritud aedade süsteemist, 
mille maastikus sulges mets või metsa-
park (pr parc). Barokkansambel haaras 
oma teljelisse süsteemi terve ümbrit-
seva maastiku ning sidus ühtsesse kiir-
tekujulisse võrgustikku naabruskonna 
asulad ja maamärgid. Seepärast, kui 
vaadelda näiteks 17. sajandi suure-
mate Euroopa linnade plaane, eristu-
vad muus linnaruumis selgelt barok-
sed lossiansamblid ühes neist lähtuva 
regulaarse teedesüsteemiga, mis ula-
tub maastikku.

Valgustusaegne taasvirgumine tõi 
kaasa paradigmaatilised muutused 
ka aia-pargikunstis. Regulaarne ruu-
miorder asendus näiliselt vabakujuli-
se orderiga. Villa ümber moodustu-
sid avatud alad, mida hakkasid liigen-
dama ja piirama salud ja metsatukad. 
Aedade süsteem muutus ühtselt ter-
viklikuks maastikuks – pargiks, mille 
loomisel oli juhtideeks ideaalmaasti-
ku näiline lõputu jätkuvus maastikus. 
Uus filosoofia levis eeskätt Inglismaal, 
kus pioneeriks oli Chiswick House, 
aga ka Painshill, Stowe, Rousham jpt. 

Ent juba 18.  sajandi keskpaigaks oli 
Inglise park, kui mitte eraldiseisvalt, 
siis vähemalt suuremate ansamblite 
ühe osana, levinud juba üle Euroopa. 
Üheks pioneeriks mandril sai Wörlitzi 
park Saksamaal.

Parkide loos tõi 19. sajand kaasa 
kõigepealt stiilimuutused: sajandi 
keskel hakati tagasi pöörduma regu-
laarstiili juurde, erisuguseid ajaloo-
lisi stiile segama ja interpreteerima. 
Industriaalajastu tõi kaasa ka põhi-
mõttelised paradigmamuutused par-
kide planeerimisel.

Saksamaalt oli juba 18.  sajan-
di lõpul alguse saanud rahvaparki-
de liikumine, mis pani aluse avali-
ku kasutusega linnaparkide tekkele 
(esimene rahvapark on teadaole-
valt Müncheni Englischer Garten). 
Samuti linnade kindlustussüsteemi-
de kasutuks muutumine võimaldas 
luua uusi aedu, parke ja haljastatud 
jalutusteid linnasüdametesse (pal-
judele linnadele sai eeskujuks Viini 
Ringstraße).

20. sajandi esimest poolt iseloo-
mustab modernistliku vabaplaneerin-
gulise avaliku pargiruumi areng, mille 
põhimõtted said alguse Bauhausi lii-
kumisest. Historitsistlikust ja Inglise 
pargist erines see pargiruum eelkõi-
ge lihtsustunud vormikõne tõttu. 
Skandinaavias, aga ka Hollandis jm 
Põhja-Euroopas, hakati klassikali-
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UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv Villa Medici ja seda ümbritsevad aiad 
rajati aastatel 1451–1457
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paljudel põhjustel 
murranguline 

ajastu, ka aiakunstis.
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se vabakujulise käsituse kõrval sisse 
tooma geomeetrilisi, abstraktsemaid 
lahendusi. Sellele vastukaaluks tekkis 
Venemaa, Saksamaa, Itaalia jt totali-
taarsetes režiimides neoklassitsistlik 
ruumikäsitlus, mille raames ka avali-
kud linnapargid ehitati või kujunda-
ti ümber historitsistlikel põhimõtetel 
regulaarsetena.

Teise maailmasõja järgset pargikul-
tuuri iseloomustab esiteks stilistiline 
mitmekesisus, samuti pargi kui öko-
süsteemi, suhtlusruumi ja rekreatsioo-
niruumi teadvustamine. 20.  sajandile 
on samuti tunnuslik ajalooliste parki-
de väärtustamine ja teadlik taastamine 
või ümberehitamine.

Eesti ajaloo kontekstis hakka-
sid pargid arenema arvatavas-
ti 17.  sajandi teisel poolel Rootsi 
ajal, kui suhteline rahuaeg võimaldas 
hakata ümber ehitama vanu kindlus-
elamuid ja looma uusi mõisasüda-
meid. Ajaloolistele plaanidele tugine-
des võib öelda, et iluaed oli 17. sajandi 
lõpul kindlasti olemas näiteks Ravila, 
Anija, Kolga, Matsalu, Raasiku, Vana-
Kasti jpt mõisates. Barokse ehitus-
traditsiooni kohaselt võis 17. sajandil 
iga uue suuremal või vähemal määral 
valmis ehitatud mõisasüdame juures 
olla mingil kujul olemas iluaed, mida 
Ants Heina järgi võis olla üle saja 
[2]. Arvatavasti olid aiad kloostrite 

ja ilmselt ka suure-
mate mõisate juu-
res ka varem, aga 
neist ei ole palju 
teada.

Tänini säili-
nud Eesti mõisa-
parkide loomine 
sai alguse pärast 

Põhjasõda. Tollal oli kindlasti Eesti 
esikpark Kadrioru park, kuid barokses 
vaimus ehitati valmis mitu üsnagi suu-
rejoonelist kompleksi, näiteks Palmse, 
Õisu, Sagadi, Suure-Lähtru, Vatla, 
Maardu jpt. Inglise stiil jõudis Eestisse 
juba 18.  sajandi lõpul. 1780.  aasta-
tel alustati Õisu pargi ümberehitust, 
sajandi vahetuse paiku ehitati ümber 
Aasperet, Vana-Vigalat jt.

19. sajandi algul loodi mitu 
uhket Inglise parki, nagu Keila-Joa, 
Saku, Võhmuta, Riisipere, Ervita jt. 
Varasemad pargistiilid olid Eestisse 
jõudnud Euroopaga võrreldes 
mõningase ajalise nihkega, kuid histo-
ritsistlik vormikõne ka parkide ehita-
misel võeti kasutusse juba üsna vara-
kult, 1830.–1840. aastate paiku, kuna 
Euroopaga olid tihedad sidemed. 
Kuigi kohalikud mõisnikud suhtusid 
vanade pargiosade ümberehitamisse 
siiski küllaltki konservatiivselt, ehitati 
meeleldi juurde vabakujulisi pargiosi 
ja metsaparke. Eriti 19.  sajandi teisel 
poolel, kui lisandus hulk silmapaist-
vaid segastiilis parke, nagu Sangaste, 
Olustvere, Visusti, Kärstna ja kindlas-
ti Toila-Oru.

Ka linnaparkide arengus oldi muu 
Euroopaga üsna võrdväärses graafi-
kus. 1860.  aastateks oli enamik Eesti 
linnade muldkindlustusi militaarkasu-
tusest välja arvatud. Tekkinud muld-
kindlustuste vöönditesse hakati raja-
ma puiesteid ja parke. Tallinnas hakati 
glassiile puid istutama juba 19. sajandi 
alguses, Rootsi ja Ingeri bastionitele 
olid Harjumäe park ja Lindamäe park 
osaliselt ehitatud 1870.  aastate algu-
seks. Samuti rajati parke Kuressaare, 
Pärnu ja Narva kindlustustele; Tartu 
Toomemäe pargiga oli algust tehtud 
juba 1819. aastal.

Esimese ja teise maailmasõja 
vahel täiendati kindlustustele ehi-

Parkide kujunemine
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Versailles' kiirtena lõpmatusse suunduvad alleed. Euroopa suurim pargi- ja lossi-
ansambel rajati Louis XIV ajal
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Balleroy lossi aed 1715. aasta joonistusel ja tänapäeval

ja ilmselt ka suure-

teada.

nud Eesti mõisa-
parkide loomine 
sai alguse pärast 
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tatud parke, kuid rajati ka uusi, 
näiteks Tallinnas Tornide väljak, 
Margareeta aed, Tartus Eesti panga 
esine haljasala jne. Teise ilmasõja 
järel korrastati vanu parke, aga ise-
loomulik oli rajada puruks pommi-
tatud hoonestusalade kohale uusi 
parke, mis kohati muutsid linna-
pilti olulisel määral, näiteks Tartus 
Kaubahoovi park ja Pirogovi park, 
Tallinnas Harju tn äärne, Põltsamaal 
Roosisaar jne.

Praegu igapäevaelus levinud käi-
bemõiste „park“ on samamoodi pal-
jude teiste autoritega defineerinud 
üks Taani tuntumaid maastikuarhi-
tektuuri õpetlasi Meto Johan Vroom. 
Ta mõistab pargina suurt linnaaeda, 
mida kasutatakse puhkuseks, või siis 
suurt puude ja rohumaaga ala, mis 
kuulub mõne maamaja juurde [5]. 
See käsitlus näitlikustab pargi kui 
nähtuse nüüdisaegset tähendust ja 
juba 18. sajandil rahvapargi liikumise-
ga välja kujunenud klassifikatsiooni: 
avalikud pargid (ajalooliselt linnapar-
gid) ja erapargid (mõisapargid).

Nüüdisajal võib siia lisada terve 
hulga poolavalikke erikasutuse-
ga parke (koolipargid, haiglapargid 
jm). Parke on püütud klassifitseerida 
mitut moodi, võttes aluseks näiteks 
suuruse, külastajate arvu, liigirikkuse, 
juhtfunktsiooni, võime puhverdada 
keskkonna mõjureid jne. 

Ent sageli ununeb nii parke uuri-
des kui sellega seotud tegevusi kavan-
dades pargi olemuslik põhiidee: park 
on metafoor. Läbi ajaloo on parke 
loodud inimesele, esialgu siis kajas-
tama jõuka maaomaniku nägemust 
ideaalsest maailmast, kus tema kui 
persooni lugu, taotlused ja püüdlused 
on väljendatud pargiruumina ja selle 
osistena.

Moodsas maastikupildis võiks 
park sümboliseerida lokaalset ühis-
kondlikku kokkulepet või arusaama 
„heast“ elukeskkonnast. Ajalooliselt 
on pargikunsti primaarne idee olnud 
ilu ja korrastatud maailm – park kui 
kunstiteos ning selle looja arusaam 
maailmast. Olgu siinkohal toodud 
näiteks Barcelona Parc Güell, mis täi-
dab küll linnapargi otstarvet, kuid on 
seejuures Antoni Gaudi kui meistri 

loominguline manifest. Pargi ja suva-
lise metsatuka vahe seisnebki selles, 
et pargiruum on (eeldatavasti) läbi 
mõeldud selliselt, et see kõnetab ini-
mest pargiruumi ning seal olevate 
objektide ja nähtuste kaudu. Kui par-
gis kogetav on inimesele olemusli-
kult arusaadav ja visuaalselt nauditav, 
muutub park selle kasutajale tähen-
duslikuks.

Ruumikogemus „pargist“ taandub 
eeskätt pargis käijate lastetoale ehk 
siis tema isiklikule kultuurikonteksti-
le, kogemustele, hoiakutele, ootustele 
ja teadmistele. Park kui arhitektuurne 
ruum, kombinatsioon tehis- ja loo-
dusobjektidest, nende omavahelistest 
kooslustest ja nendega seotud näh-
tustest on paratamatult muutuv nii 
ajas kui ka ruumis ja iga selles ruu-
mis osaleja jaoks. Muutusi nähakse 
või tajutakse küll füüsiliste muutus-
tena keskkonnas, kuid need mõjuta-
vad pargis olijate suhestumist pargi 
kui terviku või selle osadega, need 
mõjutavad pargi kui ruumi tähendus-
likkust.

Loomulikult ei taandu praeguses 
maailmas pargi tähenduslikkus ainult 
ilule ega selle looja või sellega seotud 
kogukonna metafoorsele sõnumile, 
nagu ei taandu maastikuarhitektuur 
pelgalt pargikunstiks. Üks Eesti nüü-
disaja juhtivamaid linnaplaneerijaid 
Mart Hiob on näinud meie praegu-
ses linnakeskkonnas parki kui kul-

tuurinähtust ja vahendit püüdlemaks 
saavutada sidet loomuliku (rohelise) 
elukeskkonnaga, mis on olnud inime-
sele aastatuhandeid loomulik elamise 
koht [3].

Park linnaroheluse sünonüümina 
tasakaalustab ja seob arhitektuur-
sed kooslused ning on maailmas 
muutunud väga suurele osale inim-
konnast esmaseks ja sageli ainsaks 
kokkupuutevõimaluseks loodusega. 
Park on hoonestatud ruumi hädava-
jalik alternatiiv suhtlus- ja liikumis-
ruumina, luues positiivse ruumiko-
gemuse kaudu tähenduslikke kohti, 
mis omakorda on aluseks miljöö 
ja kohaidentiteedi tekkele või selle 
hoidmisele. 

Valglinnastumise ja intensiivse 
põllu- ning metsamajandamise tõttu 
on elusloodus pidanud üha taandu-
ma. Seetõttu on pargid paljudes piir-
kondades, sh Eestis, hakanud muu-
tuma elurikkuse sünonüümiks, nii 
absurdselt või irooniliselt kui see ka 
ei kõla. Loodusest peaaegu kadunud 
vana laialehise salumetsa omaduste-
ga vanad pargid on paljudele kaitse-
alustele liikidele, sh mitte ainult tai-
medele, vaid ka kakulistele, nahkhiir-
tele, kimalastele jt, muutunud sageli 
viimaseks elupaigaks. Samuti paku-
vad vanad pargid elupaiku linnulii-
kidele, kes looduses eelistavad vana 
metsa. Loomulikult on parkidel peale 
elustiku oma roll keskkonna stabili-

|105| 
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Tooted on saadavad www.aednik24.ee ja 

hästi varustatud kauplustes üle Eesti.

HorticomEesti

horticomeestiwww.horticom.ee
HorticomEesti

Kata lindudele 
rikkalik toidulaud!

seerimises, sh sademevee immuta-
mises, lokaalse mikrokliima paran-
damises, müra vähendamises, tolmu 
püüdmises jne. Teadlikkus sellest, et 
park võib olla vaimne, aga sageli ka 

füüsiline päästerõngas, annab paljude 
meelest pargile lisatähenduse.

Niisiis, mis on park …
„Kui te küsite, mida ma selle termi-

niga mõtlen, peaks mu vastus olema: 

„Sama, mida teie mõtlete selle all 
– nii et te teate juba, mida ma mõt-
len““, on kirjutanud David Cooper 
raamatus „Philosophy of Gardens“ 
[1] „aia“ tähenduse kohta. Seepärast 
püüd üheselt ja lõplikult defineeri-
da parki kui objekti või nähtust ei vii 
eriti kaugele, sest nagu sõna „aed“ nii 
ka „park“ saab tähenduse ja mõtte iga 
pargis uitaja peas. 

1. Cooper, David A. 2006. Philosophy of 
Gardens. Clarendon Press, Oxford: 13.

2. Hein, Ants 1998. Rootsiaegne mõisaarhi-
tektuur Eestis: hinnangud ja ümberhin-
nangud. Kunstiteaduslikke uurimusi  9. 
Eesti Kunstiteadlaste Ühing. Teaduste 
Akadeemia Kirjastus, Tallinn: 98–141.

3. Hiob, Mart 2009. Park linnas ja linn par-
gis. – Maiste, Juhan; Külvik, Mart (toim). 
Park on paradiis looduses ja kunstis. Eesti 
Maaülikool, Tartu: 258.

4. Maiste, Juhan 2008. Minagi olin Arkaadia 
teel. – Nutt, Nele (toim). Parkide restauree-
rimine. TTÜ Tartu Kolledž, Tartu: 39.

5. Vroom, Meto J. 2006. Lexicon of Garden 
and Landscape Architecture. Birkhäuser, 
Basel, Boston, Berlin: 231.

Sulev Nurme (1971) on maastikuarhi-
tekt.

Park linnaroheluse sünonüümina tasakaalustab ja seob arhitektuursed kooslused 
ning on maailmas muutunud väga suurele osale inimkonnast esmaseks ja sageli 
ainsaks kokkupuutevõimaluseks loodusega
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Inimeste arvukuse kasv ja elukorralduse muutused on loo-
duslikke elupaiku ulatuslikult hävitanud ja ümber kujunda-
nud. Üks selle äärmuslikke tagajärgi on üha kiiremini laie-
nevad linnad. Praeguse sajandi keskpaigaks elab linnades 
ja linnalaadsetes asulates oletatavasti 2/3 inimkonnast. 

Jaanus Elts

Linnapargi elukeskkond on mit-
meti teistsugune kui lindude 
looduslik keskkond. Linnades 

on sageli paari kraadi võrra soojem 
kui ümbritsevas maastikus. Tahes-
tahtmata pakub inimene parkides 
lindudele lisatoitu: jäetakse toidu- 
jm jäätmeid, külvatakse muru, mis 
pakub seemnetoidulistele lindudele 

ajuti rikkalikku nokaesist, roogitakse 
lund, mis paljastab taimestiku ja või-
maldab lindudel koguda ka seedekivi-
kesi. Teisalt häirivad parkides lindu-
de elu inimese lemmikloomad, müra, 

valgustus ja õhusaaste. Võrreldes loo-
duslike elupaikadega on parkide tai-
mestik tunduvalt liigi- ja rindevae-
sem, rohttaimestik madalam ja puistu 
hõredam ning keskmiselt vanem. 

Vast peamine parkide eripära on 
aga inimeste ohtrus. Seepärast leia-
me parkidest peamiselt inimtegevu-
se suhtes tolerantseid linnuliike ning 
vähe on maas pesitsevaid linde. 

Kes parkides pesitsevad? Kui met-
sas jaotuvad linnupesad kõrguse poo-
lest üpris ühtlaselt, siis pargis on vali-
da peamiselt vaid kõrged puud ja 
madalad põõsad. Vanadel puudel 
on lindudel raske oma pesa varjata. 
Seepärast saavad seal pesitseda kas 
suured ja agressiivsed liigid, näiteks 
künni- ja hallvares, või siis väikesed 
liigid, kes pesa oskuslikult maskeeri-
des võivad selle rajada okste harune-
miskohta kasvõi kaugele tüvest. 

Vanades puudes leidub suuremaid 
ja väiksemaid õõnsusi, mistõttu par-
kides ja teistes sarnastes elupaikades 
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Pargilinnud 
väärivad tähelepanu

Kodukakud ühes Tartu pargis. Mandri-Eestis on asulapargid kodukakule väga oluline elupaik, kuna metsamaastikus konku-
reerib ta agressiivsema händkakuga. Saartel händkakke pole ja seal on kodukakk levinud ka metsades

Laululindude 
arvukus ja liigistik 
pargis oleneb suurel 

määral põõsarindest. 



Pargid

(nt kalmistud, alleed) elutseb alati 
õõnespesitsejaid. Kui leidub suure-
maid õõnsusi, võib parkides koha-
ta kodukakku, kes käib ümbruskon-
na kultuurmaastikus pisinärilisi jah-
timas. Pisut väiksemates õõnsustes 
saavad hakkama hakid ja kuldnokad, 
kohati seavad end sinna sisse ka põld-
varblased. Seevastu väänkaela pesit-
seb parkides harva, ilmselt ei piira 
seda liiki niivõrd õõnte, kuivõrd tema 
toiduobjekti sipelgate arvukus. 

Sageli, ehkki mitte arvukalt, pesit-
sevad parkides ka rähnid. Teadupärast 
ei vaja nad looduslikke õõnsusi, 
vaid raiuvad endale ise pesaõõned. 
Viimasel kümnendil on meie parkides 
üha tavalisemaks muutunud tamme-
kirjurähn, kellele on pargid kogu levi-
las lemmikelupaik. Nagu linnu nimigi 
ütleb, on ta seotud pigem tammede ja 
teiste laialehiste puudega. 

Kuna selle liigi ökonišš on küllalt-
ki kitsas, siis üldjuhul ei pesitse ühes 
pargis üle ühe paari sellest liigist. 
Nimelt, erinevalt teistest meil levi-
nud rähnidest, toitub tamme-kirju-
rähn peamiselt puukoorel tegutseva-
test putukatest, nende vastsetest ja 
munadest. Seetõttu sobivad talle eriti 
vanemad, suuremad ja krobelisema 
koorega puud.

Arvatavasti just sellise toitu-
misviisi tõttu on tamme-kirjurähn 
tundlik talviste karmide ilmastiku-
olude suhtes. Meie talved on vii-
mastel kümnenditel muutunud üha 
pehmemaks ning see võib olla üks 
põhjus, miks tamme-kirjurähn meil 
aktiivselt levib. Mujal tema levilas 
on arvukuse kasvu seostatud puis-
tute (eriti kaitsealuste) vananemise-
ga: võimsamad lehtpuud tähendavad 
suuremat söögilauda.

Laululindude arvukus ja liigistik 
pargis oleneb suurel määral põõsarin-
dest. Eriti olulised on tiheda võraga 
põõsad ning noored puud, nagu kuusk 
ja elupuu. Eesti ornitoloogiaühingu 
pesakaardiprojekti andmebaasi järgi 
on parkidest ja kalmistutelt leitud 
pesadest tervelt 17% asunud elupuul. 

Suuremates parkides leidub tihti 
rohkem ja erisugusemaid pesitsusvõi-
malusi, seega üldjuhul ka rohkem lin-
nuliike kui väikestes parkides. Paljud 

Sinitihane on salumetsade karakterlind. Tema elupaigaks sobivad hästi ka vana-
de lehtpuudega pargid, kus leidub õõnsusi pesa jaoks ja lehestikus tegutsevaid 
putukaid poegade toitmiseks – liblikaröövikud on üks põhitoite. Pildil olev pesa 
oli rajatud vahtrapuusse ühes Vana-Otepää pisikeses pargis

Hallrästas on üks sagedamaid parkides 
pesitsejaid. Puutudes seal tihti ini-

mestega kokku, on nad sootuks jul-
gemad kui metsas. Pilt on tehtud 
mõisapargis nn lahtise kaame-
raga: poegi hooldavaid linde ei 
häirinud ainult mõne meetri kau-
gusel tegutsev piltnik. Pildistajal 
polnud vaja end varjata telgi või 

maskeerimisvõrguga, nagu oleks 
tulnud teha metsas
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Suur-kirjurähn pesitseb mitmesugustes puistutes alates aedadest ja lõpetades 
metsalaamadega. Fotol olev lind pesitses Raadi kalmistul
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liigid ei soostugi väikestes parkides 
pesitsema. Alla hektaristes parkides 
puuduvad üldjuhul isegi sellised väi-
kesed laululinnud nagu karmiinlee-
vike, aed-põõsalind, väike-põõsalind, 
kanepilind ja talvike. Siiski on huvitav 
märkida, et mitmeski rahvusvahelises 
uuringus on seos pesitsevate liikide 
arvu ja pargi pindala vahel osutunud 
nõrgaks.

Pesakastilinnud. Paljudes parkides 
on peale looduslike õõnsuste saa-
daval ka tehislikud – pesakastid. 
Nende vajalikkusest on aegade 
jooksul ilmunud palju kirjuti-
si, kuid selliseidki, mis nende 
ülesseadmist linnakeskkon-
da lausa taunivad. Ilmselt 
tõesti ei maksa asula-
tes väikesele alale panna 
üles suurt hulka ühetao-
lisi pesakaste. Liiga lähes-
tikku seatud pesakastidest 
jääb osa lihtsalt kasutama-
ta ning elustikuvaeses kesk-
konnas võib pesakast toimi-
da ökoloogilise lõksuna, andes 

Puukoristaja asustab erisuguseid vanade lehtpuudega puistuid. Asulapuis-
tutes on tema asustustihedus suuremgi kui looduslikes metsades

Tamme-kirjurähn, 
kunagine haruldus, on 

paarikümne aastaga 
muutunud Mandri-
Eestis regulaarseks 

haudelinnuks. Ta eelis-
tab elupaigana peami-
selt parke ja kalmistuid. 

Foto on tehtud Raadi 
kalmistul

Kaelus-kärbsenäpp on 
Lääne-Eestis haruldane 
haudelind, keda koha-
takse eelkõige saartel. 
Laiade lehtmetsade asu-
kana hõivavad nad terri-
tooriumi sageli asulapar-
gis, näiteks Kuressaares, 
Suuremõisas, Pidulas. 

Kaelus-kärbsenäppi on 
Eestis 2019. aastani kohatud 

49 korral

Foto: Remo Sav
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pesitsema asuvale linnule valesig-
naali keskkonna toidurikkuse 
kohta. 

Parkides tasuks paigutada 
pesakastid märksa kõrgemale kui loo-
duskeskkonnas, et inimtegevus pesit-
sejaid ei häiriks. Pesakastid pakuvad 
talvel lindudele ka ööbimisvõimalu-
si. Tihased ja varblased ööbivad neis 
tavapäraselt, suuremates kastides 
veedavad öid näiteks suur-kirjuräh-
nid ja hallrähnid, aga värbkakk võib 
neisse ladustada kütitud hiiri.

Eesti parke on linnuteaduslikult 
vähe uuritud. Ehkki parke leidub 
peaaegu igas asulas, hakkab Eesti 
ornitoloogilist kirjandust sirvides 
silma, et ainult väga üksikute par-
kide kohta on talletatud põhjalik-
ke linnuvaatlusi. Näiteks Kadrioru 
park Tallinnas, Toomemäe park 
Tartus ja Rannapark Pärnus. Neiski 
enamasti vaid vähestel aastatel. 
Küllap on üksjagu materjali senini 
veel raskesti leitavana kuskil paber-
kandjal, näiteks kooliõpilaste uuri-
mistööd.

Üks ilmselt meie paremaid pargi-
linnustiku ülevaateid on Kaarel Laugu 
1993.  aastal avaldatud kokkuvõte 
46 ha suuruse Pärnu Rannapargi lin-
nustikust. Ülevaade hõlmab ajavahe-
mikku 1938–1988. Nii pika aja jooksul 
vahetusid vaatlejad ja pargi üldilme 
muutus looduslikust hooldatud linna-
pargiks. 19. sajandi lõpul rannaluidete 
kaitseks rajatud puistu on tänapäeval 
lindude pesitsusajal rahvarohke puh-
keala. Üldiselt näib, et Rannapargi lin-
nustik oli eriti rikas uuringu alguses 
1938.  aastal, kui registreeriti kokku 
44 liiki ja 434 pesitsevat paari. 50 aas-
tat hiljem oli alles jäänud 18 liiki ja 89 
pesitsevat paari. 

Tõsi, nende arvude suures erine-
vuses mängib rolli ka see, et algus-
aastatel hõlmati loendustesse pargi 
kõrval asuv roostik, hiljem enam 
mitte. Vaadeldud ala pindala muutu-
sed, mistõttu eri perioode ei saa väga 
hästi võrrelda, tundub olevat tüüpili-
ne probleem pargilinnustiku pikaaja-
lisel jälgimisel. 

Siiski hakkab Rannapargi linnusti-
ku ajaloos silma mõndagi huvitavat. 

Künnivares kui parkide karakterliik 

Künnivares on üks Eesti tun-
tumaid pargilinde. Ilmselt 
on tema kuulsus küll pigem 

halva maiguga, teda peetakse lär-
majaks ja reostajaks. Künnivarese 
asustuslugu Eestis algab 18.  sajan-
di lõpuga, kui Räpinas kirjelda-
ti esimene koloonia. 1870.  aas-
tail olid kolooniad teada muu hul-
gas Tallinnas Kadrioru pargis ja 
Läänemaal Suure-Rõude pargis.

Kui puude struktuur pargis on 
pesaehituseks soodne, võib künni-
vareste arv seal küündida erakord-
seks. Eesti suurim künnivarese-
koloonia paiknes Lääne-Virumaal 
4,8  ha suuruses Inju mõisa pargis. 
Arhitekt Wilhelm von  Engelhardti 
kujundatud park rajati 19.  sajan-
di lõpul või 20.  sajandi algul. 
1975.  aasta loendusel registreeriti 
pargis 1143 künnivaresepesa. Injut 
ümbritsevad ulatuslikud põlluma-
jandusmaad, kust nii suurel koloo-
nial oli lihtne toitu hankida. 

Kui park korrastati, siis koloonia 
lagunes ning ilmselt jaotus ümber 
lähikonna väiksematesse koloonia-
tesse, mida Pandivere kõrgustikul 
on alati olnud rohkesti. Suuruselt 
teine künnivaresekoloonia paik-
nes samuti Lääne-Virumaal Kloodi 
mõisapargis, kus 1975. aastal loen-
dati 500 pesa. 

Künnivares võib pesitseda palju-
del puuliikidel, praegusajal enamas-
ti siiski lehtpuudel, harvem mändi-
del ja lehistel, veel harvemini kuu-
sel. 1975. aastal korraldatud koloo-
niate loenduse ajal asus aga veidi 
üle poolte pesadest okaspuudel, 
eriti männil [2].  

Künnivarese pesa on võrdlemisi 
suur ja peab seetõttu tugevasti kin-
nituma. Sestap ei sobi pesakohana 
kõrged peened puud, mis tormiga 
tugevalt kõiguvad, seades pesa tur-
valisuse ohtu. Kes on künnivare-
se pesi pikemalt jälginud, teab, et 
need püsivad puul aastakümneid 
ning maha kukkunud pesi leiab 
väga harva. Enamasti paikneb ühel 

puul üks kuni kaks pesa, kuid näi-
teks Tartus oli neid eelmise sajandi 
lõpukümnenditel ühel puul kesk-
miselt kolm kuni viis. Ühel suure 
võraga Toomemäe puul loendati 
isegi 43 pesa. 

Künnivarese koloonia võib püsi-
da stabiilsena aastakümneid, ent 
Eestis on neid tihti vaenatud, alates 
vanalindude laskmisest kuni pesade 
hävitamiseni. Hea näide on Pärnu 
Rannapark, kus 1938.  aastal kün-
nivarese kolooniat veel ei olnud, 
1970. aastate lõpus ja 1980. aastate 
algul kõikus koloonia suurus 100–
130 pesa vahel ning 1984. aastal see 
hävitati. 1986.  aastal oli koloonia 
tagasi, ent hävitati uuesti 1987. aas-
tal. Enne viimast hävitamist arva-
ti koloonias pesitsevat sada paari 
künnivareseid: ligi kolmandik pargi 
toonase vaesunud linnustiku kõi-
gist haudepaaridest. 

Künnivarese pesitsusedukus on 
üldiselt parem kõrgemates pesa-
des. Puuvõras madalamal paikne-
vates pesades koorub poegi märksa 
vähem. Lennuvõimestumise ajaks 
see erinevus küll väheneb, kuid ei 
kao. Arvatakse, et peamiselt on 
madalate pesade hukkumise põhjus 
mitmesugused imetajad, eriti ora-
vad. Pole siis ime, et künnivaresed 
püüavad asustada eelkõige võimsa-
ma võraga puid.

pesitsema asuvale linnule valesig-
naali keskkonna toidurikkuse 

pesakastid märksa kõrgemale kui loo-
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Näiteks domineerisid pargis esime-
sel loendusaastal ülekaalukalt kuld-
nokad, keda toona pesitses 91 paari, 
s.o koguni 21% sealsest haudelinnus-
tikust. Kui roostikku poleks loendus-
se hõlmatud, oleks kuldnoka osakaal 
haudelinnustikus olnud ilmselt veelgi 
suurem. 1980. aastate lõpuks oli kuld-
nokkade arvukus kahanenud üle viie 
korra, mis muu hulgas kajastab liigi 
arvukuse üldist langust sel ajal. 

Arvukuselt teine liik Rannapargis 
oli 1938. aastal metsvint: 16% haude-
paaridest. Et metsvint jäi kuldnokale 
arvukuselt alla, on muidugi erandlik. 
50 aastat hiljem oli Rannapargi domi-

nantliik siiski juba metsvint, kuigi ka 
temagi arvukus oli vähenenud veidi 
üle viie korra. 

Rannapargi vaatluste seas torkab 
silma veel üks liik: hall-kärbsenäpp, 
keda esimesel loendusaastal pesitses 
lausa 28 paari. Seda liiki võib pidada 
tüüpiliseks pargilinnuks, kuid ena-

masti kohtab teda ühe pargi kohta 
ainult mõned paarid. 50 aastat hiljem 
oli liik Rannapargi haudelinnustikust 
paraku kadunud.

Uurigem! Inimtekkelist maastikku 
peetakse sageli looduskaitse mõttes 
väheväärtuslikuks või koguni öko-
loogiliseks lõksuks, kus pealtnäha 
kergemat elu nautima tulnud lii-
gid ei suuda ennast piisavalt taas-
toota. Paraku pole aga ette näha, 
et inimeste arvukuse ja linnade 
kasv pidurduks, pigem vastupidi. 
Seetõttu muutuvad inimese kujun-
datud maastikud liigikaitse seisuko-
halt üha olulisemaks. 

Nagu öeldud, on pargid Eestis 
ühed vähim uuritud lindude elupai-
gad. Eriti torkab silma, et puuduvad 
linnustiku talvised inventuurid, ehkki 
parkides elab rohkesti mitterändseid 
liike. Ometi on parke väikese pind-
ala ja hea juurdepääsu tõttu kerge 
uurida, ka on ühes pargis elavad kuni 
paarkümmend linnuliiki jõukohane 
selgeks õppida isegi algajale loodus-
huvilisele.

Uuringuid kavandades tuleks välti-
da mõneski vanas andmeallikas silma 
torkavat viga: ei ole täpselt selgita-
tud (kaardil märgitud), millist ala on 
uuritud. Nõnda on linnustiku and-
mete muutusi tagantjärele raske lahti 
mõtestada. Samal põhjusel tuleks 
parkide linnustikku loendades eral-
di kajastada pesakaste. Muidu võib 
järeltulevatele põlvedele jääda aru-
saamatuks, miks mõnel perioodil oli 
näiteks rasvatihase ja must-kärbsenä-
pi arvukus erakordselt suur.

Ehk ongi viimane aeg kuulutada 
välja pargilinnustiku inventeerimise 
dekaad? 

1. Lauk, Kaarel 1993. Pärnu Rannapargi lin-
nustik 1938–1988. – Loodesevaatlusi 
1991 (1). Matsalu Riiklik Looduskaitseala, 
Tallinn: 46–57.

2. Вероманн, Хенрих; Роотсмяэ, Лемминг 
1981. Краткий обзор о распространении 
колоний серых цапель и грачей в 
Эстонии. – Сообщения Прибалтийской 
комиссии по изучению миграции птиц. 
12. Тарту: 169–174.

Jaanus Elts (1966) on viimased paarküm-
mend aastat uurinud kultuurmaastike lin-
nustikku.
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Kaelus-turteltuvi hakkas Eestis levima eelmise sajandi keskpaigas. Täieliku inim-
kaaslejana asustab ta meelsasti asulaparke ja puudega haljasalasid

Suurnokk-vinti võib sageli kohata parkides ja kalmistutel, ka pesitsemas. Ta eelis-
tab vanu laialehiseid, eriti tamme ülekaaluga metsi ja puisniite. See lind on pildis-
tatud Tartu loodusmaja lähedal pargis

Inimtekkelist 
maastikku peetakse 
sageli looduskaitse 

mõttes väheväärtuslikuks või 
koguni ökoloogiliseks lõksuks.
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Tiit Piiskoppel, Matti Masing

Eestist on leitud 14 liiki nahk-
hiiri, kellest pooled on paik-
sed – elavad meil aasta läbi – 

ja pooled on rändliigid, kes elavad 
siin vaid soojal ajal maist septembri-
ni. Kõik meie nahkhiired on kohastu-
nud elama metsavööndis, seetõttu on 
nende elu seotud puistutega. Eestis 
on säilinud vähe põlismetsa ja selle-
ilmelisi kooslusi, viimastel aastatel on 
hoogustunud metsaraied. Seepärast 
on vanad mõisapargid, teised par-
gid, asulate rohealad jm pargilaadsed 
puistud väga olulised elukohad nahk-
hiirtele, eriti suvel. Sobilikes parki-
des toitutakse, suheldakse, rajatakse 

poegimiskolooniad ning kasvatatakse 
üles pojad.

Eestis leidub üle tuhande vana 
mõisa- ja linnusepargi, mis on nahk-
hiirtele koduks. Nahkhiirekooslusi on 
uuritud enam kui sajas Eesti pargis, 
sel teemal on koostatud kokkuvõtteid 
ja kaitsesoovitusi [vt viited].

Pargi tüüpi elupaikades elavad 
meil meelsasti pargi-nahkhiir, põhja-
nahkhiir, pruun-suurkõrv ja suur-

videvlane. Kui pargis või selle lähe-
dal on veekogusid, siis ka veelendla-
ne, kääbus-nahkhiir ja Eesti väikseim 
käsitiivaline pügmee-nahkhiir. 

Niinimetatud väikelendlased – 
tõmmulendlane ja habelendlane 
– elavad metsades ja satuvad parki 
harva. Haruldane Nattereri lendlane 
võib sügisel tulla parki ja jääda näi-
teks mõnda sealsesse keldrisse tal-
veunne. Hõbe-nahkhiire kolooniad 
elavad ja toituvad suurtes metsades, 
mõnikord ka suuremate veekogude 
kallastel. Suurte veekogude kallastel 
elab ka haruldane väikevidevlane. 

Euroopas range kaitse all olev tiigi-
lendlane ei ole otse seotud parkidega. 
Tema suured kolooniad elavad mõne 
suurema siseveekogu ääres. 

Eestis juhuleiuna avastatud (hääle 
põhjal, Tabasalu 12.09.2005) euroopa 
laikõrvale meeldivad vanad tammed, 
mille koore all need tumedakarvali-
sed loomad veedavad päeva. Lätis ja 
Leedus elab ta vanades tammikutes, 
kus leidub ka kuuski, mis pakuvad 
talle varju. 

Nahkhiired 
vajavad parke

Pruun-suurkõrv elab meelsasti pargi tüüpi elupaikades ja talvitub maa-alustes ruumides, näiteks mõisakeldrites
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vana mõisa- ja 

linnusepargi, mis on 
nahkhiirtele koduks. 
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Näeme, et Eestis leitud käsitiiva-
listest pooled kasutavad parke tihti 
elupaigana, ülejäänud küll vähem, 
aga aeg-ajalt satuvad sobivasse parki 
nemadki.

Mis teeb pargist nahkhiirtele hea 
kodu? 
Pargi sarnasus metsaga (põlismet-
saga). Nahkhiirtele soodsas pargis on 
puistu ja taimestik liigirikas (sh oht-
ralt lehtpuid) ja erivanuseline, kasvab 
eri rinnetena ega ole ülearu hoolda-
tud. See on sobiv keskkond nii varju-
miseks kui ka nahkhiirte toidule: len-
davatele putukatele ja ämblikele. 

Vanad puud oma õõnsuste ja 
koorealuste lõhedega pakuvad käsi-
tiivalistele paiku poegimiskoloonia-
teks ja muid varjekohti, samuti head 
keskkonda putukatele ja ämblikele. 
Sellised puud peaksid asuma ka pargi 
varjulistemates osades, mis on poe-
gimiskoloonia asupaigana eriti sood-
sad. Õõnsustega puid peaks olema 
7–10 hektari kohta.

Hea oleks jätta alles mõned sur-
nud, aga kindlalt püsti püsivad puud: 
ilma nendeta on park nahkhiirte-
le ebasoodsam paik. Paraku eemal-
datakse meil parke renoveerides ja 
hooldades just sellised puud esma-
järjekorras. Mujal maailmas, nt 
Saksamaal, hoitakse aga vanad puud 
erilise väärtusena alles nii metsades 
kui ka parkides. 

Maastiku mosaiiksus. Puistu 
tihedus võiks olla mitmekesine: liiga 
ühtlaselt avaras elupaigas vähendab 
tuul lendavate putukate hulka, ka võib 
seal olla ülemäära valge ja mürarikas. 
Liiga ühtlaselt tihedas puistus on aga 
vähe lennuruumi. Lagendikud ja häi-
lud, kus kasvavad rohttaimed ja põõ-
sad, on tähtis elupaik putukatele ja 
jahipaik nahkhiirtele. Hekke, alleesid, 
pargiteid ja radu kasutavad nahk-
hiired meelsasti lennuteedena.

Veekogud parkides, nende 
suurus, hulk, paigutus ja kalda 
omadused on nahkhiirtele 
eluliselt tähtsad, kuna veeko-
gudes ja niisketel aladel are-
neb palju lendavaid putukaid. 
Enamik meie nahkhiireliike toi-
tub tihti veekogude äärealadel ja 

Nagu nimigi ütleb, on sobivas seisundis pargid meeltmööda elupaik ka pargi-
nahkhiirele

Elistvere park ja parkmets on üks väärtuslikumaid nahkhiirte elupaiku Vooremaal. 
Ehkki suuremad veekogud asuvad eemal, loovad põlismetsailmeline puistu, õõn-

sad puud, rohtunud lagendikud ja vanad hooned tegurite 
kogumi, mis sobib paljudele nahkhiirtele, sh tüüpiliste-

le metsaliikidele, nagu tõmmulendlane, pruun-suur-
kõrv ja hõbe-nahkhiir

Niinimetatud väikelendlasi – tõmmulendlast 
ja habelendlast – detektorist kostva hääle põh-
jal liigini ei eristata. Parkides kohtab neid liike 
harva. Pildil olev tõmmulendlane on püütud 

ja rõngastatud oma päevase varjepaiga juures 
Jõune külas Jõgevamaal
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kohal. Vaba veepinda kasutavad nahk-
hiired ka joomiseks. Piisavalt suur ja 
liigendatud, rikkaliku kaldataimesti-
kuga veekogu pargis on hea nahkhii-
repargi tunnus. Seda ei tohiks lasta 
kinni kasvada, ent kaldaid ei tohiks 
ka liialt niita. Eriti hea, kui veekogu-
sid on mitu. Vältida tuleks hämarikus 

ja öösel töötavaid purskkaeve, mis 
oma müraga summutavad nahkhiirte 
jahihelisid.

Sobilikud ehitised. Pargi kui elu-
paiga väärtust suurendab seegi, kui 
veekogusid (nt tiike, ojasid, kraa-
ve) ühendavad sillad ja vee ääres on 
ka vanu hooneid ja muid sedalaa-

di rajatisi, mis pakuvad nahkhiir-
tele varjepaiku. Vanad hooned, sh 
keldrid oma pööningute, tuulekas-
tide, voodrialustega ja võlvidega, on 
nahkhiirtele hea varjepaik. Harjunud 
nende hoonetega, kasutavad nahk-
hiired neid palju aastaid järjest (vt 
Eesti Loodus 2020, nr 6). Mõisa- jm 
keldrid on nahkhiirtele ka väärtusli-
kud talvitumispaigad ning ülemine-
ku-varjepaigad suve ja talve vahel.

Liiga tugev öine valgustus on 
parkides üks põhilisi nahkhiirtele 
kahjulikke tegureid, mis võib nende 
elu seal sootuks välistada. Kui valgus-
tada, siis nõrgalt, ning valgus peaks 
olema tõkestatud, st suunatud pargi-
teele, nii et puude kesk- ja ülaosa jääb 
pimedusse (valgusreostuse kohta loe 
ka Eesti Looduse jaanuarinumbrist). 
Valgus ei tohiks olla ühtlaselt ere igal 
pool pargis, peaks leiduma hämaraid 
ja pimedaid alasid. Niipalju kui või-
malik, tasuks valgustus välja lülitada 
– suveööd on Eestis teadupärast ka 
looduslikult valged. 

Mõnel juhul võib mõni üksik, hea 
asukohaga latern nahkhiirte elu siiski 
soodustada, meelitades kohale lenda-
vaid putukaid, keda mõnigi nahkhii-
reliik meelsasti püüdmas käib. 

Pargi suurus ja ümbrus. Nahk-
hiirte suvekolooniad vajavad küllaltki 
suurt toitumis- ja varjumisala. Eesti 
mõisapargid on sageli üpris väikesed, 
mistõttu nahkhiirte elu seal on kriiti-
lise piiri lähedal. Väiksemates parki-
des saavad elada vaid üksikud isendid 
või väikesed kolooniad. Ent suurema-
tes parkides võib leida kuni kümme 
liiki nahkhiiri, kellest enamikul on 
seal ka suvekolooniad. 

Ükski nahkhiireliik ei ela ainult 
parkides. Seetõttu on olulised ka 
parke ümbritsevad alad, sealgi võiks 
leiduda metsa, veekogusid, sobivaid 
lagendikke ja ehitisi. Sel juhul võivad 
nahkhiired päeval elada pargis puu-
õõnsustes ja öösel lennata toituma 
pargist eemale. Sääraseid näiteid on 
Eestis palju. 

Eeltoodud teguritele võiksime lisa-
da veel ühe: pargis tegutsevate ini-
meste teadlikkus ja heasoovlikkus 
pargielanike suhtes. See ilmneb väga 

Hummuli park Lõuna-Eestis. Siinsed lehtpuualleed ja hämarad pargilagendikud 
sobivad nahkhiirtele hästi. Pargis elavad põhja-nahkhiir ja pruun-suurkõrv. Aeg-
ajalt liigub siin pargi-nahkhiir ja ühel korral on leitud haruldast Nattereri lendlast. 
See liik vajab rahulikku hämarat elupaika vanas puistus. Suuremaid veekogusid 
siin ei ole, ent pargi lähedal mõisatiigil toituvad veelendlased

Keila-Joa parkmets. Üks väärtuslikumaid nahkhiirte elupaiku põhjarannikul. Keila 
jõgi ning jõeäärne puistu koos lagendike ja vanade hoonetega moodustab tegu-
rite kogumi, mis sobib paljudele nahkhiireliikidele. Siin pargis elavad kõik kolm 
meie Pipistrellus-nahkhiirt – pargi-nahkhiir, kääbus-nahkhiir ja pügmee-nahkhiir. 
Pügmee-nahkhiirt on lihtne määrata: tema möödudes kuulduvad detektorist 
pehmed helid, mille sagedusenäidik on 55 kHz peal. Ta on meie kandis ainuke liik, 
kes niisugust häält teeb; Keila-Joa pargis elab tema suvekoloonia
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mitmeti ning avaldab üliolulist mõju 
sellele, kas nahkhiired saavad pargis 
elada või mitte. 

Parke kujundades ja hooldades 
peaks alati arvesse võtma kõiki siin 
nimetatud tegureid. Enne suuremat 
renoveerimist tuleks kindlasti pidada 
nõu nahkhiire-ekspertidega. Vältida 
võiks mahukaid hooldustöid ajavahe-
mikul 1. maist kuni 15. augustini, sest 
sel ajal loovad nahkhiired poegimis-
kolooniad ja kasvatavad üles pojad. 
Parkidesse võiks üles panna nii lindu-
de kui ka nahkhiirte pesakaste, et pak-
kuda neile rohkem varjepaiku. Tuleks 
hoiduda tarvitamast pestitsiide jm 
keemilisi taimekaitsevahendeid, sest 
need hävitavad lülijalgseid, nahkhiirte 
toitu. Kindlasti võiks parki paigutada 
infotahvleid, et pargis liikuvatele ini-
mestele pargielanikke tutvustada. 

Inimestele meeldib park seetõt-
tu, et see meenutab metsa. Siis hin-
nakem ja hoidkem oma parke ka lii-
gikaitse seisukohalt. Kui märkame 
hämarikus või öösel pargis jalutades 
tontlikult ja hääletult vilksatavat len-
dajat, võime olla rahul, et keskkond 
meeldib ka nahkhiirtele. 

Artikli teksti on toimetus muganda-
nud.
1.  Keppart, Vello 1993. Kaarlimetsa park ja 

seal elavad imetajad. – Eesti Mets  5/6: 
36–37.
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2005. Nahkhiired Luual. – Belials, Veiko 
(koost). Luua Metsanduskool. Artiklid ja 
uurimused 4. Luua: 77–88.
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kides. – Tammet, Tiina (toim). Eesti par-
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5.  Lutsar, Lauri 2009b. Parkide inventuur 
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Looduse Fond (tellija: riiklik looduskaitse-
keskus). Tartu ja Tallinn: 9.

6.  Lutsar, Lauri; Masing, Matti 2012. Narva 
Pimeaias ja bastionites elavate nahkhiir-
te inventuur. Soovitused nahkhiirte kait-
seks. Eestimaa Looduse Fond (tellija: Narva 
Linnavalitsuse linnavara- ja majandus-
amet). Tallinn.

7.  Masing, Matti; Lutsar, Lauri 2018. 
Nahkhiirte inventuur parkides 2018.  aasta 
suvel, looduskaitselise uurimistöö kok-
kuvõte (tellija: Keskkonnaamet) – MTÜ 
Sicista Arenduskeskus. Tartu: 8–45. 

8. Masing, Matti 1984. Lendlased. Valgus, 
Tallinn.

9.  Masing, Matti 2009. Eesti parkide nahk-
hiireline väärtus detektor-uuringute põh-
jal (1999–2008). – Abiks loodushuvilisele. 
MTÜ Sicista Arenduskeskus. Tartu.

10. Masing, Matti 2015. Eesti nahkhiired. 
Sicista Arenduskeskus, Haapsalu ja Tartu.

11. Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse 
tegevuskava. Keskkonnaamet, 2017.

12. Piiskoppel, Tiit 2020. Parkide tähtsus 
Eesti nahkhiirte asurkonnale. Uurimistöö. 
Räpina Aianduskool, Räpina.
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Tiit Piiskoppel (1973) on lõpetanud 
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Matti Masing (1953) on zooloog, MTÜ 
Sicista Arenduskeskus juhatuse esimees. 

|115| 

Mõned nahkhiirtele sobinud pargid on nüüdseks ära rikutud, nahkhiired ei saa 
seal enam elada. Niisugune on Taagepera lossipark, kus suveööl põlevad mitte 
kellelegi vajalikud eredad ja tõkestamata valgusega laternad. Nende tõttu pidi 
veelendlaste suvekoloonia pargist põgenema

Endine Kirikupark Võru kesklinnas 2017. aastal ja kaks aastat hiljem, pärast lage-
raiet. Siin asus nahkhiirte riikliku seire loenduspunkt number 2. Nüüd siin nahkhii-
red enam ei lenda

Mõisaaegne jääkelder Õisu pargi 
servas. Siit pargist on leitud põhja-
nahkhiire, Pipistrellus-nahkhiirte ja 
veelendlase suvekolooniaid, samuti 
suurvidevlast, Põhja-Euroopa suurimat 
nahkhiirt, kes on Eesti alal suhteliselt 
haruldane. Niisugused keldrid on säi-
linud arvukamalt Põhja-Eesti parkides. 
Meie paiksed nahkhiireliigid kasutavad 
neid varjepaigana sügisel ja talvel
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Tegutse teadlikult

Martin Tikk

Eesti on pargirikas maa. 
Sajandite vältel on mõisnikud, 
kiriku- ja linnaisad neid loo-

nud ning spetsialistide abiga kujun-
danud. Parkide otstarve on aja jook-
sul muutunud: tänapäeval on see 
sageli teistsugune kui rajamise ajal. 
Uurisime ekspertidelt, millised on 
pargis puhkamise võimalused prae-
gu ja kuidas inimesed neid kasutavad.

Mitmekesiselt hooldatud ja kujun-
datud pargid pakuvad puhkuseks 
palju võimalusi. Tallinna ülikooli rek-
reatsioonikorralduse lektori Reeda 
Tuula-Fjodorovi sõnul võib roheala 

olla nii hooldatud ja kujundatud tai-
mestiku ning radade võrgustikuga 
rekreatiivala kui ka linnamets, kus 
looduskeskkonnal lubatakse vabamas 
vormis areneda.

Pargid võimaldavad aktiivselt lii-
kuda: parkide terviseradadel saab 
jalutada, harrastada kepikõndi, joos-
ta ja sõita rattaga. Sageli korraldatak-
se linna- ja parkmetsades orientee-
rumispäevakuid. Siia-sinna rajatakse 
üha populaarsemaks muutuva ketta-
golfi radu, talvel luuakse radu suusa-
huvilistele. 

Üldjuhul on sellised puhkeotstar-
beks mõeldud terviseradade tüüpi 
rohealad hästi korraldatud. Tänu 
sihtasutusele Eesti Terviserajad on 

paigaldatud viitasid, korrastatud radu 
ja asjaomast taristut, nagu parklad, 
teabetahvlid, prügikastid, valgusta-
tud lõigud, isegi rajatud piknikualasid 
ning välijõusaale.

Terviseradasid aitavad arendada 
nende kasutuse uuringud ja radade 
majandamise ning keskkonna ja lin-
nakorralduse valdkonna eksperdid. 
„Rohealadel aja veetmine on kasu-
lik tervisele ning võimaldab edenda-
da vaimset ja füüsilist tervist. Seeläbi 
väheneb elanike haigestumine ja sure-
mus, sest parkides ja teistel roheala-
del viibimine pakub psühholoogilist 
lõõgastust, leevendab stressi, soodus-
tab sotsiaalset ühtekuuluvustunnet, 
toetab kehalist aktiivsust ning vähen-
dab kokkupuudet õhusaaste, müra ja 
liigse kuumusega,“ sõnab Eesti maa-
ülikooli maastikuarhitektuuri õppe-
tooli nooremteadur Gloria Niin. 

Rohealad pakuvad mitmesuguseid 
hüvesid. Pargi või mõne muu roheala 
suurus, asukoht, teede kvaliteet, liigi-
rikkus, müratase, reljeefi iseärasused 
jms määravad ära liikumise, vaba aja 
veetmise ja sportimise võimalused – 
kõikide võimalike tegevuste hulga ja 
see omakorda näitab, kui palju saavad 

Tartu Tähtvere dendropargil on rohkem kasutusvõimalusi, kui esmapilgul paistab. Siin peetud walk-talk-seminaril jagati lugu-
sid samas kohatud suusatajast, jäälinnust, koprast ja kalamehest, seetõttu on fotol punasega tehtud täiendused, mis aitavad 
neid võimalusi näha

Mitmekesised aja 
veetmise võimalused 

parkides
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inimesed pargist turgutust vaimsele 
ja füüsilisele tervisele.

Väga võimalusterohke on Tähtvere 
dendropark. See on üks tartlas-
te armastatumaid puhkealasid, mille 
rekreatiivkoormus on üha suurene-
nud. Kuidas saab seal pakkuda vaim-
set ja füüsilist tervist parandavaid 
hüvesid ning mismoodi hoida ja 
edendada sealseid kooslusi? 

Tartu linnavalitsuse tellimusel 
tehti 2020. aasta suvel Tähtvere pargis 
mitme elustikurühma inventuur. Selle 
järgi leidub seal 180 taksonit puittai-
mi, 235 rohttaimeliiki, sealhulgas viis 
taimeliiki, mis kuuluvad kolmandasse 
kaitsekategooriasse: balti sõrmkäpp, 
laialehine neiuvaip, suur käopõll, oha-
kasoomukas ja ahtalehine ängelhein. 
Leiti 351 liiki lühijalgseid, muu hulgas 
Eestis haruldased mustkõht-luitemar-
dikas ja tiigervaksik; kaheksa lülijalg-
se leidu olid esmaleiud Eestis. Pargis 
on kohatud 127 linnuliiki, kellest 31 
liiki on kindlad pesitsejad; esimese 
kategooria kaitsealustest linnuliiki-
dest on nähtud merikotkast, väike-
konnakotkast, suur-konnakotkast ja 
kalakotkast (vt arena.ee/wp-content/
uploads/2020/11/DENDROPARGI-
ARUANNE-2020.pdf). 

„Viimastel aegadel olen täheldanud 
– küll harvem, aga siiski – lähedal 
asuvate büroohoonete töötajaid nii-
öelda walk-talk-seminare või aktiiv-
seid lõunapause tegemas. Tänases 
piirangutega elukorralduses leitakse 
võimalus sotsiaalsete vajaduste rahul-
damiseks samuti rohealadel,“ mainib 
Reeda Tuula-Fjodorov. 

Soov omaette olla toetab ka loodu-
se heaolu ja aitab selle ilu paremini 
tunnetada. Põhjus, miks põhiradadelt 
kõrvale põigata ja otsida oma rada või 
liikuda kodukohast kaugemale loodu-
sesse, on sund põgeneda igapäevase 
müra eest, saada veidi rahu ja veeta 
aega segamatult.

Ent selline ootus ja soov ning 
reaalne tegutsemine on kahetine. 
Kui paljud pargis käijad hakkavad 
otsima laiemat isiklikku ruumi, siis 
on nende jalajälg keskkonnas üsna 
suur ja võib isegi kahjustada pargi 
väärtusi. Seetõttu on oluline liiku-
da teadlikult ja arvestada nii loodu-
se kui ka teiste puhkajatega, juhin-
duda oma sisemistest väärtustest ja 
eetikast. 

Pargid on põnevad alad: seal vii-
bides saab ühendada meeldiva kasu-
likuga, kasutades parke õpikeskkon-
nana, tutvumaks puude-põõsaste, 
rohttaimede, lindude, väikeimetajate, 
kahepaiksete ning vee- ja mullaelus-
tikuga.

Luua metsanduskooli arboristi-
õppe meisterõpetaja Aino Mölder 
sõnab, et peale selle annavad par-
gid võimaluse märgata ajaloo, 
kunsti ning arhitektuuriga seotud 
seiku ja kujundada loodust väär-
tustavaid hoiakuid. Park on hea 
koht, kus käia näiteks joonistamas 
või maalimas. 

Jõu- ja eakohaseid teemasid leidub 
küllaga: lihtsate pliiatsijooniste kaudu 
kinnistuvad mällu näiteks eri puulii-
kide lehekujud, oksagraafika ja koore-
muster või eri üraskiliikide kahjustus-
pilt. Akvarell- või guašijoonistused 
võimaldavad märgata mitmesugu-
seid kevadisi puhkevärvusi või sügi-
sest lehekirevust ning ühtlasi seosta-
da neid tähelepanekuid konkreetsete 
taimeliikidega.

Nutikalt rajatud pargid tekitavad 
turvatunde. „Pargid, eriti linnakesk-
konnas, on sageli ainsad turvalised 
alad, kus inimene saab jalgsi või rat-
taga või lapsevankriga või koeraga 
jalutada, oma treeningukava värskes 
õhus läbi viia, olgu see lihtsalt jooks 
või kõndimine,“ ütleb Eesti maaüli-
kooli elurikkuse ja loodusturismi 
õppetooli lektor Marika Kose.

Sageli on linnaparkides loodud 
huvirühmadele mitmekülgsed võima-
lused tegelda oma harrastustega nii, 
et nad üksteist ei segaks: lastele mõel-
dud mänguväljakud, aedadega pii-
ratud alad koertele, vaiksemad nur-
gad üksinduse armastajatele, välja-
kud rula- ja tõukerattahuvilistele või 
näiteks välimalelauad ja esinemisalad.

Loomulikult leidub ka metsiku-
maid parke, kus alad on loodusliku-
mad või jäänud pisut unarule oma-
niku huvi- või rahapuuduse tõttu, 
näiteks vanad mõisapargid. Sellised 
veidi metsistunud pargid pakuvad 
huvi üksinduse nautijatele ja looduse-
sõpradele, enamasti kohtab niisugus-
tes parkides rohkesti linnuliike ja 
väikseid imetajaid ning saab uudista-
da eri liiki puid ja põõsaid.

Aino Mölder tõdeb, et mõne pargi 
arhitektuuriline ja funktsionaalne 
kontseptsioon lähtub ühtsest ideest, 
sellises teemapargis saab koos pere-
ga veeta terveid päevi või nädalava-
hetusi. Kui aga käsitada parki suure-
ma iseseisva või ka mõne ansambli 
koosseisu kuuluva haljasalana, kus on 
maastikku eesmärgipäraselt kujunda-
tud ning rikkalik taimestik, siis ühelt 
poolt puhkevõimalused laienevad, 
kuid teiselt poolt kaasnevad sellega 
mõningad piirangud.

Linnaparkides eelistatakse jaluta-
da, treenida või mängida, pere ja 
sõpradega suhelda ning lastega aega 
veeta. Jalutajatele on olulised turva-
lised kõnnirajad, kus võib olla kindel, 
et keegi ei harrasta seal muid tege-
vusi. 

Iraanis tehtud uuringu põhjal on 
paljudele oluline, et linnapark asuks 
elukoha lähedal, kuid inimesed on 
siiski valmis minema ka kaugemale, 
kui sealne roheala on turvalisem, suu-
rem ja parema taristuga. Ilmselt rah-
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vusliku eripära tõttu peavad iraanla-
sed tähtsaks võimalust minna parki  
kokku saama teiste inimestega ja koos 
aega veetma. Aga rahvarohkus ehk 
teiste inimeste nägemine on oluline 
ka turvalisuse seisukohalt: see sisen-
dab turvatunnet.

Kasuta pargi võimalusi targalt. 
Reeda Tuula-Fjodorovi sõnul leiavad 
inimesed pargis käikudeks seda roh-
kem aega, mida lähemal kodule asub 
võimalus rohealal lõõgastuda. Kuid 
kas kõigile jagub ruumi ning kuidas 
see mõjub looduskeskkonnale?

„Külastajate hulgas on suur hulk 
lihtsalt looduses liikujaid ja võib 
märgata, kellel ei ole looduses lii-
kumise „kirjaoskust“. Nad ei pruu-
gi isegi mõista, et nad liiguvad valel 
pool rada ja neljakesi kõrvuti; et 
väikese lõkke tegemine ei pruugi 
olla hea mõte; et valjuhäälse maki-
ga metsas viibimine tekitab müra; et 
pika rihmaga või üldse rihmata liiku-
va koera reaktsioon on ettearvama-
tu teiste kasutajate suhtes,“ selgitab 
Tuula-Fjodorov. 

Ta toonitab, et linna rohealadel, 
parkides ja terviseradadel liikudes 
tuleb käituda samamoodi kultuurselt 
nagu ükskõik mis muus keskkonnas. 
Järjekindlad ja empaatiavõimega puh-

kajad üldjuhul hoomavad neid kirju-
tamata käitumisreegleid.

„Pargid on loodud inimese jaoks 
ja inimese poolt loodust ümber kor-
raldades või parasjagu valitseva tren-
di järgi painutades. Ka pargis toime-
tamise normid on igal pool ja igal 
ajal erinevad. Ühiskonnas on levinud 
arusaam ühte või teist tüüpi pargist 

ja kui Inglise stiilis parki hakata geo-
meetrilisi lillepeenraid rajama, siis 
mõne arvates on see kindlasti kena, 
ja mõne arvates vandalism,“ täiendab 
Marika Kose. 

Kui avalikus kohas murda peen-
rasse istutatud lill, peetakse seda 
vandalismiks, kuid metsa all kasva-
va lille murdmine ja kimpu sidumine 
on romantiline. Pargist ei sobi kogu-
da kimpu näiteks sünnipäevale mine-
kuks. Samas, mida käidavam park, 
seda rohkem peab pidama silmas, et 
sealt midagi ei korjataks või tallataks, 
sest kui tegutsejaid on palju, rüüsta-

takse park üsna kiiresti.
„Kui park on hästi projekteeritud, 

on see külastajale ja ka hooldajale 
palju positiivseid emotsioone pakkuv 
rajatis. Eesti üks vanimaid ja kaune-
maid parke, Kadrioru park, seda ka 
on,“ ütleb Kadrioru pargi muuseum-
raamatukogu kuraator Elle Pent. 

Eri aegadel rajatud pargiosad või-
maldavad vaba aega veeta väga mitut 
moodi. Ent võimalusterohkus toob 
kaasa muresid, mida tekitavad ini-
mesed, keda ei ole õpetatud austa-
valt suhtuma ümbritsevasse ja üks-
teisesse.

Levinud on ütlused: Ei tohi? Aga 
kus see kirjas on? Aga laps tahab parte 
toita. Laps on nii väike, tema jalg ei 
tee lillepeenrale midagi (Joostes lille-
aias üle parterite.) Miks ma ei või kar-
juda? (Kõrval jalutab ema lapsevank-
riga.) Miks ma ei või siin päevitada? 
(Bikiinides Luigetiigi ääres.) Miks ma 
ei või lilli murda, teil on neid ju palju. 
Miks ma ei või siin jalgpalli mängi-
da? (Kergesti kahjustataval murul ja 
puhkavate inimeste vahel.) Aga siit on 
juba mindud. (Otse läbi heki.) Minu 
koer on sõbralik. (Ent lapsed kardavad 
võõraid koeri.) 

Et parandada inimeste teadlikkust, 
korraldatakse Kadriorus tasuta jalu-
tuskäike, kus tutvustatakse pargi aja-
lugu, taimi, kodukorda ja tulevikku. 
Ühtlasi püütakse selgitada, et igale 
tegevusele on oma koht ja me kõik 
peame oma eripäradega siia ära mah-
tuma. Haljastuse hea väljanägemine 
oleneb oskuslikust ja südamega hool-
dusest.

Aino Mölder tõstab esile, et pargis 
viibides tuleb pargiga suhelda ja lasta 
end mõjutada pargi aural – see tagab-
ki lõõgastuse. Suhtlus on kahepoolne: 
park pakub seal viibijale mitmeke-
siseid lõhnu, värve ja helisid, pargis 
käijal aga on võimalus mõelda, kes 
või mis ja kuidas neid tekitab. Pargist 
lahkudes ei tohi me endast jätta sinna 
nähtavaid jälgi. Rikkumata ja puhtas-
se keskkonda on teinegi kord meeldiv 
tagasi tulla, sestap ärgem põletagem 
sildu! 
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonna-
korralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ 
rohelise ülikooli peaspetsialist.

Tegutse teadlikult

Tallinna esinduspark Kadriorg koosneb esinduslikumatest osadest baroksete lille-
peenardega, aga ka vähem hooldatud looduspargist – kõik need pargiosad anna-
vad võimaluse siin mitmeti aega veeta ja pargi hüvesid kasutada

Kui park on hästi 
projekteeritud, on 
see külastajale ja ka 

hooldajale palju positiivseid 
emotsioone pakkuv rajatis. 
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P R O J E K T E E R I M I N E

U U R I N G U D

D I S C O V E R  A  N I C E  J O U R N E Y

loovmaastik

Detailplaneeringud.

Väliruumi projektid (pargid, väljakud, tänavaruum, eraaiad, 
looduslähedased sademevee immutamise lahendused koostöös 
veeinseneridega (imbpeenrad rohealadel, viibetiigid, vihmaaiad, 
imbkraavid ja muud lahendused, mis võimaldavad sademeveest 
vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides 
sademevee reostumist). 

J Ä R E L E V A L V E ,
E K S P E R T H I N N A N G U D  J A  M U U
Autori järelevalved, eksperthinnangud, jalg- ja jalgrattataristu 
projektlahendused ning sellega seotud arengudokumendid, 
ruumikavad, kujunduskavad.

Hoolduskavad, dendroloogilised hinnangud, 
muinsuskaitse eritingimused, insolatsioonianalüüsid. 

Loovmaastik OÜ tegutseb maastikuarhitektuuri valdkonnas, planeerides ja projekteerides väliruumi juba üle 10 aasta. 
Lähtume väliruumi planeerimise ja projekteerimise tegevuses eelkõige loodushoiust. Seda nii loodusväärtuste säilitamise, kui ka 
materjalide taaskasutuse kaudu maastikuarhitektuuris.

V I I M A S E  5  A A S T A  S U U R I M A D
P R O J E K T I D :
• Kohtla-Järve linna 70ha suuruse metsapargi maastikuarhitektuurse põhiprojekti osa koostamine 2017. Eesmärgiks linnakodanikele 

loodus ja vabaõhu tegevused lähemale tuua (parim kommunaalrajatis 2019)
• Lääne-regiooni kaitsealuste alleede hoolduskavad, mille tulemusel sai suur hulk alleesid Eesti maastikus ilusamaks ja 

liiklusohutumaks, kus looduskaitselised ja muinsukaitselised väärtused on hoitud ning väärtustatud (Muinsus-
kaitseameti tunnustus “Pärandi hoidja 2019”)

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel oleme koostanud mitmeid ajalooliste kaitsealuste parkide hoolduskavasid peamiselt 
Pärnu linnas ja Järvamaal 2015-2019, kuid ka mujal Eestis.

D I S C O V E R  A  N I C E  J O U R N E Y

W W W . L O O V M A A S T I K . E EI N F O @ L O O V M A A S T I K . E E L . T o l s t o i  1 4 - 1  T a r t u  5 0 1 0 6
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Eesti mõisapargid

Siinkirjutaja on perekondlike sidemete tõttu olnud pikka 
aega seotud Kärstna mõisapargi puudega, nii mõnigi 
haruldus on minu kaudu parki jõudnud.

Urmas Roht

Kärstna mõis on asutatud 1678. 
aastal, kui Helme maadest 
moodustati Kärstnasse oma-

ette valdus. 18.  sajandi keskel valmi-
nud barokne härrastemaja on ümber 
ehitatud 20. sajandi algul. 1924. aastal 
kolis härrastemajja kool, mis tegut-
ses mõisakoolina kuni 2017.  aasta-
ni. 18.  sajandi regulaarstiilis park 
on tänapäevase ilme suuresti saanud 
19.  sajandi teisel poolel: 1904.  aas-
tal valminud Walter von Engelhardti 
projekti järgi kujundati vabakujuline 

park. Looduskaitse alla kuuluv park 
võtab enda alla 11,2  ha. Võõrliikide 
poolest on huvitavamad pargiosad 
mõisa peahoonest põhja ja kirdesse 
jääv peaväljak ja selle ümbrus koos 
parkmetsaga ning peaväljakust lääne 
pool jätkuv pargiosa.

Käisin Kärstna pargi võõrliike üle 
vaatamas 2019.  aasta 11.  oktoobril. 
Kahjuks sadas tugevat vihma, seetõt-
tu oli üsna ebamugav puid mõõta ja 
fotografeerida – nii mõnigi küsimus 
jäi vastuseta ja fotod üsna ähmased. 
Võõrliikide mõttes väärib park siiski 
tähelepanu.

Kärstna mõisapargis 
sirgub huvipakkuvaid ja haruldasi puid

Vaade üle pargiväljaku põhja poole, kus kõrguvad võimsad harilikud ebatsuugad (Pseudotsuga menziesii)

Võimas vana harilik tamm (Quercus 
robur)
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Mõisapargi esiväljaku keskel kas-
vab aukartust äratav harilik tamm 
(Quercus robur). Uute mõõtmisand-
mete järgi on tema rinnasümbermõõt 
513  cm (1990.  aastal 465  cm) – 29 
aastaga on tüvi paksenenud keskmi-
selt 0,52  cm aastas. Eeldatavasti on 
tamm 350–400-aastane. Puu elujõuli-
ne võra kinnitab tema head seisundit.

Pargiväljaku põhjapoolses ser-
vas kasvab mitu suurt harilikku eba-
tsuugat (Pseudotsuga menziesii) 
[32]. (Nurksulgudes on siinses artik-
lis esitatud puu number pargi plaa-
nil.) Nendest ebatsuugadest suuri-
ma tüvediameeter (D) on 96  cm ja 
kõrgus (H) 36 m. Sellest puust lääne 
pool sirgub veel teinegi ebatsuuga, 
mille kõrgus on lausa 38  m ja tüve-
diameeter 83 cm (kahjuks ei ole seda 
puud plaanil märgitud). Ebatsuugad 
on heas seisundis, elujõulised ja kan-
navad rohkelt käbisid.

Plaanil nr 33 all märgitud hall ebat-
suuga (Pseudotsuga menziesii var. cae-
sia; D = 75 cm, H = 33 m) ei ole prae-
guse süstemaatika järgi enam oma-
ette teisend, teda käsitletakse sini-
halli ebatsuugana (var. glauca). Kõik 
Eestis kasvavad harilikud ebatsuugad 
ja enamik sama liiki puid Euroopas 
taanduvadki laiemalt liigi sinihal-
liks teisendiks. Roheline ebatsuuga 
ehk ranniku ebatsuuga (Pseudotsuga 
menziesii var. menziesii) on levinud 
Briti Columbiast kuni USA California 
osariigi lõunaosani üsna kitsal ran-
nikuribal. See ebatsuugaliik on küll 
väga kiirekasvuline, kuid merelist klii-
mat eelistava puuna on ta liiga kül-
matundlik, et kasvada Eestis ja isegi 
Kesk-Euroopas. Laiemalt võttes tasub 
Eestis kasvavaid ebatsuugasid kutsu-
da üldnimetusega harilik ebatsuuga.

Kahtlemata huvitavaim ja ehk 
kõige haruldasem puu on kaukaa-
sia nulg (Abies nordmanniana) [35], 
mis on pärit Eesti metsainstituu-
dist. Metsandusüliõpilasena sain aas-
tail 1979–1981 instituudi direkto-
ri Ülo Eriku käest mitmeid võõr-
puid, mis viisin algul kasvama isako-
ju Põlvamaale. Erik teadis mu dend-
roloogiahuvi ja kirgliku puuhuvilise-
na kinkis mulle mõned puud. Minu 
vend Jaan oli samal ajal Kärstnas koo-
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liõpetaja ning huvitus samuti puu-
dest, nõnda sattuski Kärstna parki nii 
mõnigi võõrpuu.

Mitu puud pärineb Tallinna botaa-
nikaaiast, kus töötasin dendroloo-
gina aastatel 1982–1985. Kahtlemata 
polnud kõigil puukestel Kärstna par-
gis õnne suureks sirguda, osa rikku-
sid metskitsed, osa niideti kogemata 
maha või juhtus muid õnnetusi, kuid 
kaukaasia nulg on õnnelikult suut-
nud suureks kasvada. Samal ajal istu-
tas metsainstituut kaukaasia nulud 
Ruhnu saarele. Seemne päritolupai-
gaks on märgitud Ritsa Gruusias. 
Seega võib oletada, et ka Kärstna par-
gis kasvava puu seeme pärineb sealt.

Nüüdseks on nulu rinnasdiamee-
ter 47 cm ja kõrgus 17 m, puu on terve 
ning kannab käbisid. Minu suureks 
üllatuseks ületab Kärstna pargi kau-
kaasia nulg oma mõõtmetelt tublisti 
2017.  aastal koos Heino Kasesaluga 
mõõdetud Ruhnu saare suurimat 
ning samuti viljuvat eksemplari 
(D = 26 cm ja H = 16 m), kuigi sealne 
kliima on pehmem, aga ilmselt mul-
laviljakus viletsapoolne. Kärstna pargi 
nulu seemnetest tulevikus kasvatatud 
järglased peaksid olema oma vane-
mast jälle pisut talvekindlamad ja 
suutma kasvada kogu Mandri-Eestis.

Kaukaasia nulu läheduses kasvab 
kuus vend Jaani toodud ja istutatud 

värdnulgu (Abies x phanerolepis) [36], 
mille kuuluvust ei olnud võimalik päris 
kaljukindlalt tõestada, sest käbid olid 
enamasti varisenud. Hübriidi tunnus 
on käbidel seemnesoomuste vahelt 
välja ulatuvad sirgete tippudega kat-
tesoomused. Võrsete ja okaste ehitus 
viitas siiski värdnulule; suurima puu 
diameeter on 27  cm ja suurima puu 
kõrgus 12,4  m. Need nulud on üsna 
heas seisus ja viljuvad rikkalikult.

Samamoodi on Kärstna parki jõud-
nud ajaani kuusk (Picea jezoensis) [34], 
mille rinnasdiameeter on 28 cm ja kõr-
gus 10,2  m. Puu tüvi on üsna tuge-
vasti vigastatud: koorde on mõtlematu 
käsi lõiganud risti, silma hakkab tugev 
vaiguvoolus ja puu näeb veidi haige 
välja, kuigi viljub korralikult. Ajaani 
kuuse edukat kasvu Eestimaal pärsivad 
kevadised hiliskülmad, sest varapuhke-
va Aasia liigina saavad puude noored 
kasvud alatihti külmakahjustusi, mis-
tõttu muutub puuvõra iseloomulikult 
veidi luudjaks. Kärstna kuuse võra on 
aga kaunis ja ilma mainitud tunnusteta.

Eelnimetatud viisil on Kärstna 
parki istutatud ka kaks Engelmanni 
kuuske (Picea engelmannii) [31]. 
Neist läänepoolne on mõõtme-
telt suurem, rinnasdiameeter 19  cm 
ja kõrgus 13  m; teine puu kuivab 
peagi. Mõlemad puud kannavad küll 
käbisid, kuid nende seisund on üsna 
kehv, võrade alaosa on kuivanud 

ja tüved sammaldunud. Kodumaal 
Kaljumägedes kõrgmäestiku puuna 
kasvav kuuseliik ei taha meil kusa-
gil eriti jõudsalt kasvada, on valgus-
nõudlik ja lühiealine.

Põhja pool, nende kuuskede taga, 
kasvab Mandri-Eestis muljet aval-
davate mõõtmetega euroopa nulg 
(Abies alba), mis on paraku jäänud 
plaanile kandmata. Puu rinnasdia-
meeter on 39  cm ja kõrgus 19  m, 
ilus terve nulg kannab käbisid. 
Kirdepoolses parkmetsas kasvab üsna 
palju selle puu järglasi, aga nii võsa-
niitjad kui ka metskitsed ei anna neile 
kuigi palju võimalusi suureks sirguda.

Nulust veel veidi põhja pool sirgub 
üsna üllatavate mõõtmetega sahhalini 
nulg (Abies sachalinensis) [76], mille 
tüvediameeter on 68  cm ja kõrgus 
25  m. Terve ja elujõuline nulg viljub 
rikkalikult. Nimetada tuleb ka kolme 
viljakandvat halli pähklipuud (Juglans 
cinerea) [30], mis jäävad nulust loo-
desse. Neist suurima puu tüvediamee-
ter on 81  cm ja kõrgus 19  m. Teised 
puud on mitmetüvelised ja väiksemad, 
samuti on kõigi puude võrad osaliselt 
kuivanud. Ilmselt on varem puuderüh-
mas olnud rohkem puid, millele viitab 
mitu kändu. Kuivanud võrad annavad 
märku puude vanusest ja peatsest hää-
bumisest.

Kirde pool paiknevasse metsa-
parki minnes tuleks valida tiikidest 
põhja poolt mööda kulgev jalgrada. 
Selle servast leiame veel huvipak-
kuvaid liike. Esmalt jääb silma suu-
remõõtmeline harilik saar (Fraxinus 
excelsior) [38]. Kuigi praegu vohab 
saaresurm, mis saarepuid väga tuge-
vasti kahjustab, on see puu imekom-
bel enam-vähem terve. Saare kop-
sakas tüvediameeter on 159  cm, aga 
1991. aastal oli see 141 cm: 28 aasta-
ga on lisandunud 18  cm, keskmiselt 
0,64 cm aastas. Tüve ümbermõõtu ei 
ole saanud päris korrektselt hinnata, 
sest mõõtmiskohas olevate tüvepak-
sendite tõttu ei ole tulemus täpne. 
Puul on kõrgust 26 m. Tahaks loota, 
et saar jääbki haigusest puutumata, 
kuigi selle tõenäosus on väike.

Rada mööda edasi liikudes jõua-
me peagi valge männini (Pinus stro-

Eesti mõisapargid

Viljadest lookas Arnoldi viirpuu (Crataegus arnoldiana). Põhja-Ameerikast pärit viir-
puuliik on Eestis külmakindel ning tal areneb rikkalikult ka söödavaid vilju
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bus) [39]. Varem kasvas neid Põhja-
Ameerika idaosast pärit puid siin 
kaks, kuid teine suuremate mõõtme-
tega eksemplar on ilmselt hukkunud 
arvatavasti valge männi koorepõleti-
ku pärast. Hävinud männi tüükaosa 
seisab püsti veel praegugi. Ent teine 
puu kasvab ja viljub päris kenasti, 
tema rinnasdiameeter on 72  cm ja 
kõrgus 34 m. 

Veidi enne valget mändi kasvab raja 
ääres rühm harilikke pärnasid (Tilia 
cordata). Plaanil ei ole neid tähista-
tud, kuid nad jäävad oma suure kõr-
guse tõttu kohe silma. Suurima puu 
rinnasdiameeter on 82  cm ja kõr-
gus 35–36  m. Võrdluseks: Sangaste 
parkmetsas Valgamaal on 2006.  aas-
tal teodoliidiga mõõdetud hariliku 
pärna kõrguseks 37  m. Kärstna par-
gis on maapind mõõtmispaigas tugeva 
langusega, seepärast ei ole siinkirjutaja 
mõõteandmed ilmselt väga täpsed, aga 
siiski on tegemist Eesti kõrgemate hari-
like pärnadega. Mainimata ei saa jätta 
üsna haruldast ameerika pärna (Tilia 
americana) [42], kuid puu on hävingu 
äärel, elusvõrast on alles ainult üks oks.

Sama pargiteed mööda tagasi jalu-
tades leiame tiikide lähedalt kolm 
suurt hõbehaaba (Populus alba) [47], 
neljas puu on murdunud. Hõbehaabu 
leidub vanades mõisaparkides vee-

peeglite äärde ja metsaservades-
se istutatuna üsna sageli, iseenesest 
pole tegemist haruldustega. Mainitud 
puud on heas seisundis, aga jõua-
vad vanuse tõttu peatselt eluõhtusse. 
Karta on, et suuremad tormid edaspi-
di need puud hävitavad. Suurima puu 
tüvediameeter on 118 cm. 

Lõunapoolsemat pargiteed mööda 
mõisamaja poole tagasi jalutades jääb 
paremat kätt tee äärde muljet avaldav 
euroopa lehis (Larix decidua) [49], 
mis kõrgub üle teiste puude. Lehise 
kõrgus on peaaegu 38  m ja tüvedia-
meeter 133,5 cm. 1991. aastal oli dia-
meeter 128,5  cm, seega on tüvi 28 
aastaga tüsenenud 5  cm võrra, mis 
viitab puu üsna kõrgele vanusele ja 
aeglustunud juurdekasvule. Välimuse 
järgi hinnates tunneb lehis end hästi 
ja võib Kärstna pargi majakana püsida 
veel aastakümneid.

Omaette suurem võõrpuude rühm 
jääb mõisahoonest edelasse pargiväl-

jaku serva. Sealt võime leida kaks 
siberi nulgu (Abies sibirica), mis on 
kahjuks jäänud plaanil märkimata. 
Nende nulgude eluõhtu on samu-
ti lähedal, teine puu juba üsna kui-
vanud (D = 61  cm), elujõulisema 
puu diameeter on 52  cm ja kõrgus 
26  m. Tähelepanu pälvib mitmelad-
valine palsamnulg (Abies balsamea) 
[28], mille tüvediameetri on 56 cm ja 
kõrgus 20  m. Selle puu looduslikku 
uuendust leidub mitmel pool metsa-
pargis. Noorematest istutustest vääri-
vad märkimist ka hallid nulud (Abies 
concolor): üks eksemplar palsamnu-
lu lähedal (plaanil tähistamata), teine 
sissesõidutee servas [12]. Teise nulu 
tüvediameeter on 25  cm, tema kõr-
guskasvu takistab suurema puu võra.

Üsna tähelepanuväärsete mõõt-
metega on kaks harilikku pihlakat 
(Sorbus aucuparia) [27], mis kasva-
vad suurte pargipuude all. Võimsama 
pihlaka rinnasdiameeter on 32  cm 
ja kõrgus 16,2  m. Puu on üpris vil-
tuse kasvuga, muidu oleks ta sirgu-
nud veelgi kõrgemaks. Liikudes lõu-
nasse mõisahoone poole, jääb teele 
üsna suuremõõtmeline torkav kuusk 
(Picea pungens) [26]. Selle diamee-
ter on 62 cm ja kõrgus 22 m, ent võra 
reedab juba vanaduse tundemärke. 

Samas lähedal kasvav harilik kuusk 

|123| 

Ajaani kuusk (Picea jezoensis) kasvab 
looduslikult Kaug-Idas, meie haljastu-
ses on ta pigem haruldane, sest noo-
red puud on külmaõrnad

Imekombel veel enam-vähem terve 
suuremõõtmeline harilik saar (Fraxinus 
excelsior)

Keskel köidavad pilku võimsad hari-
likud pärnad (Tilia cordata) ja vasakul 
valge mänd (Pinus strobus)

Kodumaal 
Kaljumägedes 
kõrgmäestiku 

puuna kasvav kuuseliik 
ei taha meil kusagil eriti 
jõudsalt kasvada.
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(Picea abies) [23] näeb välja elujõuli-
ne ja heakasvuline, tema kõrgus on 
32 m ja tüvediameeter 68 cm. Plaanil 
märgitud künnapuu (Ulmus laevis) 
[20] osutus sügiseste lehtede järgi 
pigem harilikuks jalakaks (Ulmus 
glabra), kuid kahtluste hajutamiseks 
peab nägema puu vilju. Puu diamee-
ter on 60,5 cm ja kõrgus 19 m, lehtede 
sügisvärv kollane; künnapuul võiks, 
kuid ei pea olema lehtedel sügisel ka 
punakaid toone.

Kõige rohkem võõrliike leidub 
mõisahoone ümbruses, siia on istuta-
tud mitmesuguseid ilupõõsaid, aga ka 
okaspuude sorte. Noorematest puu-
dest kasvab mõisahoone kagupoolses 
küljes pargi servas lausa kolme liiki 
lehiseid: väiksemate käbidega lehis-
te hulgas üpris haruldane ameeri-
ka lehis (Larix laricina) [51], rin-
nasdiameetriga 14 cm, kiirekasvuline 
jaapani lehis (Larix kaempferi] [52], 

rinnasdiameetriga 23  cm, ja dauuria 
lehis (Larix gmelinii), mille rinnasdia-
meeter on 32 cm (see lehis on plaanil 
märkimata). Lehiste määramine on 
aga üsna tänamatu töö, sest vahepeal-
setel aastatel on Eestisse hulgaliselt 
istutatud hübriidsete tunnustega puid 

ja nende seemnetest kasvatatud järg-
laste geneetika on veelgi ebaselgem.

Mõisahoone põhjapoolses küljes 
kasvab kaks suurt Arnoldi viirpuu 
(Crataegus arnoldiana) [16] põõsast. 
Ka neid ei kohta kuigi tihti, eriti nii 
elujõulisi eksemplare. Põõsad kanna-

vad rikkalikult säravpunaseid vilju ja 
püüavad sügiseses pargis pilku.

Kokku võttes: Kärstna mõisapargi 
võõrpuudel on praegu tähtis koht 
Eestis geneetilise paljundusmaterja-
lina ja neist haruldasematelt tuleks 
kahtlemata püüda saada järglasi. 
Olulisemad puud on tähistatud nime-
siltidega ja park huvilistele avatud. Nii 
saavad inimesed nii maakonnast kui 
ka väljastpoolt tulla võõrpuudega tut-
vuma, veeta ajaloolises Kärstna par-
gis mõned tunnid ja astuda reipana 
edasi. Eestis ei ole eriti rohkesti parke, 
kus kasvab nii palju huvitavaid võõr-
liike, millel on ühtlasi nimesilt küljes. 
Sissesõidutee äärde on välja pandud ka 
pargi plaan, kuhu on kantud 100 puud 
ja põõsast – see aitab haruldusi otsida. 
Kasutage võimalust ja käige uudista-
mas liigirohket Kärstna mõisaparki! 

Urmas Roht (1959) on dendroloog.

Muljet avaldavate mõõtmetega sahhalini nulg (Abies sacha-
linensis)

Pargi kõige haruldasem puu on kaukaasia nulg (Abies nord-
manniana)

Kõige rohkem
võõrliike leidub
mõisahoone

ümbruses, siia on istutatud
mitmesuguseid ilupõõsaid,
aga ka okaspuude sorte.
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Sangaste parki on peetud üheks Eesti liigirikkaimaks met-
sapargiks. Selle arengus eristub kaks etappi: pargi rajaja 
krahv Friedrich Bergi ajastu ja 1950. aastate keskpaigast 
metsaülem Herbert Raabi tegevusega alguse saanud pargi 
taastamise periood [3].

Toivo Meikar

Kui arvestada, et krahv 
Friedrich Berg lahkus pere-
konnaga Eestist 1917.  aas-

tal ja hiljem naasnuna enam aktiiv-
set dendroloogitööd ei jätkanud, 
Herbert Raabi metsaülemateenistus 
algas 1948.  aastal ja park võeti loo-
duskaitse alla 1958.  aastal, siis puu-
dub meil selgus 30–40 aasta kohta 
pargi arengus. Alljärgenevalt püüan-

gi seda ajavahemikku võimalust 
mööda käsitleda.

Omandisuhete selginemise aeg. 
Esimese maailmasõja ja Vabadussõja 
aastail jäi Sangaste park hooletus-
se. 1918.  aasta novembris olid Saksa 
võimud lasknud komisjonil hinnata 
sõjakahjusid. Komisjoni aktide järgi 
ei olnud mõisa metsad vähemalt tolle 
ajani eriliselt kannatada saanud. Kogu 
mõisas olid Vene sõjaväeosad raiunud 
ainult 24 mändi ja 208 kuuske, Putka 

vahtkonnas, kuhu kuulus ka met-
sapark, üle vahtkonna valikraiena 2 
mändi ja 25 kuuske (EAA, f 2059, n 1, 
s 3292). Ilmselt ei juhtunud ka hiljem 
midagi erilist, kuid 1924. aastal peeti 
metsapargi seisundit väga halvaks. 
Ehkki otsest laastavat raiet ei olnud 
märgata, leiti, et park on „halastama-
tult mahajäetud“ [6].

Sangaste mõisa mets riigista-
ti 1919.  aasta maaseaduse järgi ja 
läks 1920. aasta algul riigi omandus-
se. Riigistatud mõisa renditalud jäid 
nende valdajate kasutada, ent mõisa 
põllumajandusmaade asundustalu-
deks kruntimine takerdus, kuna vaba-
riigi valitsuse 11.  märtsi 1921.  aasta 
otsus jättis välisriikide kodanike 
mõisad ja metsad kuni tasuküsimu-
se lahendamiseni endiste omanike 
majandada (ERA, f 31, n 3, s 8422, 
l 1-2). Sangastes vähemalt metsi taas 
ei riigistatud. 

Soome vabariigi kodanikuna naa-
sis 1921.  aasta kevadel Sangastesse 
krahv Friedrich Berg. Ta võttis laas-
tatud mõisa majandamise üle. Ent 
krahvi vanaduse ja haiguse tõttu 

Puhkehetk Sangaste lossi pargis. Tagaplaanil istub päris kindlasti krahv Friedrich Georg Magnus von Berg (1845–1938)
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omandasid peagi suurema kaalu 
tema volinike otsused. Krahvist 
sai võõrandatud mõisa volituste-
ta valdaja [2]. Õigupoolest hakati 
maareformi rakendama ja mõisat 
tegelikult riigistama alles 1920.  aas-
tate teisel poolel: siis saavutati krah-

viga kokkulepe, kui palju makstakse 
mõisa eest kompensatsiooni ja kui 
palju mõisamaid talle jääb.

1920.–1923. aastal riigistas mõisa 
metsa vast asutatud Sangaste mets-
konna metsaülem Hans Kingu. Riigi 
metsafondi arvati ka mõisa metsapark, 

kuna varem oli seda käsitatud metsa-
maana. Esialgu oli metskonna keskus 
Keeni mõis, kuid 1934. aastal sai sel-
leks Sangaste. Metsapark hakkas kuu-
luma Putka vahtkonna koosseisu. Nn 
lossipark jäi metsavalitsuse tegevu-
sest kõrvale.

Joonis 1. Väljavõte 1924. aasta 
Sangaste metsandiku puistuplaanist, 
kus kvartal 68 ja 69 hõlmavad metsa-
pargi (ERA, f 63, n 29, s 317)

Joonis 2. Väljavõte mõisamaakoha 
„Sangaste lossi nr A1“ 1931. aasta plaa-
nist (EAA, f 2381, n 3, s 1486). Joonis 
käsitleb üksnes krahvile jäänud mõi-
samaakohta, kus asusid alumise pargi 
osatükid 

Kes oli krahv Berg?

Krahv Friedrich Georg 
Magnus von Berg sündis 
1845. aasta 16. veebruaril. 

Ta õppis Tartu gümnaasiumis ja 
omandas kõrghariduse Sorbonne’i 
ülikoolis Prantsusmaal. Seejärel 
läks ta Inglismaale, kus töötas aasta 
Londonis kantseleiametnikuna 
ning järgmisel aastal kogus teadmi-
si praktilisel põllutööl Edinburghi 
lähedal farmis.

1868. aastal jõudis Berg taga-
si Eestisse ja asus alaliselt elama 
Sangaste mõisa. Ta abiellus sala-
nõuniku tütrega, neil sündis kaks 
poega: Erik ja Ermes.

Uuendusmeelse inimesena tege-
les Berg ääretult paljude aladega. 
Muu hulgas oli ta taiplik sordiare-
taja, parandas heinamaid ja kasva-
tas ühe esimesena söödajuurvilja.

Suure reisimehena katsetas ta 
teistest maadest toodud taime- ja 
puuviljaliikidega. Tal polnud met-
sanduslikku haridust, kuid Sangaste 
pargis kasvavad veel nüüdki tema 
istutatud puud. Krahv rajas ka puu-
viljaaia ning kasvatas korvipajusid.

Berg oli tegev rukki-, kartuli-, 
hobuse- ja tiigikalakasvatuse, maa-
paranduse, metsanduse ja jahindu-
se valdkonnas.

Tal oli suur jahitrofeede kogu. 
1937.  aastal oli Berliinis trofeede 
näitus, kus eksponeeritud kahek-
sast paarist põdrasarvedest olid 
viis Bergi omad. Üks paar sai 
maailmanäituselt medali.

Krahv Berg oli hüdrotehniliste 
rajatiste algataja. 1900.  aastal sõi-
deti Tartust paatidega Tõlliste silla 
juurde ja sealt edasi kaarikutega 
Sangaste lossi. Bergi idee olid lüü-

side abil ühendada Väike Emajõgi 
Koivaga ja ehitada hüdrotehnili-
ne rajatis, mis ühendaks Pärnut, 
Võrtsjärve ja Peipsit.

Masinlüps laudas ja omakonst-
rueeritud viljasortimise seadmed 
meelitasid kokku arvukalt uudista-
jaid. Bergi tsentrifuug patenteeriti 
ja tuli maailmas müügile. Ta näitas 
lahkelt oma majapidamist ja kat-
seid kõigile.

Berg oli viljakas kirjamees, ta 
avaldas reisikirju, reisidel pidas 
päevikut. Ta püüdis katsetuste ja 
uurimuste tulemusi teha võimali-
kult paljudele kättesaadavaks.

Eestimaa viimase põllumehest 
krahvi elutööks sai Sangaste rukki 
aretamine, mis kestis 60 aastat.

Krahv Berg lahkus siit ilmast 
1938. aasta 22. märtsil ning maeti 
tema soovi kohaselt Sangaste küla-
kalmistule. Tema haual kasvab peo-
täis Sangaste rukist.

Allikas: www.sangasteloss.ee

93-aastane krahv Berg oma elupäe-
vade lõpul
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1924. aasta metsakorralduse järgi 
loodi Sangaste ja mitme teise ümb-
ruskonna endise mõisa metsadest 
Sangaste metsandik. Metsaparki haa-
ranud juba esimese maailmasõja-
eelsete metsakvartalite (osa 18, 19, 
20) alusel loodi eraldi pargimajan-
dus kogupindalaga 53  ha (sh metsa-
maa ligi 51 ha, puistud 50 ha), nüüd 
kvartalid 68 ja 69 (joonis 1). Seda pidi 
majandatama 160-aastase raieringiga: 
nii sai kõrvaldada vigastatud, haigeid 
ja vanu puid kas üksikult või rühmade 
ehk platsidena. Järgneval kümnendil 
võinuks peakasutusraiete maht ulatu-
da aastas 31 tihumeetrini. Peale selle 
määrati umbes 10  ha vahekasutus-
raietele (hooldusraietele) kogutaga-
varaga 87 tm ehk ligi 9 tm aastas [6].

Parkmets oli väga liigirikas, valit-
sevad puuliigid olid mänd ja kuusk. 
Lõunapoolses kvartalis nr 28 hõlma-
sid V–VII vanuseklassi (80–140 aas-
tat) puistud pindalast 47%, kusjuu-
res üksikute puuderühmade vanus 
ulatus 200 aastani. Vanemate puude 
rühmi leidus ka nooremates puistu-
tes. Majanduskava takseerkirjelduses 
võõrliike ei registreeritud, välja arva-
tud vanas 0,6 ha suuruses taimlas, kus 
oli tegu umbes 12-aastaste väljakas-
vanud puudega. 

Põhjapoolne kvartal 29 oli juba 
dendropark, kus isegi üldsõnalise tak-
seerkirjelduse järgi kasvas vähemalt 
viis võõrliiki. Puistu tasemel oli üles 
märgitud ka 0,15 ha suurune 30-aas-

tane siberi lehise kultuur ja 0,8-hek-
tarine mingit liiki nulu 12-aastane 
kultuur. VI–IX vanuseklassi  (100–
180 aastat) puud võtsid enda alla 
koguni 80%, vanim oli 1,6  ha suu-
rune 170-aastane männienamusega 
puistu, kus üksikpuude vanus ulatus 
220 aastani (ERA, f 63, n 29, s 315). 
Majanduskavas ei olnud pargi edasi-
se hoolduse kohta ette nähtud konk-
reetsemaid meetmeid.

Metsakorraldus ei saanud anda 
ülevaadet metsapargi tegelikust liigi-
rikkusest. Selle ja pargi üldseisundi 
kohta saab teavet eeskätt tolleaaeg-
sete inventeerimiste põhjal [10] ja 
nende hilisemate tõlgenduste järgi 
[8, 9]. Need andsid ülevaate sellest, 
mis on krahvi töödest säilinud.

Lõplik kokkulepe krahv Bergi ja 
Eesti vabariigi vahel rahaliste küsi-
muste ja endise omaniku maaval-
duste kohta saavutati 1927.  aasta 
9.  novembril. Selle otsuse järgi jäi 
krahvile ja tema pärijatele muu hul-

gas mõisasüda koos lossi, kõrvalhoo-
nete ja lossipargiga. 3. novembril lisati 
lepinguprojekti krahvi voliniku Oskar 
Rütli nõue anda krahvile „sordiparan-
duseks“ tasuta kasutada mõisa met-
sapark, mida ta siiski majandaks met-
savalitsuse kinnitatud erikava alusel. 
See nõue rahuldati (ERA, f 63, n 23, 
s 1304, l 49).

37,2 ha suurune mõisasüda (koos 
kõrvaltükkidega 56,1 ha) kanti krahv 
Bergi omandina 1932.  aasta 23.  jaa-
nuaril kinnisturaamatusse kui 
„Sangaste loss nr A-1“. Tegu oli val-
davalt põllumajandusliku maaga, 
mõisa hoonestus ja õu hõlmas ligi 
2  ha, lossipargi pindala oli umbes 
3,3  ha, peale selle oli kinnistul ligi 
0,4  ha suurune männimets (EAA, 
f 2381, n 3, s 1486; joonis 2). Pargina 
käsitleti lossiga vahetult piirnevat ala. 
Selle tegelik pindala jääb ebamäära-
seks, kuna võõrliikide kultuure leidus 
ka lossist põhja pool koplina käsitle-
tud alal, samuti lõunaosas kinnistu 
piiridest välja jäävatel asundustalu-
de maadel. Vähemalt praegu jääb see 
kõik kaitseala piiresse (joonis 3).

1920. aastate teisel poolel ala-
nud maade kruntimine puudutas ka 
Sangaste parki. Lossipargist jagati osa 
asundustaludeks; kärbiti ka metsapargi 
piire, millest välja jäänud osad raiuti 
1925.  aastal. Krahvi volinikud olevat 
lasknud lossipargis välja kaevata mitu 
koormatäit noori võõrpuid, mis vee-
tud raudtee kaudu kuhugi müügiks 
(ERA, f 63, n 23, s 1304, l 5, 19).

Sangaste metsapark krahvi rendi-
objektina. 1927.  aasta 22.  oktoobri 
kirjas teavitas metsavalitsus Sangaste 
metsaülemat vabariigi valitsuse 
8.  novembri otsusest anda Sangaste 
metsapark kuueks aastaks krahv 
Bergile tasuta rendile. Paluti met-
saülema arvamust majanduse erika-
va koostamiseks ja selle kohta, kas 
majanduskava piires saaks omanikule 
lubada teha pargis raiet. 

Toetudes 1924.  aasta majandus-
kavale, esitaski metsaülem võimaliku 
kasutusnormi, mööndusega, et esi-
algu võiks raienorm olla suuremgi, 
kuna tuleb kõrvaldada võsa ja võõr-
liike varjavad kodumaised üleseisnud 

Pargist ümbritsetud Sangaste loss 20. sajandi algul (VaM F 1615: 2)

Sangaste loss linnulennult. Väidetavalt 
20. sajandi algus
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puud. Samas rõhutati vajadust kaits-
ta metsaparki krahvi volinike ahnuse 
eest, sest nad käsitavat parki üksnes 
puiduvaruna. Seetõttu pidanuks park 
üldiselt jääma igal juhul metsavalit-
suse hallata – ei peetud reaalseks, et 
krahv suudaks kuigivõrd parki kor-
rastada (ERA, f 63, n 23, s 1304, l 5).

1927. aasta lõpul koostati 68. 
ja 69.  kvartali ehk nn Jänese pargi 
erimajanduse kava (ERA, f 63, n 23, 
s 1304, l 15-19). Objekti üldsuuru-
seks jäi 53 ha, sh 50,8 ha metsamaad, 
sellest omakorda puistuid 48,5  ha. 
Tarbemaadena läks pargis arvesse 
0,1  ha suurune „murutennise“ plats 
ja 0,6-hektarine taimla. Peapuuliigid 
olid kuusk (52,4%) ja mänd (42,6%). 
Puistuna olid siin kirjas veel nulg 
(0,8 ha), lehis (0,15 ha), tamm (0,7 ha) 
ja saar (0,8  ha). Männikute keskmi-
ne vanus oli 110 aastat, kuusikutel 81 
aastat, teistel puudel valdavalt 10 või 
30 aastat (lehis, saar). 

Raieringiks määrati nagu varemgi 
160 aastat; võimalikuks peakasutuse 
raiemahuks jäi aastas kuni 31 tm, mis 
hõlmas üksikute vigaste ja vanade 
puude raiet või siis raiet rühmadena 
ja „platsikeste“ kaupa. Siia lisandus 
seemnepuude raie (keskmiselt 5,5 tm 
aastas) ja hooldusraie (aastas kesk-
miselt 7  tm). Seega kujunenuks teo-
reetiliseks raiete kogumahuks aastas 
ligi 44 tm. 

Õigus määrata raiekohti jäi 
metsaülemale, toona Hans Varresele 
(1923–1941). Metsas olevad väikesed 
lagendikud tuli pargi iluks jätta alles; 
raiepaikades soovitati istutada ees-
kätt lehist, tamme ja saart. Mis tahes 
metsanduslik kõrvalkasutus oli pargis 
keelatud. Kogu rendiaja jooksul jäi 
pargi valitsemine ja järelevalve metsa-
ülema hooleks. Iga aasta 1. septemb-
riks pidi metsaülem arvele võtma 
pearaiena kõrvaldatavad nummerda-
tud puud ja need krahvile asjaomase 
aktiga üle andma. Samaks ajaks tuli 
esitada hooldusraiete kohad.

1927. aastal avaldas krahv soovi 
lubada tal metsapargi vanas taim-
las välja kaevata ülekasvanud eksoo-
te, et neid müüa. Tegelikult oli met-
savalitsus seda juba varem ise tei-
nud, eraldades neid puid kohalike-

le taludele kodukaunistuseks, samu-
ti linnavalitsustele ja sõjaväeosade-
le. Kohaliku metsaülema arvates või-
nuks selle loa anda, kuid jäi selgu-
setuks, kas üksiti lubataks sobivaid 
puukesi välja kaevata ka pargi tihe-
datest võõrliigikultuuridest ja neid 
äri eesmärgil müüa. Erimajanduskava 
projektis oligi rentijal keelatud omal 
volil istutusmaterjali välja kaevata, 
aga lõppvariandist jäi see punkt siiski 
välja (ERA, f 63, n 23, s 1304, l 19-22).

Metsapargi rendiaeg oli 1.  mai 
1928 – 30. aprill 1934; park, majan-
duskava ja plaaniskits anti krahvile 
üle 1928.  aasta 6.  juunil. Seejuures 
taotles krahv metsakasvatusli-
kel eemärkidel (võõrliike varjavate 
puude raie) kasutusnormi suuren-
damist. Ametlikku majanduskava 
ei muudetud, kuid pargi seisundit 
arvestades lubatigi järgnevail aas-
tail raiemahtu tunduvalt suurenda-
da (ERA, f 63, n 23, s 1304, l 25-36).

Metsavalitsuse 1934. aasta 1. veeb-
ruari õiendis tunnistati erimajan-
duskava suurimaks puuduseks asja-
olu, et ei arvestatud pargi seisun-

dit ja vanade puude rohkusest tin-
gitud iga-aastast tuuleheidet, nõnda 
ei vastanud kavandatud peakasutus-
raiete ulatus tegelikule vajadusele. 
Kuni 1934. aasta alguseni oli Bergile 
antud raieluba 575  tm metsama-
terjali tarbeks ehk ligi kaks korda 
enam, kui majanduskava lubas eral-
dada kuue aastaga kokku (298  tm). 
Metsavalitsuse hinnangul ei saanud 
seda pidada majanduskava rikkumi-
seks, kuna tegu oli hädavajalike töö-
dega (ERA, f 63, n 23, s 1304, l 70). 
Samas keelati aga veel nummerdatud 
ja hinnatud 539 surnud puu raie, 
kuna puudus vajadus seda kiirkor-
ras teha. Maha raiuda tuli ainult 
täielikult surnud või siis inimesele 
hädaohtlikus seisus olevad puud 
(ERA, f 63, n 23, s 1304, l 72).

Enne seda, kui metsapark anti 
Bergile kasutada, oli metsavalitsus 
siin juba mingil määral võsa raiunud. 
Bergi rendiajal ei tehtud mingit hool-
dust, välja arvatud kuivavate, surnud 
ja tuulemurtud puude koristamine. 
Kui park läks 1934.  aastal metsava-
litsuse haldusse, koristati seal sur-

Joonis 3. Sangaste pargi kaitseala nüüdsetes piirides
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nud puid, samal aastal puhastati kul-
tuuri ja harvendati tammekultuuri, 
1936/1937. aastal tehti pöögikultuuri 
osaline valgustusraie (ERA, f 983, n 2, 
s 60, l 10). 

Gustav Vilbaste 1938. aastal antud 
hinnangul oli metsapark sellest hoo-
limata endiselt täielikult metsastu-
nud ja sealt oli vaja eemaldada võõr-
liike varjavad väheväärtuslikud puud 
ja võsa (ERA, f 983, n 2, s 60, l 3). 
1930. aastate algul oli metskonnal 18 
taimlat: eelkõige selleks, et kasvata-
da endale istutusmaterjali, peale selle 
kasvatati neis taimi, sealhulgas üksi-
kuid võõrliike müügiks. Metsapargis 
olevat vana taimlat rakendati mõni-
kord vaid piiratud ulatuses kuusetai-
mede kasvatamiseks (ERA, f 63, n 5, 
s 1225, l 6).

Et 1924. aasta Sangaste metsan-
diku majanduskava oli juba vana-
nenud, hakati 1937.  aastal koosta-
ma uut majanduskava. Sellest pidi 
saama ülikooli metsaosakonna üliõpi-
lase Felix Kremseri diplomitöö, mida 
pidi juhendama professor Andres 
Mathiesen. See töö jäi aga lõpetama-
ta (ERA, f 983, n 2, s 60, l 10). Küll 
koostati 1939. aastal metsandiku aju-
tine majanduskava, kuid see ei puu-
dutanud parkmetsa. Uute andmete 
järgi oli parkmetsa pindala suurene-
nud 57,5 hektarini, millest metsa-
maad oli 52,5 ha, sh puistuid 50,2 ha 
(ERA, f 63, n 29, s 316).

Kas Sangaste park vajab riiklikku 
kaitset? Juba looduskaitseseaduse 
vastuvõtmise eel hakati eeskätt met-
sandusringkondades kaaluma või-
malust võtta Sangaste park loodus-
kaitse alla. Otseselt taas metskon-
na haldusse võetud metsapargiga ei 
olnud probleeme, aga lossipark oli 
suuresti krahvi volinike meelevalla 
all. Krahv Bergi eluajal hoiduti seda 
küsimust avalikult käsitlemast, kuid 
pärast tema surma sai reaalseks oht, 
et krahvi hiigelsuurte võlgade katteks 
võivad tema varad minna oksjonile. 

1938.  aasta 28.  märtsil tegigi sot-
siaalministeerium Riigiparkide 
Valitsusele ettepaneku astuda kiireid 
samme, et mõisa parki hoida, ja võtta 
see looduskaitse alla (ERA, f 983, n 2, 
s 60, l 1). Seda peeti otstarbekaks juba 
järgmisel päeval looduskaitseinspek-
tor Gustav Vilbaste koostatud ette-

kandes: tegu oli väärtusliku pargiga, 
kus tulnuks igati takistada väärtusli-
ke puude raiumist (ERA, f 983, n 2, 
s 60, l 3). 

Ametliku looduskaitse alla võtmi-
ne oli pikk protseduur, ent loodus-
kaitseseadus andis vajaduse korral 
võimaluse võtta ohus olevad objek-
tid ajutiselt, nimelt kolmeks kuuks, 
looduskaitse alla. Selle põhjal võe-
tigi Sangaste park 30.  märtsil täpse-
malt piiritlemata ja ligikaudu 50  ha 
ulatuses ajutise looduskaitse alla. 
Konkreetsemalt sätestati, et pargis 
on keelatud puid ja põõsaid raiuda, 
üles juurida ja vigastada. Kogu asja-
ajamise juures ei pandud aga tähe-
le, et vastupidi lossipargile ei kuulu-
nud metsapark krahvi pärandi hulka 
(ERA, f 983, n 2, s 60, l 4-4p).

1938. aasta 18. mail tutvus loo-
duskaitseinspektor Gustav Vilbaste 
kohapeal olukorraga ja leidis, et puu-
dub vajadus rakendada looduskaitset 
metsapargi kohta, sest see oli metsa-
valitsuse halduses ja seega oli kait-
se tagatud. Aga metsapark vajanuks 
kindlat tegevuskava ja teadlikku hool-
damist. Teine lugu oli krahvi pärandi-
tombuga, kus umbes 52  ha suurusel 
maa-alal kasvas ka põllumaade vahel 
kodumaiste liikide kõrval võõrliikide 
kultuure ja üksikpuid. Just siin olid 
krahvi volinikud vahetult enne tema 
surma lasknud rahahädas raiuda 120 
tamme. 

Peale selle leidus lossi naabrusse 
loodud asundustaludes samuti krah-
vi rajatud võõrliikide kultuure. Need 
alad tulnuks ka loodusilu hoiu nimel 
kaitse alla võtta. Konkreetseid soovi-
tusi Gustav Vilbaste ei andnud, kuna 
sel ajal oli veel teadmata krahvi päran-
ditombu õiguslik staatus. Õhus oli 
lootus, et lossi ja lossipargi saab endale 
mingi riigiasutus. Lossipargi väärtus-
likele puudele ja puuderühmadele 
täieliku looduskaitse rakendamist hin-
das ta liialt kulukaks, kuna siis tulnuks 
omanikule maksta kompensatsiooni 
(ERA, f 983, n 2, s 60, l 11-11p).

Lossipargi ajutist looduskaitselist 
staatust pikendati alates 1938.  aasta 
2.  juulist veel kolme kuu võrra. See 
kaitse lõppes 2. oktoobril, mille järel 
ei peetud enam võimalikuks kaitse-

Vaade Sangaste lossile 1930. aastal

1930. aastail võtsid Bergid vastu suvita-
jaid, eeskätt Soomest
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režiimi pikendada ja soovitati Valga 
maavalitsusel astuda samme lossi-
pargi kaitse alla võtmiseks hoopis 
1925. aasta suvitus- ja ravitsuskohta-
de seaduse alusel. Maavalitsus koos-
taski 1938.  aasta oktoobris võimali-
ku suvituskoha plaani, määras kind-
laks selle piirid ja palus sotsiaalmi-
nisteeriumil astuda vabariigi valit-
suse ees samme kaitseala loomiseks. 
Kaitseala suuruseks määrati 64,6  ha. 
Sellest 37,2 ha oli lossi süda, ülejää-
nu aga asundustalude maad (ERA, 
f 983, n 2, s 60, l 19-21). 1938. aasta 
23.  novembril oligi üks loodushoiu 
nõukogu päevakorrapunkt Sangaste 
lossipargi küsimused (ERA, f 983, 
n 2, s 60, l 33). Põhiettekande teinud 
Gustav Vilbaste ei pidanud otstarbe-
kaks rakendada lossipargi kohta loo-
duskaitseseadust, kuid temagi soo-
vitas rakendada tervishoiukaitset ja 
võtta Sangaste lossi lähiümbrus suvi-
tuskohtade nimestikku, seda enam, et 
lossis oli juba pikemat aega peatunud 
ka suvitajaid.

Järgmine arutelu peeti nõukogus 
1939.  aasta 16.  veebruaril, kus leiti 
samuti, et ei ole otstarbekas lossi-
parki looduskaitse alla võtta, kuna 
siis tulnuks kompenseerida omanike-
le tekkivate piirangute tõttu saamata 
jääv tulu, pealegi ei olnud lossipar-
gil vajalikku looduskaitselist väärtust. 
Kuna probleemid pidid tõenäoliselt 
lahenema pärast seda, kui loss läheb 
riigi haldusse, otsustati segaste aega-
de puhuks rakendada neljandat korda 
kolmekuulist ajutist looduskaitset; 
18.  septembril järgnes veel üks kol-
mekuuline periood (ERA, f 983, n 2, 
s 60, l 34, 44). Sellega lõppes lossipar-
gile ajutise looduskaitselise piiran-
gu rakendamine. Samuti ei leia me 
Sangastet 1940. aasta tervishoiukaitse 
all olevate parkide nimekirjast.

Sangaste park omapead. Pärast 
Bergi surma avaldatud võlausalda-
jate ametlikus nimekirjas oli 5 asu-
tust ja 16 eraisikut, võlasumma ula-
tus üle 238 000 krooni, millest mak-
suvõlad Eesti vabariigi ees olid umbes 
50  000 krooni. Üksikisikutest oli 
suurim võlausaldaja metsakaupmees 
Efraim Schein, mistõttu levisid kuul-

dused, nagu soovinuks Schein kinnis-
tu endale osta. Lossi võimalike oman-
dajate seas oli ka haridusministee-
rium, kes kavatses siia kooli asutada. 
Sellest siiski loobuti, ilmselt mõisal 
lasuvate kohustuste tõttu. 

1938. aasta oktoobris määrati kin-
nistule ametlik hoidja, kinnistu koos 
lossiga pidi jääma esitatud võlanõuete 
katteks. Aasta lõpul lahkusid viima-
sed Bergid Eestist, mõis jäi tühjaks.

1939. aasta veebruaris hinnati lossi 
minimaalseks väärtuseks 360  000 
krooni, millele lisandus krundi väär-
tusena 20  000 – 30  000 krooni. 
Minimaalseks ja seega reaalseks lossi 

ja kinnistu realiseerimise hinnaks 
võeti koos võlgade tasumise kohustu-
sega aga 100 000 krooni. Kuna võla-
usaldajast metsakaupmees Efraim 
Schein oli valmis maksma ainult 9000 
(!) krooni, jäi asi venima. 1940. aasta 
6.  juunil määras kohus, et Sangaste 
kinnistu müüakse oksjonil 11. oktoob-
ril (EAA, f 2381, n 3, s 1486, pagnee-
rimata). 1940.  aasta 23.  juuli riigi-
volikogu deklaratsiooniga, mis käis 
maa natsionaliseerimise kohta, tuli 
Sangaste mõisasüda riigistada, tege-
likult jäi see aga esialgu peremeheta. 
Kavandatud oksjon tühistati, ametli-
kult lõpetati asi alles Tartu ringkon-

|131| 

Aastail 1923–1941 Sangaste metskonna metsaülemaks olnud Hans Leonhard 
Varres (1895–1957) koos perega
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nakohtu 1941. aasta 30. jaanuari mää-
rusega, (ERA, f 1947, n 1, s 8588, l 3, 
6, 51, 52).

Alates 1939. aastast oli Sangaste 
mõisasüda Jõgeva sordikasvandu-
se Sangaste aretuspunkti kasutada, 
kelle korraldada jäi siis ilmselt ka los-
sipark. Sõja ajal kasutasid lossi nii 
Nõukogude kui ka Saksa armee, met-
sapark jäi kohaliku metskonna hal-
dusse. See aga ei hoidnud pargis ära 
raiet, eeskätt osalesid selles puna-
armeelased, „kes millegi pärast tund-
sid erilist huvi just võõramaiste puu-
liikide hävitamise vastu“ [4]. Otseselt 
parimate ebatsuugade sõjaaegset väl-
jaraiet on tunnistatud teisalgi [7].

Paremate aegade ootuses. Sangaste 
metskonna sõjajärgse aja metsakul-
tuuride rajamise raamatud 1950. aas-
tani ei näita, et metsapargis oleks 
tehtud metsastamistöid, paremal 
juhul saab nentida looduslikule met-
sauuenduse kaasaaitamist (VAMA, 
f 732, n 1, s 7; 7a). Järgmises met-
sakultuuride ja taimlate arvestuse 
raamatus on kirjas, et metsapargis 
(kv  69) istutati 1953.  aastal 0,5  hek-
tarile ameerika saari (Fraxinus ame-
ricana) ja 1955.  aastal 0,6  hektarile 
nulge ja niisama suurele alale lehi-
seid (VAMA, f 732, n 1, s 71). Nende 
töödega oli juba seotud Herbert 
Raab, kes alustas metsaülemana tööd 
1948. aastal.

Sõjajärgse Sangaste metsapargi 
kohta annab esimest korda lähemat 
teavet 1953.  aasta metsakorraldus 
(VAMA, f 732, n 1, s 145). Metsapark 
sai siis uue kvartalinumeratsiooni: 
kvartal 104 (endine 68) ja kvartal 105 
(endine 69). Kvartalite üldpindala oli 
selleks ajaks eeskätt põllumajandus-
like maade (peamiselt karjamaad) 
ja metskonna hoonestusala lisandu-
mise tõttu suurenenud 71 hektarini. 
Mõneti oli suurenenud ka metsamaa 
ja puistute pindala, vastavalt 53,8 ja 
51,5 hektarini. Metsakorraldus uusi 
raiestikke ei näidanud, küll oli aga ligi 
kahe hektari ulatuses väheste puude-
ga lagendikeks arvatud alasid, valda-
valt varasemaid raiestikke.

Metsapark oli liigirikas ja erivanu-
seline mets, kus ligi poole (25 ha) puis-

tu vanus peapuu (mänd, kuusk) järgi 
oli 120–280 aastat. Kuni 300-aastasi 
puuderühmi leidus arvukalt ka noo-
remates puistutes. Takseerkirjelduse 
järgi saab võõrliikidest osapuistuna 
eristada nulgu (ka enamuspuuliigina), 
lehist ja pseudotsuugat (ka puistuna).

1953.  aasta metsakorraldusega 
eraldati Sangaste metskonnas arvu-
kalt raudtee- ja maanteeäärseid kait-
semetsi, kuid metsapark jäeti nn eks-
pluateeritavate metsade kategoorias-
se. Tõsi, lageraiet siia ei plaanitud, 
küll aga keskealistes puistutes põi-
mendusraiet ja vanas metsas sani-
taarraiet. See jäi silma ENSV TA 
looduskaitse komisjonile, kes hak-
kas juba enne 1957. aasta looduskait-
seseaduse kehtestamist koguma tea-
teid võimalike looduskaitseobjektide 
kohta. Siia kuulus ka Sangaste park, 
kus ilmselt 1955.  aastal oli kerki-
nud päevakorda metsapargi allutami-
ne sanitaarraietele. Metsaülema tun-
giv palve oli neist aga loobuda, kuna 
kodumaiste puudega looduslik vana 
mets pakkus turvet siinsetele võõrlii-
kidele. 1956.  aasta lõpul saabus loo-
duskaitse komisjonile metsamajandi 
direktori ajutise kohusetäitja allkirja-
ga kiri, milles peeti vajalikuks allutada 
Sangaste looduskaitsele: haruldaste 
võõrliikide ja taimkatte tõttu. Ühtlasi 

selgus, et kohalik metskond oli juba 
püüdnud vähesel määral parki hool-
dada (EAA, f 5310, n 1, s2 11, l 7, 11; 
n 2, s 13, l 49).

Sangaste park üldpindalaga umbes 
71  ha võeti 1958.  aasta 29.  augus-
til Valga rajooni TSN täitevkomi-
tee otsusega kohaliku looduskaitse 
alla. Kaitseala piiresse kuulusid nüüd 
peale metsapargi (kv  104 ja 105) ka 
lossi ümbuse park koos alleedega, 
samuti kiriku park Sagadi alevikus 
(ERA, f 2144, n 1, s 2, l 172). 5. juuni 
1959.  aasta ENSV ministrite nõuko-
gu määrusega arvati Sangaste park 
vabariikliku tähtsusega parkide nime-
kirja (ENSV Teataja 1959, nr 36).

Kirjanduse andmeil hakkas 
Herbert Raap metsaparki rekonst-
rueerima siiski küllaltki hilja, alles 
1966. aastal. Tööde käigus raiuti par-
gialune maa puhtaks, koristati tuule-
murd ja tekkinud häiludesse istutati 
uusi puid. 1970.  aastal loodi dend-
ropargi tehniku ametikoht; suviti oli 
tehniku käsutuses kaks töölist, kes 
raiusid võsa, koristasid tuulemurdu 
ja hoidsid teid korras. Sel ajal olnud 
Bergi ajast säilinud 97 taksonit puit-
taimi [1, 5]. 
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Eesti mõisapargid
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Huvilised Sangaste dendropargis 1960. 
aastail



OK Acer OÜ eesotsas arboristi-
de Arne Oadi ja Oliver Haavaga 
on puuhoolduse alal aktiiv-
selt tegutsenud alates 2015. 
aastast. Arnel on selles vald-
konnas üle kaheksa ja Oliveril 
üle kuue aasta töökogemust. 
Tegutsemisaja jooksul on nad 
teinud edukalt puuhooldus-
töid paljudes mõisa- ja teis-
tes parkides, näiteks Aruküla, 
Viitina, Uuemõisa, Riidaja ja 
Helme mõisapargis. Ettevõte 
on maanteeameti partne-
rina muutnud ohutumaks 
ka mõisa alleepuid, näiteks 
Pootsi, Pädaste, Olustvere, 
Matsalu, Rasina ja Palupera 
mõisas. Peale mõisaparki-
de on suuremaid puuhooldus-
töid tehtud Pärnu Vanapargis, 
Rannapargis, Koidula pargis ja 
mujal. OK Aceri viimased suu-
remad tööd on tehtud Tallinnas 
Stroomi rannapargis ja Kopli 

Kalmistu pargis.
Lähtudes erisuguses seisun-

dis parkide ja puude hoolduse 
mitmekülgsetest kogemustest, 
on aja jooksul kogunenud hulk 
tähelepanekuid puude hool-
duse ja suurte parkide puu-
hooldusprojektide elluviimise 
kohta.

Miks pargipuid on vaja hool-
dada?
Peamine põhjus, miks pargi-
puude hooldusele on vaja tähe-
lepanu pöörata, on asjaolu, et 
kinnistul asuvate puude oma-
nik vastutab ühtlasi nende 
puude ohutuse eest. Näiteks 
kui puuoks murdub ja teki-
tab kellelegi kahju või vigastab 
pargis jalutavaid inimesi, siis 
lasub vastutus selle eest puu 
või pargi omanikul. Mida vää-
rikam on park või allee, seda 
suurem on risk, et kõik puud ei 

pruugi suurtele tuultele ja tor-
midele vastu pidada. 

Teine põhjus pargipuid hool-
dada on pargi ilme ehk esteeti-
line pool. See võib tekitada ela-
vaid vaidlusi, sest mis meeldib 
ühele, ei pruugi meeldida tei-
sele ja kolmas ei pea arutelu 
üldse vajalikuks. Puude ohutu-
sega on asi selgem, kuid ka siin 
on oma mõttekohad. Kui puu 
on muutunud ohtlikuks, kas siis 
tuleks ta kohe maha saagida ja 
kõrvaldada? Või on ka teisi või-
malusi, mille vahel kaaluda?

Milline puu on ohtlik?
Väga paljud inimesed peavad 
ohtlikuks puud, mis on kas-
vanud teistest suuremaks või 
millel on lihtsalt palju oksi ja 
lehti. Mõned nimetavad suuri 
puid ülekasvanud puudeks. 
Tegelikult ei ole „ülekasvanud 
puid“ olemas. Puud kasvavad 
just nii suureks, nagu loodus 
on nende liigile ette näinud. 
Näiteks pappel on suurekasvu-
line puuliik ja ainuüksi see, et 
ta kasvab kolmekümne meet-
ri kõrguseks ja tüveümbermõõt 
on mitu meetrit, ei tähenda, et 
ta oleks ohtlik. Iseasi, kas paplit 
üldse sobib parki või linnaruumi 
istutada. Samas on see puude 
perekond täiesti omal kohal, kui 
on tarvis kiirekasvulist puud, 
mis saavutab kõige kiiremini 
suure puu mõõdud.

Puu võimalikust ohtlikku-
sest annavad märku viis pea-
mist tunnust: võras olevad kui-
vad oksad, nõrga kinnituse-
ga harunemised ehk topeltlad-
vad, tüvevigastused, mädani-
kud (üks avaldumisvorme on 
seene viljakehad tüvel või oks-
tel) ja juurekahjustused.

Täismahus artiklit puude 
hooldusvõtetest jm saad 
lugeda OK Aceri kodu lehelt 
www.okacer.ee. 

Sisuturundus
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Mõisaparkide 
puuhooldusest 
arboristi pilgu läbi

Vähendatud võraga remmelgas Pärnu Rannapargis

VEEBRUAR 2021   EESTI LOODUS                    53|133| 



54             EESTI LOODUS  VEEBRUAR 2021|134|  

Abiks õpetajale

Piret Pappel

Eestis on üle tuhande pargi. Seal 
on leidnud kasvukoha või elu-
paiga paljud taime- ja looma-

liigid, aga inimesed saavad lõõgas-
tuda. Meie looduskeskused pakuvad 
arvukalt õppeprogramme, mis tut-
vustavad just pargiloodust. 

Näiteks Nõmme loodusmaja prog-
ramm „Kooliõuest välja“ on kesken-
dunud Nõmme parkmetsale. Eelkõige 
on see mõeldud esimese klassi õpilas-
tele esimeseks õppekäiguks, aga sobib 
ka kõikidele teistele esimese kooliast-
me õppuritele. Lapsed saavad kõike 
uurida ja katsuda ning arutleda, kui-
das oleks olla siil või metsvint: mis-

moodi selline elupaik sobiks, ja kui 
ei sobi, siis mida tuleks muuta, et see 
oleks mõnus elukoht. Samasuguseid 
arutelusid peetakse puude üle. Veel 
pööratakse tähelepanu eri liikide 
koostööle ja neid mõjutavatele kesk-
konnateguritele.

Keila-Joal saab selgeks teha veest 
elektri tootmise ja näha haruldasi 
liike. RMK kogutud andmete põh-
jal oli mullu aprillikuus eriolukor-
ra ajal kõige menukam väljasõidu-
koht Keila-Joa park. See kaunis koht 
on populaarne ka õppekeskuste seas. 
Näiteks RMK Viimsi külastuskeskus 
korraldab täiskasvanutele jalutuskäi-
ke Keila-Joa pargi loodusrajal, kus 

saab koos retkejuhiga tutvuda Keila-
Joa mõisa ja pargi ajaloo ning loodu-
sega. 

Muraste looduskool tutvustab oma 
Keila-Joa parkmetsa ja jõe program-
mis eri pargitüüpe, Keila jõe alam-
jooks aitab selgeks teha vooluvee-
kogu omadusi. MTÜ Loodusring 
pakub samas programmi „Elamused 
Keila-Joal“, kus saab selgeks, mis on 
juga, ning omandada palju huvita-
vaid teadmisi nii vee-elanike kui ka 
hüdroenergia kohta. Eraldi pakutakse 
kevadise suurvee aegset programmi, 
kus käiakse Keila-Joal ja Treppojal 
ning teistes Tallinna lähedal asuvates 
põnevates paikades.

MTÜ-st Lahemaa Ökoturism välja 
kasvanud looduskoolil Vesipapp on 
Keila-Joa pargis kaks keskkonnaha-
riduslikku programmi. Üks on mõel-
dud esimese kuni neljanda ja teine 
viienda kuni üheksanda klassi õpi-
lastele. Kui algklasside lastega käib 
juhendaja kaasas, siis suuremate-
le pakub looduskool nutiprogram-

Õppeprogrammides kasutatakse ka nutivahendeid. Vanematele kooliõpilastele mõeldud Keila-Joa pargi programm ongi 
nutitelefonipõhine  

Õppeprogrammid 
teevad pargiliigid selgeks ja 
õpetavad loodusest lugu pidama
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mi, kus õpilased kasutavad oma nuti-
seadet.

Programmides käsitletakse peale 
tavapärase jõe, vee jõu kasutami-
se, elustiku ja keskkonnariskide ka 
seda, et enne sõda loodi Eesti vaba-
riigis kolme riikliku pargi, sh Keila-
Joa pargi, haldamiseks riiklik parkide 
valitsus, mis oli keskkonnaministee-
riumi eelkäija. Samuti saavad osale-
jad teada, et vesipapp on ainuke vär-
vuline, kes sukeldub, ja et Venemaa 
esimest hümni mängiti esimest korda 
Keila-Joa lossis. Kui veab, võib näha 
ka vesipappi või seda, kuidas lõhed 
üritavad joast üles hüpata, või nasti-
kuid kuumal kevadpäeval kividel pee-
sitamas. 

„Oma programmides pöörame 
suurt tähelepanu ohutusele jõgede ja 
jugade juures, sest järjest rohkem on 
näha, kuidas inimesed seavad enda ja 
laste elu ohtu, ületades piirdeid, mis 
peaksid neid kaitsma, jugadel kõndi-
des ja varisemisohtlikes kohtades vii-
bimisel, kõõluvad kõrgetel servadel 
ja ronivad nõrgale jääle,“ ütleb Kauri 
Kivipõld looduskoolist Vesipapp.

Läbi aastaaegade. Tartumaal Luke 
mõisa pargis pakub sihtasutus Luke 
Mõis viit õppeprogrammi: „Kevad 
mõisapargis“, „Sügis mõisapargis“, 
„Kaisuloomaga parki“, „Mõisalaste 
mängud looduses“ ja „Mõisa mui-
nasjutt“.

Perenaine Gea Järvela kinnitab, et 
need on kõik tehtud mõisapargile 
mõeldes ja selle miljöösse sobitatud, 
et teistest eristuda. Programmid aita-
vad õpetada väärtustama pargikoos-
lusi ja selle elurikkust.

Mõisalaste mängudega soovitakse 
panna esimese kooliastme lapsi mõt-
lema säästvale tarbimisele. Loodust 
vaadeldes saavad osalejad teada, mil-
liseid mänge mängisid lapsed mõisas 
sada aastat tagasi, räägitakse taas-
kasutusest ja igaüks saab endale meis-
terdada ühe vana aja lelu.

Oma lemmikmänguasjaga võivad 
Luke mõisaparki õppeprogrammile 
tulla nii lasteaia- kui ka algkoolilap-
sed. Selle programmi alguses aruta-
takse koos, kuidas mängiti vanasti 
ja milliste mänguasjadega mängitak-

se praegu, kui palju 
on lastel mänguasju ja 
millised lelud on keskkon-
nahoidlikud. Laps läheb koos 
oma kaisuloomaga mõisaparki väi-
kesele matkale, mille jooksul ta saab 
mängude kaudu tuttavaks taimede 
ja loomadega ning otsib aastaaegade 
tunnuseid.

Kevadprogrammis tutvuvad osa-
lejad mõisakärneri tööriistadega ja 
saavad istutuspulgaga lilli istutada. 
Sügisprogrammis aga tehakse koos 
õunamahla.

Tartu loodusmaja programmis 
„Elurikkus linnapargis“ vaadeldakse 
koos juhendajaga loodusmaja pargis 
tuntumaid puid-põõsaid ja rohttaimi 
ning arutletakse, kes peale inimese 
veel pargis tegutsevad. Samuti saab 
selgeks, mis vahe on pargil ja met-
sal, õpitakse tegema loodusvaatlusi ja 
lihtsaid ilmavaatlusi. 

Programmid vanades mõisaparki-
des. Harjumaal Kose vallas Kuivajõe 
kaldal asuvas kaitsealuses Harmi 
mõisapargis korraldab õppeprog-
ramme MTÜ Loodusmaa. Hiiumaa 
Palade looduskeskus aga pakub või-
malust Suuremõisa vanas mõisapar-
gis tiike uurida. Kui aega peaks üle 
jääma, saab tundma õppida ka sealse 
pargi taimestikku.

Pargielustikku tutvustavaid ja pargis 
ellu viidavaid õppeprogramme on veel. 
Täpsema ülevaate saab keskkonnaha-
ridusportaalist keskkonnaharidus.ee, 

kus on üleval programmide kirjeldu-
sed, neid saab otsida näiteks piirkonna, 
teema ja looduskeskuse kaupa. 

Kui pole võimalik suurema selts-
konnaga õppeprogrammis osaleda, 
siis tasub teada, et näiteks vanades 
mõisaparkides on põnevaid õppera-
du. Näiteks Harjumaal Kuusalu val-
las asuv Tsitre puuderada tutvustab 
Kolga lahe ääres asuva endise suvi-
tusmõisa pargi puid. Poole kilomeetri 
pikkune rada peaks olema jõukohane 
nii suurtele kui ka väikestele. 

Õpperadu leidub ka nii mitmeski 
liigirikkas Lõuna-Eesti pargis, näiteks 
Sangaste (loe ka artiklit lk 46–52) ja 
Heimtali mõisa juures ning Alatskivi 
lossi juures. Mida konkreetses piir-
konnas vaadata ja avastada, saab vaa-
data näiteks veebilehelt loodusega-
koos.ee. Sama nime kannab ka RMK 
nutirakendus.

Kuna mõis ja park moodustavad 
enamasti terviku, tasub matkaplaa-
ne tehes uurida ka Eesti mõisakooli-
de ühenduse kodulehte (moisakoo-
lid.ee), kus on valmis 38 reisiplaa-
ni-jalutuskäiku, kuigi kirjeldustes on 
rõhk pigem mõisal ning selle hoo-
netel kui pargil. Juba kuus suve on 
ühendus korraldanud matkamängu 
„Unustatud mõisad“. 

Keila-Joa pargi 
muudab põne-
vaks seegi, et 

hea õnne kor-
ral võib sügi-
sel jõekaldal 

jalutades 
silmata 

lõherännet 
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Maastikuarhitekt Tiina Tallinnaga 
vestelnud Toomas Kukk

Teil on parasjagu käsil 700-lehe-
küljeline raamat. Millest see kõne-
leb?
See sündis peamiselt kaklustest aren-
dajatega Tallinna linnavalitsuses. 
(Naerab.) Kui ma 1998. aastal Tallinna 
linnavalitsusse tööle läksin, siis ülla-
tusega avastasin, kuhu olen sattu-
nud. Arhitektihariduse tõttu teadsin, 
et hooneid kaitstakse, teadsin nende 
väärtusi ja inventeerimisi. Avastasin, 
et Tallinna linnas pole puudel üleüld-
se mingit väärtust juriidiliselt, rää-
kimata parkidest. Elektrivalgustuse 
postil oli hind, aga kui sõideti puu 
sodiks, siis maksti kinni auto, mitte 
puu. Kardan, et see on Tallinnas ja 
mujalgi suures osas samamoodi siiani.

Mul oli juhtumisi kuskilt antik-
variaadist pärit Eesti-aegne raamat 
Tallinna puiestikest, Eduard Viiroki 
magistritöö (1932). Ta oli uurinud 
Tallinna parke, nimetades neid puies-
tikeks. Seal olid mõned tähtsamad 
pargid üles loetud ja ühtlasi antud 
paarileheküljeline ajalooline ülevaade 
alates keskajast. Minu käes olev raa-
mat oli poolik, nõukogude ajal olid 
kaardid tagant ära rebitud. Hakkasin 
siis töö tõttu parkide ajalugu edasi 
uurima. 

Mul pole aiandusharidust, aga olen 
kasvanud Räpinas. Ma ei käinud las-
teaias, aga tolknesin ema juures kaa-
sas. Ema oli talust pärit, mu lapsepõl-
ves käis ta hooajatöödel Räpina tehni-
kumis kuulsa aiandusõppejõu Adolf 
Vaigla man tööl. Kui Vaigla hõikas, 
siis ema läks. Isa töötas kindlustu-
ses, ta oli enne sõda olnud ettevõtja, 
rätsepatöökoja omanik. Nii et min-
git paberit aianduse kohta mul ette 
näidata pole. On küll ehituskomitee 
tõend, et olen käinud dendroloogiat 
õppimas. 

Planeerimist olen õppinud Kanada 
linnaplaneerimise instituudi kursus-
tel Tallinnas. Strateegilise planeeri-
mise metoodika oli mulle tuttav ning 
seda sain edukalt kasutada Tallinna 
linnas töötades.

Mind kutsuti Tallinna maastiku-
arhitektiks 2000.  aastal, kui tehti 
SAPA ehk säästva arengu ja planee-
rimise amet, kuhu pandi keskkonna-
amet ja arhitektuur kokku. Sai tehtud 
palju suuniseid, kõikvõimalikke hal-
jastuse arengukavasid ja enne minu 
lahkumist tegime kaks aastat Tallinna 
rohealade teemaplaneeringut: 18 tee-
makaarti ja planeering. Kui ma päe-
vapealt pensionile läksin, lükati see 
ruttu riiulisse. Nii et volikokku see 
ei jõudnudki, arendajad võitsid veel 
mõnegi roheala ehituseks.

Kommunaalametis töötamise ajal 
pakuti mulle tõlkida soome keelest 
käsiraamat maastikuarhitektuuri aja-
loost ja aiakunsti alustest: Helsingi 
ülikooli õppejõu Antero Sinisalo 
loengud, mille õpilased olid pärast 
tema surma välja andnud. See ilmus 
kahes osas. Pärast seda oli mul ole-
mas teadmine, kuhu me Tallinnaga, 
aga ka Eesti parkidega, ajalooliselt 
paigutume. Olime keskajal ju väga 
rahvusvaheline linn, millest on teada 
kolm parki ja Kopli tammik. Uue raa-
matu 699 leheküljest on umbes pool 
pilte, alates fotograafia algusest kuni 
tänapäevani.

Kes selle kirjastab?
Tallinna kommunaal- ja keskkon-
naamet ning raamatu pealkiri on 

„Tallinna pargid ja haljasalad“. Käsikiri 
telliti minult juba neli aastat tagasi 
ning praegu tuleb seda ajakohastada. 
Kirjastused seda ei võtnud, kuna sel-
lega on palju tööd, läheb kalliks ega 
pruugi kommertsalustel välja vedada. 
Praegune Tallinna linna maastiku-
arhitekt Kristiina Kupper hakkas selle 
väljaandmist vedama.

Kuidas te tõmbate piiri haljasala ja 
pargi vahele?
Seal on mitu võimalust. Haljasala on 
lihtsalt haljastatud ala, ka urbanist-
lik ala ehk väljak. Urbanistlikke parke 
tehakse uuemal ajal päris palju, näi-
teks Eesti vabariigi juubeliks tehtud 
linnaväljakud. Haljasalal võib olla 
ka vaid üks funktsioon, näiteks laste 
mänguväljak, ent pargid on mitme-
kesisemad.

Park on väga muutuv nähtus. 
Näiteks 1936. aastal rajati Tornide 
väljak alguses haljasalana. Praegu on 
seal suured tammed peal ja hädas-
ti oleks vaja harvendada. Aga kes see 
tamme kallale läheb! (Naerab.) Ühest 
1930.  aastate funktsionalistlikus stii-
lis haljasalast on nüüd saanud varju-
line park, nii et muinsuskaitsjad on 
hädas, et Tallinna väärt linnamüür ei 
paista välja. Seepärast oli neil ka soov 
harvendada.

Ometi on ju näiteks Toompea nõl-
vadel rohkesti puid maha saetud, 
näiteks Stenbocki maja juures nõl-
vadel. Ju tuleb leida kesktee: kõiki 
puid ei saa maha võtta ja kõike pole 
mõtet hoida. 
Eks see ole tõesti nii ja naa. Stenbocki 
maja hoovis on jällegi väärikas pärn, 
mida nad lõikavad ja sätitavad, et see 
sinna ära mahuks. See on 150-aastane 
või vanem, olen sellest kunagi artik-
li kirjutanud. Oletasin, et võib olla 
19.  sajandist pärit, kui meil tegutses 
baltisaksa aiandusselts.

Mis puudutab puid vanalinnas, siis 
sain sealt omal ajal külge kuulsuse, 
et ma tahan vaid puid maha saagida. 
Tegin puude korraldamiseks doku-
mendi, mis sai ka volikogu kinnituse. 
Puud tuleks istutada hoonest vähe-
malt viie meetri kaugusele. Kui puu 
on hoonele lähemal kui viis meetrit, 

Parke tuleb 
vaadata mitmest küljest

Elektrivalgustuse 
postil oli hind, aga 
kui sõideti puu 

sodiks, siis maksti kinni auto, 
mitte puu.
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Tiina Tallinn on sündinud 
17. jaanuaril 1948 Räpinas. 
Lõpetas 1966 Räpina keskkooli, 
õppis 1966–1967 Tallinna ehitus- 
ja mehaanikatehnikumis ning 
seejärel Eesti riiklikus kunstiinsti-
tuudis, mille lõpetas arhitektina 
1973. Seejärel töötanud Tallinnas 
projekteerimisinstituudis EKE 
Projekt arhitektina ja 1991–1998 
keskkonnaministeeriumi pla-
neerimisosakonna peaspet-
sialistina. 1998–2000 Tallinna 
linnavalitsuses linnaaednik, 
2000–2008 linna maastikuarhitekt. 
Silmapaistvamaid Eesti arhitekte 
planeerimise alal, näiteks kavan-
danud Värska sanatooriumi ela-
mupiirkonna, Virumaa Näpi küla, 
Lihula, Kehtna, Laekvere jt asulaid, 
Kuressaare Tuulte Roosi haljastuse 
jne. Kirjutanud planeerimis- ja 
ehitusseaduse planeerimise osa. 
Koostanud Tallinna haljastuse 
arengukava ning Tallinna roheala-
de teemaplaneeringu, viimane 
pole ametliku dokumendi staatust 
veel saanud. Avaldanud raama-
tuid Räpina ja Tallinna parkidest, 
võtnud sõna aktuaalsetel kultuuri- 
ja arhitektuuriteemadel, näiteks 
ajalehes Sirp ja ajakirjas Pööning. 
Eesti arhitektide liidu liige 
alates 1979. aastast.
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eriti kui ta on kasvanud otse vunda-
mendi kõrvalt, siis tuleks ta maha 
saagida. Need puud pole dekoratiiv-
sed ja toituvad valdavalt vundamenti-
de lubimördist. Olen näinud keldreid, 
kus juured on näha. 

Muidugi on inimesi, kes ei taha 
puude raiumisest midagi kuulda. 
Aga vundamentide lõhkumine puu-
juurtega on linnas ikkagi probleem. 
Praeguseks on vist sellest aru saa-
dud. Vahtrad, saarvahtrad ja paplid 
on põhilised isetekkelised puud. 
Muidugi on hoovides ka väärtuslik-
ke puid.

Kui tulla tagasi haljasala ja pargi 
mõiste juurde, siis moed ja arusaa-
mad ju muutuvad. Raha ja eriti hool-
dusraha on alati vähe, teede ja parki-
de hoolduse raha käis enamasti ühest 
taskust. Tallinnas sai tehtud haljas-
alade jaotus viide klassi ja minu teada 
hooldatakse parke selle järgi väikeste 
täiendustega siiani. 

Elu sunnib parandusi tegema. 
Minu suureks rõõmuks kuulsin, et 
peame hakkama raha kokkuhoiuks 
haljasalasid uuesti jaotama – võiks 
kasvatada rohkem lillemuru ja niidu-
taimi. Muidugi peaks vabaduse samba 
tagune vist olema madalaks niidetud, 
aga parkides võiks olla kohti, kus nii 
tihti ei niideta.

Mullu käisin arhitektide liidu-
ga ekskursioonil Kesk-Eestis, kus 
oli ehitatud väga uhke abihoone 
Vabadussõja-järgsele majale lisaks. 
Sinna tuli minna üle niidu, heinamaa. 
See oli niidetud triibuliseks, üks triip 
oli niidetud ja teine niitmata. Läksime 
hanereas ja keegi leidis, et näe, ongi 
kaks meetrit vahet, koroonaheina-
maa. (Naerab.) 

See on ka eluslooduse liigirikkuse-
le väga hea: taimed saavad seem-
neid luua ja putukad elada.
Absoluutselt! Ma igatahes rõõmus-
tasin. Korraliku lilleniidu rajamine 
on muidugi raske, et see umbrohtu 
ei kasvaks. Seda saab ka kodumais-
te püsililledega teha. Tartu on teinud 
samuti katseid õitsevate haljasaladega 
– olen Tartu püüdlusi näinud, vahel 
ikka satun Tartusse, kui seal toimub 
näiteks Klaaspärlimäng.

Kas Eestis leidub tänapäeval ka era-
omanikke, kes tahaks oma maadele 
parki ja pöörduvad kavandisooviga 
maastikuarhitekti poole?
Inimesi ja tellijaid on igasuguseid. 
Põhirõhk on ikka aedadel. Suuremad 
pargid on pigem erandid ja siis tehakse 
pigem dendroparke. Ma ei laida puude 
kogumist, aga mõnelgi puhul on näha, 
et pole olnud maastikutaju, on haka-
tud otsast istutama dendroloogilisi 
haruldusi. Eks neid ole puukoolidest 
saada, teiste seas ka selliseid, mis meil 
hästi ei kasvagi. Samas tean Kakumäel 
üht imelist metsaaeda.

Kes on teid maastikuarhitektuu-
ri valdkonnas kõige enam mõjuta-
nud?
Ma vaimustun üha rohkem Alek-
sander Niine pärandist, ka tema loo-
dud Tallinna botaanikaaiast. Mullu 
suvel oli Niine 110.  sünniaastapäev. 
Aleksander Niine oli Eesti vabarii-

gi stipendiaat, õppis Inglismaal 
Readingi ülikoolis. 

Niine eesmärk oli maastikuarhitek-
tuuri haridus Eestisse tuua. Paraku see 
ei tootnud tonne ega tsentnereid äär-
museni tsentraliseeritud Nõukogude 
riigis, kus oli vaja rahvast sööta. 
Maastikuarhitektuuri õpetamine lõpe-
tati Tallinnas ära, aga ta sai elutöö-
na ellu viia Tallinna botaanikaaia, mil-
les on väga uhked maastikuaia vaated 
ja professionaalselt koostatud kollekt-
sioonid. Seal on mitmekesist reljeefi 
Pirita jõe orus, eri värve suvel ja sügisel.

Olen saanud ka Niine õpetust, tal 
oli kursus arhitektidele ja ta õpetas 
hädavajalikku: millised põõsad talu-
vad talvel soolamist ja muud sel-
list, mõnedki asjad läksid kohe käiku. 
Samuti õpetas, kuidas hekke trapet-
siks pügada ja nii edasi. Et arhitekt 
poleks ainult maja looja, vaid saaks 
ka aimu maja ümbrusest. See oli vist 
1968. või 1969. aasta. Lõpuks lõpeta-
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ti seegi kursus ära ja siis jäigi Niine 
botaanikaaeda tööle.

Eespool mainisime linnade uusi 
keskväljakuid, mis rajati vabarii-
gi juubeli puhul. Samalaadne tai-
medeta haljasala on ka Tallinnas 
Pärnu maantee ääres superminis-
teeriumi hoone ees. Kuidas te sel-
listesse „haljasaladesse“ suhtute?
Olen sellest nii-öelda haljasalast kir-
jutanud. Seda platsi on soovitatud 
kutsuda väljakuks, aga see oli ikkagi 
haljasala. Olen õppinud aasta pärast 
keskkooli ehitusmehaanika tehniku-
mis arhitekti-tehniku erialal, seejä-
rel sain ülikooli sisse. Tol ajal oli seal 
imeilusa suure lillepeenraga stalinist-
lik lahendus: seal ümber oli ka tollane 
stalinistlik arhitektuur, vene kool ja 
praegune Tallinna tehnikakõrgkool. 
See oli esindushaljasala pügatud hek-
kidega. Oli tore koht, kus loengute 
vahel limonaadi juua ja päikest võtta.

Nüüd siis selline üllatus, enne pol-
nud seda rajatist vaadanudki, kui 
pidin sellest artikli kirjutama. Võtsin 
linnavalitsuse planeerimisosakonna 
arhiivist projekti välja ja lugesin. Selle 
seletuskiri on tõeline muinasjutt, tõe-
lise kirjandusandega kirjutatud tekst. 
Aga looduses ei paista sellest välja 
midagi! Sinna on istutatud mõned 
kased, nende kõrval on intensiivne 
Pärnu maantee ja teisel pool maa-
alune parkla. Ilmselt on ala vaadel-
dav ministeeriumi ülemistelt korrus-
telt: sealt on näha teatavad betoonist 
mustrid. Ministeeriumi kõrval ja taga 
on suur elurajoon paljude korterma-
jadega; nende ainuke haljasala on tei-
ses servas raudtee ääres Koidu park.

See on ju päris väike.
Ongi, funktsionalismi ajal rajatud. 
Nüüd on seal aktiivse sportimise või-
malused, palliväljakud ja liivakastid. 
Seda on kogu suurele elurajoonile 
vähe. Ma ei ütle, et ministeeriumi ees 
peaks olema liivakastidega elurajooni 
park, aga väikelapsed käivadki nüüd 
selles kivikõrbes. Neid polegi muja-
le kahe tudu vahel viia. Parkide kau-
gus peaks sellistele jääma elukohast 
kuni 400 meetri kanti: selles kauguses 
peaks olema nii võimalus leiba-piima 
osta kui ka väikelastel pargis käia.

Igatahes on see superministeeriu-
mi haljasala väga kurb. Seal olid kahel 
pool pärnade spaleerid, neist on poo-
led vist ka maha võetud.

Kuidas või miks sellised asjad juh-
tuvad? Neid kavandavad ju koolita-
tud maastikuarhitektid?
Ju tahavad nad moodsad olla: urba-
nistlik haljasala on praegu moes. 

Ilmselt ei osata või ei taheta linna-
ruumi analüüsida – seal peaks kor-
raga olema nii esindusfunktsioon kui 
ka tarbefunktsioon. Avalikus ruumis 
ei saa olla ainult esindusfunktsioon. 
Praegu sajab laia lund, seal ala serval 
on väike mägi. Mõtlesin, et sinna on 
kuhjatud parklast üle jäänud muld, 
aga seal mäe all on ventilatsioon ja 
muu tehnika. Aga sealt künkalt saa-
vad vähemasti praegu lapsed kelgu-
tada.

Ent kuidas juhtuvad? Ei tohi rajada 
monofunktsionaalseid haljasalasid ega 
kivikõrbeid. Näis, kuidas ökoliikumi-
ne haljasaladel edeneb, kas murudele 
saab ka teha „koroonatriipe“. 

Ka Eesti vabariigi 100 aasta juu-
beli raames on küllaltki palju linna-
südameid tehtud ja olen neist pal-
jusid näinud. Tõrva on väga uhke ja 
selle keskväljaku arhitektuurilahen-
duse eelmine konkurss oli üle kümne 
aasta tagasi, olin seal žüriis. Aga seda 
ei tehtudki, tahtmine oli suurem kui 
võimalused. Nüüdne lahendus on uus 
ja uhkem ning ka naabruses voola-
va oja kunagi võssa kasvanud kallas 
on nüüd korrastatud ja vooluveekogu 
seotud linnaga. 

Mu meelest on Tõrva linnasü-
da suurejoonelisemaid ja õnnestu-
numaid projekte. Aga kohalikud ei 
võta seda hästi vastu. Lugesin just 
täna Delfist või Postimehest, et Jaak 
Joala monument teisaldatakse. Ma ei 
võta monumendi suhtes seisukohta, 
aga vastuolud jäävadki sageli para-
tamatult. Tõrva on minu jaoks prae-
gune tipptase. Mõned linnasüdamed 
said õnnestunumad, mõned vähem 
õnnestunumad. Kõik on avalike kon-
kurssidega sündinud. See on suur asi.

Kui palju te ise teiste maastikuarhi-
tektide töid hindavalt vaatate, näi-
teks aedu?
Olin Tallinna linnas töötades presi-
dendi kodukaunistamise liikumises 
Tallinna esindaja. Seal sai läbi suru-
tud, et proffide tehtud aedu tuleb 
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Mu meelest on 
Tõrva linnasüda 
suurejoonelisemaid 

ja õnnestunumaid projekte. 

Kesk-Eestis nähtud triibuliseks niidetud heinamaa annab huvitava maastikuilme 
ning võimaldab taimedel ja putukatel sigida. Parkides võiks niitmata või osaliselt 
niidetud alasid, samuti lillemurusid senisest rohkem olla
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hinnata samamoodi nagu isetehtuid, 
aiapidaja enda kavandatuid. Kui ühel 
aastal sai auhinna suur põllukivihun-
nik maakodu aias, siis neid hakkas 
muudkui tulema. Nagu kleidimood 
muutub, nii muutuvad ka aiamoed. 
Praegu on moes näiteks kõrrelised. 

Iga aed nõuab väga suurt hoolt, 
see on elulaad. Kuidas kellelgi silma 
on: võib tulla väga uhkeid aedu kui ka 
keskpäraseid, nagu ikka, ühest äärest 
teise.

Kas meil on maastikuarhitekte pii-
savalt? Või kas nad ikka mahuvad 
siia, eriti need, kes raha eest pro-
jekteerivad?
Konkurendid on maastikuarhitektid 
kindlasti. Ma pole kursis, mis toimub 
Tartus, seal on ikka mitmed tipud, 
kelle juures on palju erksamaid tegi-
jaid. Maastikuarhitektuuri hariduses 
Eestis on olnud aastakümnetepikku-
ne katkestus ning eks see annab siia-
ni tunda. 

Samas meenutagem Tartu ülikooli 
kasvandikku Walter von Engelhardti, 

kes läks siit 1905. aasta revolutsiooni 
järel ära Düsseldorfi. Meil kavandas 
ta regulaarseid klassitsistlikke parke 
ümber maastikuaedadeks. Saksamaal 
rajas ta oma kooli, koolkonna, pro-
jekteeris parke ja kirjutas juhtivates 
aiandusajakirjades. Meilgi oleks prae-
gu vaja rohkem silmapaistvaid maas-
tikuarhitekte! 

Väga oluline on mitmekülgne tea-
vitus: infovahetus nii professionaali-
dele omavahel kui ka lihtsamas keeles 
avalikkusele. Sirp avaldab ka aeg-ajalt 
häid artikleid, kuid kahjuks enamas-
ti ühe autori omi, pealegi on samu-
ti nišileht. Vaja oleks põhjalikumaid 
arutelusid. Maastikuarhitektuuri 
kõlapind ühiskonnas võiks olla laiem. 
Tegijaid ja tööd meil jätkub. Kes on 
tegija, sel tööd ikka jätkub. Kahju, et 
Tallinna tehnikaülikool lõpetas maas-
tikuarhitektuuri õppe.

Looduskaitsel ja maastikuarhitek-
tidel on mõningaid vastuolusid. 
Kuidas teie kaitsealustesse parki-
desse suhtute?

(Naerab.) See on väga hea küsimus. 
Siin on ka kolmas pool, kohalik kogu-
kond – kõik kolm, maastikuarhitekt, 
keskkonnaamet ja kogukond, võivad 
omavahel riidu minna. Mul on selle 
kohta mitmeid näiteid.

Räpinas ei saanudki von Engel-
hardti kavandatud pargi rekonst   -
ru eerimisest asja, sest looduskait-
se keerutas tühjast üles tüli, ässitas 
kohaliku kogukonna üles. Engelhardt 
oli kavandanud pitoreskse maastiku 
rõdu alt, peaukselt vaatena, tugevate 
aktsentidega: tumedad siberi nulud 
esiplaanil ja tahapoole Võhandu 
jõe poole üha heledamaks minevad 
puud. See kõik lõppes aknaga maas-
tikku, teisel pool jõge pidi pilt jät-
kuma. Aga sinna olid vahepealsed 
õppejõud ühte nurka pannud kasva-
ma oma tumeda okaspuukollektsioo-
ni, mis selle Engelhardti kavandatu 
täiesti ära lõhkus. Aga seda ei tohti-
nud puutuda!

Lossi ees oli rotund hobuste jahu-
tamise platsiga: kui naabermõisa 
kihutati, pidid hobused olema soo-
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Intervjuu

Tiina Tallinn on üles kasvanud Räpinas. Algteadmised aiandusest ja aedade kavandamisest sai ta emalt, kes töötas hooajati 
aianduskoolis. Aiapidamise talvine tegevus, lume rookimine, jääb küll üha harvemaks vajaduseks 
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jendatud, ette valmistatud. Pärast jäl-
legi, kui hobune naasis valges vahus, 
tuli teda jalutada. Muinsuskaitse 
avastas, et kivitee on seal alles ja 
seda võis markeerida osaliselt muru 
tasapinnas. Aga seda mõtet vääna-
ti, et nüüd tahetakse ringtee taasta-
da ja ümbruse puude juured lõhku-
da. Demagoogiat osatakse ikka väga 
hästi! Kord Vestmann all ja Piibeleht 
peal ning vastupidi. (Naerab.) 
Mõistmist oleks rohkem vaja kirge-
de asemele.

Oleme rääkinud halbadest näide-
test. Kas on silma jäänud ka viima-
sel ajal hästi taastatud või kavanda-
tud parke?
Muidugi Tallinna esinduspark 
Kadriorg. Sellega on ka huvitav lugu. 
Lossi ees on tihe pargiosa, pime-
aed, kus puude all ei kasva midagi. 
Kuid seal on säilinud barokne teede 
muster. Seal oli kunagi ka ringtiik. 
Maastikuarhitektuuris on barokk 
„suur sajand“, kui park oli tähtsam 
kui loss. Enne ja pärast on olnud lossi 
juures park, aga sel ajastul oli eelkõi-
ge park ning pargis loss ja lossikesed. 

Näitasin seda pargiosa ükskord 
saksa maastikuarhitektidele, kes küsi-

sid imestunult, miks on siin selline 
võpsik? Warum? Barokkpark võiks 
olla terviklik, mõlemal pool lossi. 
Kui taheti seda tihedat puistut maha 
võtta, tegi botaanikaaed dendroloo-
gilise ja fütopatoloogilise inventuuri, 
mis seda toetas. Aga selle peale tuli 
üle tee kirjanike majast tohutu laviin 
kirjanduslikke põhjendusi, miks seda 
peab säilitama, ning sinnapaika see 
ongi jäänud.

Tulemus: luigetiigi ümbrus, roo-
siaed, roheline teater ja kaugemad 
pargiosad on kasutuses, aga seal 
pimeaias ei käi keegi. Kadriorus käib 
palju lasnamäelasi, kes Peeter  I par-
gis meeleldi jalutavad. Jalutamine 
ongi venelastele märksa omasem kui 
eestlastele: meie läheme maakoju, 
käime seal seenemetsas või raba-
me aias peenarde vahel, aga niisa-
ma parki jalutama naljalt ei lähe. Eks 

näis, kui kaua need vanad puud seal 
Kadriorus püsivad.

Kadriorg on meil hea esinduspar-
gi näide. Mitu head näidet on ka 
Nõmmel, kus männikutes on Kristiine 
Kupperi soovitusel istutatud rodo-
dendroneid. Mulle meeldis valmimi-
se ajal Nõmme servas von  Glehni 
rahula – Ülle Grišakovi projekt; ta on 
ilusasti leidnud lähenemise veele ja 
kanalitele. 

Vabariigi juubeliks rekonstrueeriti 
Tammsaare park Tallinna kesklinnas 
ja see on ehe näide heast kolmepool-
sest koostööst projekteerimises: arhi-
tektidelt linnaruumi põhjalik analüüs 
ja ka pargiruumi oma koostöös maas-
tikuarhitektidega ning detailides aed-
nikud taimmaterjali osas. Nii päästeti 
enne sõda kasvama pandud ja sõja üle 
elanud eksootidest materjal, millest 
nüüdseks ongi sirgunud väärtuslik 
puistu, mis oli viimasel ajal kannata-
nud tugeva tallamise all. Nii vaheta-
ti seal mulda, lisati toitaineid ja tehti 
lillede lausistutused, et külastajad ei 
satuks puude juurtele. Tulemus on 
igati kaasaegne ja polüfunktsionaal-
ne. Kasutuse mitmekesisust lisab ka 
vana turuhoone vundamendile ehita-
tud kohvik. 
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Maastikuarhitek-
tuuri hariduses 
Eestis on olnud 

aastakümnetepikkune 
katkestus ning eks see annab 
siiani tunda. 
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tähtsust on raske ülehinnatatähtsust on raske ülehinnata

Sada rida Eesti loodusest
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Urmas Roht

Kui Soomet on ikka kutsutud tuhande 
järve maaks, siis Eesti kohta sobib 
veel praegugi öelda tuhande pargi 

maa. Eestimaa mõisate ja mõisaparkide hiil-
geaeg oli 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algus-
kümnenditel. Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal oli 
Eestis umbes 1500 rüütli- ja kirikumõisat ja 
enesestmõistetavalt oli nende ümber rajatud 
ja kujundatud kaunis park koos roht- ja tar-
beaiaga. Peale selle linna- ja talupargid, nii et 
mitmesuguseid parke oli meil tunduvalt üle 
poolteise tuhande. 

Mõisahäärberi suursugusus äratas talu-
poegades ja moonakates niigi aukartust, 
kuid siiski tuli selgelt kätte näidata piirid, 
kui kaugele neid lasti härrasrahva elunautle-
mist imetlema. Ehkki parke rajades ja korras 
hoides kasutati moonakate ihurammu, pol-
nud neil muul ajal parkidesse asja. Umbes 
nii kujutan ma ette tolleaegseid härras- ja 
maarahva suhteid: parki hooldama kõlbasid 
matsid küll, aga ainult härrasrahva privileeg 
oli jalutada pargialleedel, peatuda puhke-
hetkeks varjulisel pingil ja unistada.

Veel tänapäevalgi allesolevaid mõisahoo-
neid ümbritsevad pargid on kui maamärgid 
kunagisest hiilgusest. Praeguseks on neist 
saanud pärandkultuur ja -maastik, mille-
ta Eesti oleks palju vaesem. Aga meil on 
raske või peaaegu võimatu tabada ajaloolist 
miljööd, mida konkreetse pargi rajamisel oli 
silmas peetud. On keeruline öelda, kas par-
gis kasvavad puud on sinna istutatud või oli 
pargiks kujundatud mõisamaja ümbritsev 
metsatukk. Umbes kolme sajandi pikkuse 
mõisaparkide ajaloo jooksul on varisenud 
põrmu lugematud mõisahooned, kasvanud 
umbe pargitiigid, kadunud alleed, pargiteed 
ja -aasad, rohtaiad ning lillepeenrad ning 
enamik puid ja põõsaidki. Loodus on võt-
nud oma ja võsa kasvanud kõikjale, varjates 
vaateid ja kujundades ümbrust omasoodu.

Vanade hooldamata parkide kultuu-
rilooline väärtus on kahanenud, ent 
pöördvõrdeliselt on kasvanud nende väärtus 
elurikkuse seisukohalt. Kusagil mujal ei 
leidu varsti enam mitmesaja aasta vanu-
seid põlispuid, mille tüved on täis eri suu-

rusega õõnsusi ja avasid. Seal saavad elada 
nahkhiired, kakud ja värvulised; tüvedel 
ja lamapuidul toimetavad paljud putukad, 
arenevad samblad ja samblikud, samuti 
seened. Vanad pargid on kujunenud elus-
loodusele omamoodi pelgupaikadeks, kus 
veel vastu pidada. Parkide väärtusest elus-
looduse mitmekesisuse hoidjana on ammu 
aru saadud, selle tõestuseks võeti neist 
umbes nelisada looduskaitse alla. Nüüd 
arvatakse need kergel käel kaitse alt välja, 
ent elusloodust silmas pidades on see lühi-
nägelik. Omavalitsustel ei ole saatuse hool-
de jäetavate parkide kaitseks paraku ena-
masti ei kompetentsi ega raha.

Eesti parke on uuritud üsna mitmel 
korral, kuid eri eesmärkidel. 1970.  aasta-
tel võttis tuntud ja armastatud looduse-
mees Veljo Ranniku ette väga põhjaliku 
Eesti mõisate inventuuri. Selle tulemu-
sena koguti tolleaegsete rajoonide kaupa 
kokku „Eesti NSV mõisate esialgne ülevaa-
de“. Seal on viiel-kuuel leheküljel antud iga 
mõisaansambli kohta ülevaade: kirjeldatud 
mõisaarhitektuuri, -hooneid, olustikku ja 
parkide seisundit. Järgmise ülevaate mõi-
saparkidest koostas 1970. aastate lõpul ja 
1980. aastate algul toonase metsamajandu-
se ja looduskaitse teadusliku uurimise ins-
tituudi maastikukujunduse osakond, inven-
teerija oli Aino Aaspõllu. Mõisaparkide 
puittaimestiku kohta on eraldi koostatud 
korduvalt ülevaateid, põhjalikuma inven-
tuuri tegid aastail 1956–1962 Aleksei Paivel 
ja 1983–1985 Jüri Elliku ja siinkirjutaja. Nii 
Paiveli kui ka meie kogutud andmeid on 
siin-seal kirjatükkides kasutatud. Kahjuks 
ei ole neist koostatud süsteemsemat kirju-
tist. Nüüdseks on ülestähendused esmase 
aktuaalsuse kaotanud, jäänud on üksnes aja-
looline väärtus. Kokku võttes tuleb tõdeda, 
et Eesti mõisapargid peidavad endas veel 
praegugi üllatavalt palju huvitavat geneeti-
list materjali.

Mõisaparkide paremad päevad on 
möödas ja endine hiilgus ei kordu enam 
kunagi. Siiski on häid näiteid, kus uued 
omanikud või omavalitsused püüavad parke 
korrastada ja alles hoida. Muidugi ei ole 
see mõeldav niisuguses mahus, nagu seda 
tehakse Tallinna südames Kadriorus, kuid 
pealinnal on selleks ka kõige lahedamad või-
malused. Ent nendel parkidel, millest jõud 
üle ei käi, laskem väärikalt vananeda. 

Urmas Roht (1959) on dendroloog. 
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Juhani Püttsepp

Okasmetsase kupliga Vapra-
mägi sai Tartumaal 16.  jaa-
nuaril 1919. aastal Vabadus-

sõja sündmuste tunnistajaks, kui Karl 
Partsi juhitud soomusrong nr  1 sat-
tus õhku lastud Voika oja raudteesilla 

juures punahiinlaste varitsusele.
„Laadida granaadiga,“ karjus kap-

ten Parts. „Peale!“
Algas lahing. Soomusrongi külge-

delt haarata püüdnud hiinlased kuu-
lusid Punaarmee miini- ja purustus-
divisjoni.

„Tekkis äge mürin. Meie ja vasta-

se paukude vahel ei olnud hetkelistki 
vahet,“ kirjutab oma mälestusteraa-
matus „Kas võit või surm“ soomus-
rongide juht Karl Parts ja nimetab 
kokkupõrget Vapramäel esimeseks 
Eesti-Hiina sõjaks. „Eesti poisid said 
peagi jagu oma kollasest vastasest. 
Venelaste ja hiinlaste salgad pagesid 
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Üks Eesti paigake

Elva jõe kallastel: 
paeluvad kahe ladvaga pedakad



kabuhirmus metsi mööda laiali.“
Kaks langenud hommikumaa 

poega tuli puhkama panna Vapramäe 
jalamile Elva jõe kaldale. Pool sajan-
dit hiljem sai sinna paika kivi, kus 
on eesti, vene ja hiina keeles kir-
jas sõnad: „Igavene kuulsus vapratele 
Hiina punaarmeelastele, kes langesid 
võitluses nõukogude võimu eest“.

Kui keegi kivi ümber tõukas, seadis 
Vapramäe metsavaht Jaan Pau selle 
jälle püsti ja tõi kord isegi jõe põhjast 
välja, sest „nad on ikka Vabadussõja 
ohvrid, mis sest, et valel poolel või-
delnud hiinlased“.

106-aastaseks elanud Tõravere 

kooliõpetajalt Jaan Turpilt kuulis 
metsavaht, et „tume rass oli sõtta 
toodud eestlaste hirmutamiseks, aga 
ei olevat neil hädavarestel olnud ei 
riietust ega õigeid relvi“.

Kui Tartu ülikooli looduskaitse-
ringi üliõpilased Jaan Eilarti juhatu-
sel rajasid Vapramäele 1960.  aastatel 
matkaraja, sai hiinlaste hauast üks 
selle raja vaatamisväärsusi – nagu ka 
Darmstadti mändidest.

Nimelt oli 19.  sajandi lõpul Meeri 
mõisapidaja käsul – talle kuulusid 
maad – Vapramäe künnisele ja ser-
vapuistutesse külvatud männisee-
met, mis oli hangitud Saksamaalt 
Darmstadtist. Hiljem selgus, et seeme 
pärines nigelatest mäestikumänniku-
test.

„Need männid on oma pärilike 
omaduste tõttu ka siin väga okslikud, 
kõvera tüve ja halli paksu koorega, 
väheväärtuslikud oma laasumatuses,“ 
märgib Jaan Eilart Vapramäe jändrike 
kohta 1986. aastal ilmunud raamatus 
„Looduse õpperajad“.

Kui metsavaht Jaan Pau 1971. aas-
tal Peedumäe bussipeatuse taga põi-
mendusraiet tegi, püüdis ta „just 
neid kaheladvalisi, halvasti laasuvaid 
Darmstadti mände välja võtta“.

Vapramäe kandist oli toona 
Tartumaal kujunenud populaarne 
väljasõidukoht ja ta on seda täna-
se päevani. Jalutajad võivad Elva jõe 
ürgoru veerudel endiselt imetleda 
üle saja-aastasi oksterohkeid peda-
kaid ja kunagistel põllumaadel noo-
remaidki kõverikke männijusse. Kas 
Darmstadti puud ja nende lapsuke-
sed?

„Oleks põnev geneetikateema sel-
list jälge taga ajada,“ ütleb maaülikoo-
li metsakorralduse osakonna õppe-
jõud Andres Kiviste. „Esimese põlve-
na põllul kasvavad männid on aga igal 
juhul okslikud.“

Selle loo moraal võiks olla: aja ikka 
oma jõududega läbi, kasvata kodu-
maiseid taimi ja külva omamaist see-
met. Teadmisi tasub küll üle piiri 
transportida, nagu tegi seda baltisak-
sa filosoof Hermann von Keyserling, 
kes 1918. aastal Eestist lahkudes rajas 
just Darmstadtis Tarkuse kooli.

Elva jõgi aga muudkui kannab 
oma allikalist vett Emajõe poole – 
tema kaitsealustel kallastel peab mets 
mühama jääma. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.
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Elva jõgi Vapramäe all 2021. aasta jaanuaris 

Kas Darmstadti päritolu? Vägevad 
harulised pedakad Peedumäel

Hiina sõdurite hauaplaat Vapramäe 
nõlval

Foto: Tiiu Allik
vee



Poster

|146|  66             EESTI LOODUS  VEEBRUAR 2021



Paigalind 
droon
Mulle oli ammuilma meel-

dinud kaameraga looduses 
ringi luusida, aga drooni 

tulek muutis selle mitu sammu huvita-
vamaks. Tegelikult ei olnud ma selleks 
isegi valmis, vaid see kujunes endale-
gi üllatuseks nii ägedaks elumuutvaks 
kogemuseks, et nüüdseks on drooni-
pildistamine lausa üks mu kahest elu-
kutsest, samal ajal siiralt südamehobi.

See väike krapsakas raudlind annab 
mulle peaaegu täieliku kolmemõõtme-
lise loomingulise vabaduse ning see on 
endiselt vaimustav tunne. Seejuures ei 
peagi ilmtingimata teab mis kõrgele 
lendama: olen pildistanud rannikuloo-
janguid ka 50  cm kõrgusel vee kohal 
hõljudes.

Metsa puhul aga võluvad mind 
metsade mustrid ja erilised ilmed. See 
on nii teistmoodi, kui all puude vahel 
jalutades. On imetletav, kuidas sam-
malt makrona pildistades on looduse 
sümmeetrilised mustrid äratuntavalt 
sarnased ka 100 m kõrguselt.

See pilt sündis ühel külmal ülikaunil 
hommikul, kui läksime lastega Saula 
Siniallikate kandis metsa jalutama. All 
metsas ei saanud arugi, aga üles tõus-
tes jahmatas ilus valgus, täpselt õigel 
kõrgusel. Asja tegi aga delikaatseks 
see, et millegipärast – esimest korda 
– oli drooni puldi aku peaaegu tühi. 
Kuna tõusin oja kõrvalt napilt alalt, siis 
teadsin, et ilmselt pean maandumi-
sel drooni kätte püüdma, kui aku tüh-
jaks saab. Aga see valgus ületas hirmu, 
et äkki jään pärast sõrmeotstest ilma. 

Jõudsingi teha mõned kaadrid, 
kui pult sai tühjaks, droon 

naasis stardikohta ja 
hakkas maanduma. 

Lõpp hea, kõik hea: 
püüdsin kinni, 
sõrmed alles ja 
droon terve. Uhh, 
adrenaliin, mis 
väärt looduse ilu!

Kaupo Kalda
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Saame tuttavaks!
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Kuigi mägi-kanepilindu kohatakse meil igal aastal, ei ole 
selle liigi fenoloogiast ja levikupildist Eestis head ülevaa-
det. Kirjeldan, kus, kunas ja kui arvukalt seda tagasihoid-
liku välimusega põhjala värvulist meil on vaadeldud.

Uku Paal

Mägi-kanepilinnul (Linaria 
flavirostris) eristatakse 
kuni 11 alamliiki, kelle 

levila on jagunenud kahte regiooni: 
üks populatsioon asustab Loode-
Euroopat – peamiselt Norrat ja 
Briti saari – ja teine on levinud 
laial alal Kaukaasiast Kesk- ja Ida-
Aasiani. Pesitsusajal asustab see 
liik mitut tüüpi hõreda taimkattega 
mägimaastikke, kõrgusvahemikus 
750–4800 meetrit üle merepinna. 

Eestisse satuvad läbirändel ja talve-
perioodil eeldatavasti Norras pesit-
sevad linnud.

Lindude süsteemis kuulub mägi-
kanepilind vintlaste (Fringillidae) 
sugukonda, kuid eri autorid on 
paigutanud teda perekondadesse 

Acanthis, Carduelis ja Linaria. 
Uuemad molekulaarbio-

loogilised uuringud 
soovitavad kanepilin-

nu ja mägi-kanepilin-
nu paigutada pere-
konda Linaria [5].

L e v i k u k a a r t i 
koostades ja feno-

loogilist andmestik-
ku koondades olen 

kasutanud andmehal-
dusplatvormi PlutoF ja 

Mägi-kanepilind talvesulestikus. Olulised tunnused on kollane nokk, mustrita kurgualune, kaneelivärvi varjundiga peasu-
lestik, laiad triibud nii seljal kui ka alapoolel. Isaslindudel on päranipuala roosaka tooniga, kuid seda on raske näha. 
Silmapaistvam on see tunnus pesitsusajal. Saaremaa, 2020. aasta oktoober

Mägi-kanepilinnu 
nokk on talvesu-

lestikus (oktoob-
rist märtsini) 

kollane ja sel-
lest tuleneb ka 
tema teaduslik 
nimetus Linaria 
flavirostris (ld fla-

vus ’kollane’, rost-
rum ’nokk’). Kallaste, 

2018. aasta november

Mägi-kanepilind
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Eerik Kumari vaatluskartoteeki tal-
letatud mägi-kanepilinnu vaatlu-
si. Eesti esmasleid pärineb Tartust 
1871.  aasta 24.  veebruarist, kui 
Valerian Russow küttis ühe isen-
di Toomemäel. Järgnevalt vaadel-
di mägi-kanepilindu Tallinnas 
1888.  aasta veebruaris (Oscar 
Koch), 1911. aasta detsembris püüti 
isend Põhja-Eestis (Friedrich von 
Hoyningen-Huene). 

Pika pausi järel vaadeldi seda liiki 
Tallinnas 15.  jaanuaril 1947: Hillar 
Pärjassaar küttis ühe isendi Tondil. 
Kümme aastat hiljem kohtas sama 
vaatleja mägi-kanepilinde Peipsi 
rannikul Lohusuul. Nagu näha, olid 
esimese viie leiu vahel väga pikad 
vahed: võib arvata, et tolleaegse 
kirjanduse abil oli silmapaistmatut 
värvulist raske määrata. See on ka 
põhjus, miks enamik neid leide on 
püütud või kütitud isendid: määra-
mine õnnestus paremini, kui lind 
oli käes. 

Mägi-kanepilinnu välimust on 
põgusalt kirjeldanud juba Mihkel 
Härms oma 1927.  aastal ilmunud 
raamatus „Eesti linnustik“ [3]. Ent 
mägi-kanepilinnu illustratsiooni 
eestikeelses kirjanduses leiame alles 
Eerik Kumari 1984. aasta välimää-
rajast [4]. 

Alles 1970.  aastatel on mägi-
kanepilindu hakatud sagedami-

ni kohtama, eelkõige Tartu linna 
jäätmaadel, harvem mujal Eestis. 
1998.  aastast alates on mägi-kane-
pilindu meil märgatud igal aastal. 
Oma osa on siin 1998.  aastal tööd 
alustanud Sõrve linnujaama vaatle-
jail, sest suur osa vaatlusi pärinebki 
Sõrve säärelt, mis on üks parimaid 
paiku Eestis, kus mägi-kanepilindu 
kohata. 

2000. aastate jooksul on mägi-
kanepilindu õpitud paremini 
tundma nii välimuse kui ka hääle 
põhjal ning fenoloogiast ja leviku-
pildist on tekkinud parem arusaam. 
Kuigi 1970.  aastatel vaadeldi Tartu 
ümbruses kuni 90-isendilisi mägi-
kanepilindude parvi, on sel sajan-
dil suurimates salkades loendatud 
kuni 30 isendit. Enamasti kohatakse 

Tallinn

Pärnu Tartu

Rakvere

Narva

Mägi-kanepilinnu leiukohad Eestis 
perioodil 1871–2020 [1]

Lõuna-urvalind võib mägi-kanepilinnuga teatud valgusoludes sarnaneda. 
Mõlemal liigil on triibuline üla- ja alapool, kontrastne tiivavööt ja kollane nokk. 
Punane pealaik ja tume kurgualune on lõuna-urvalinnule iseloomulikud erista-
vad tunnused. Mõistagi on urvalindudel ka eriomased häälitsused. Urvalindude 
määramist on käsitletud Eesti Looduse 2018. aasta aprillinumbris. Saaremaa, 
2013. aasta november

Isendite arv

1970. aastatel on vaatlusi suh-
teliselt palju, kuna Tartu ümb-
ruses nähti suuri parvi. 
2000. aastate suurt arvukust 
võib seletada Sõrve linnujaa-
ma kõige aktiivsema tegut-
semisperioo-
diga

Eestis kohatud 
mägi-kanepilinnu 
isendite arv alates 
1940. aastatest [1] 
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Saame tuttavaks!

väiksemaid salku või üksikisendeid.
Sügisrändel, kui linnud siirduvad 

Eesti kaudu Norra pesitsusaladelt 
lõuna poole talvitama, kohatakse 
esimesi mägi-kanepilinde oktoob-
ris (varaseim 04.10.2008, Pikla). 
Läbirände tipp on oktoobri lõpust 
novembri alguseni. Üksikud isendid 
jäävad meile talvitama. Eesti orni-
toloogiaühingu värskeima arvukus-

hinnangu põhjal võiks Eestis talvel 
viibida 5–50 isendit [2]. Kevadel 
algab tagasiränne pesitsusaladele 
märtsis ja see kulmineerub märtsi 
lõpus ning aprilli alguses. Viimaseid 
kevadrändel isendeid märgatak-
se 20.  aprilli paiku, väga harva 
mai alguses (hiliseim 10.05.2008, 
Põõsaspea neem).

Mägi-kanepilinnu leiupunktid 

koonduvad eelkõige rannikule, sage-
li oluliste rändevaatluspaikade ümb-
russe: Sõrve poolsaar, Põõsaspea 
neem, Pakri poolsaar, Pärnu lahe 
rannik. Samuti on suur kobar leiu-
punkte Tartu linna ümbruses, sest 
Tartu on suure vaatlusaktiivsusega 
piirkond.

Talvel kohtab mägi-kanepilinde 
jäätmaadel, prügilate ümbruses, 
rapsipõldudel ja umbrohtu kasva-
nud rannikulõikudel. Sageli selt-
sivad nad teiste vintlastega, eriti 
urvalindudega. Vilunum linnuvaat-
leja võib mägi-kanepilinnu leida ka 
hääle järgi. Kutse- ja lennuhüüud 
sarnanevad kanepilinnu omadega, 
ent on natuke elektrilisema tämb-
riga. Üsna selge eristustunnus on 
aga mägi-kanepilinnule ingliskeelse 
nime (Twite) andnud „tvüit“-hüüd, 
mida kuuldub nii lendavatelt kui ka 
toituvatelt isenditelt.

On mitu linnuliiki, näiteks lühi-
nokk-hani, stepi-loorkull, tundra-
kiur, niidukiur, väike-käosulane ja 
lapi tsiitsitaja, kelle vaatlusstatis-
tikat mõjutab otseselt linnuvaatle-
jate vilumuse ja võimaluste areng. 
Kirjanduse, häälekogude, optika ja 
vaatluskogemuse paranedes tehakse 
seni märkamatuks jäänud liike sage-
damini kindlaks. Ka mägi-kanepi-
lind kuulub nende liikide hulka, 
keda meie linnuhuvilised on üha 
paremini tundma õppinud. 

1. Abarenkov, Kessy et al. 2010. PlutoF 
– a Web Based Workbench for Ecolo-
gical and Taxonomic Research, with 
an Online Implementation for Fungal 
ITS Sequences. – Evolutionary Bio-
informatics 6: 189–196. [05.11.2020.]

2. Elts, Jaanus et al. 2019. Eesti lindude 
staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 
2013–2017. – Hirundo 32 (1): 1–39.

3. Härms, Mihkel 1927. Eesti linnustik. 
Loodus, Tartu.

4. Kumari, Eerik 1984. Eesti lindude väli-
määraja. Tallinn, Valgus.

5. Zuccon, Dario et al. 2012. The phylo-
genetic relationships and generic limits 
of finches (Fringillidae). – Molecular 
Phylogenetics and Evolution 62 (2): 581–
596.

Uku Paal (1979) on vabakutseline orni-
toloog ja loodusgiid, Eesti linnuharul-
duste komisjoni liige.
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Emane ja noor kanepilind on mägi-kanepilinnuga sarnased triibulise üla- ja ala-
poole tõttu. Esiplaanil on noorlind (tema iga on määratud suurte kattesulgede 
sulgimiskontrasti põhjal) ja tugev alapoole triibustus viitab pigem emaslinnule. 
Tagaplaanil on isaslind (vanus teadmata). Mägi-kanepilinnust eristab neid hall 
nokk, hele silmaümbrus ja hallika tooniga peasulestik. Kanepilinnu põsel on sage-
li märgatav heledam laik ja kurgualune on vähese tumeda mustriga. Hiiumaa, 
2014. aasta oktoober

Hundsulestikus isane kanepilind. Kanepilinnu isaslindu saab mägi-kanepilinnust 
lihtsalt eristada triipudeta ala- ja ülapoole, kontrastselt halli pea ja pruuni selja 
järgi. Noortel isastel puudub sageli vanalinnule omane karmiinpunane lauba- ja 
rinnavärvus. Läänemaa, 2016. aasta mai
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Leevikesed seostuvad paljudele jõulude ja talvise ajaga. 
Tõsi, ka minu esimene kohtumine leevikestega leidis aset 
just nimelt ühel pilvisel talvepäeval. Lapsena hõigati mind 
ja venda kibekähku aknalaua najale kiikama, kuidas puna-
pugused leevikesehärrad arglikult sirelihekist lindude toi-
dumajja lendasid. 

Karl Adami

Nii lookas nagu praegu tolla-
ne lindude toidumaja mui-
dugi polnud: viljaterade kõr-

val oli pakkuda väheke päevalille-
seemneid, mille leevikesed kohe ära 
hekseldasid.

See oli üks esimesi looduselamusi, 
mis võis teed rajada edasisele huvile. 
Just leevikesi jälgides ja neid ka pildis-
tades on mulle selgeks saanud, et olen 
pigem linnuinimene. Nimelt kostitas 
mõne aasta tagune talv mu meeli ühe 

hingematvalt kauni päikeseloojangu-
ga. Ma olin parasjagu võitnud leevi-
keste usalduse ja mõnel hetkel neist 
suisa meetri kaugusel. Kuulsin isegi 
tasast pudistamist ja imeõrnu flööti 
meenutavaid helisid.

Väljas paukus käre pakane. 
Vammustesse mähitult olin peaae-
gu sama puhevil kui minu ees toime-
tavad leevikesed. Maastikel lainetas 
paks udu ja laskuv päikesekera maa-
lis udulaamad kaunilt virsikuvärvi, 
silmapiiri puudutades aga vaarika-
karva. Mul oli valida, kas pildista-

da üht kauneimat loojangut, mida 
olen oma elu jooksul tunnistanud, 
või puntpaabukesi. Mõistagi valisin 
viimased.

Leevikesega olen enamjaolt kokku 
puutunud Pärnumaal Vändra kandi 
metsades. Eriti aga sealsetes suur-
tes kuusesegametsades, kus leevike-
si leidub aasta ringi. Leevikesi ehk 
rahvapäraselt puntpaabukesi võiks 
tunda nii suur kui ka väike loodus-
huviline. Nii mõnegi sulelise sugu-
pooli on väliselt üpris keeruline üks-
teisest eristada, kuid seda ei tasu 
karta leevikeste korral: nii härrad kui 
ka prouad kannavad aasta läbi erine-
vat rüüd. Talvisel ajal ei ole värvide 
poolest Eestis ühtegi teist leevikese 
isaslinnuga sarnast lindu, kui jätta 
kõrvale männileevikese papad, kes 
satuvad Eestisse põhja poolt väga 
harva. Kui leevikesepapad juhtuvad 
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Sümpaatsed värvulised

Paljude ettesattuvate salkade puhul võib märgata, et punast rüüd kandvad isaslinnud on ülekaalus

Leevikesi võiks tunda 
nii suur kui ka väike loodushuviline
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Sümpaatsed värvulised

lumistele viljapuudele maanduma, 
oleksid sinna otsekui punased õunad 
tekkinud.

Isaste punane pugu ja must pea-
nupp on kõigile teada. Emasele on 
aga pisut vähem värvi jagatud ja 
nii katabki teda valdavalt roosakas-
pruun kuub. Isaslinnud hakkavad 
tumedate toonide taustal võrdlemisi 
hästi silma, kuid emaslinde on mul 
tulnud mõnikord isegi nina eest otsi-
da, kuna nad sulanduvad imehästi 
pruunikasse keskkonda. Leevikestel 
on tömp jäme nokk, millega on hea 
mitmesuguseid seemneid koori-
da. See vintlane töötlebki enamasti 
taimset toitu.

Talvine uitamine. Need metsalin-
nud ilmutavad end paljude jaoks alles 
sügisel. Parasjagu siis saabub meile 
põhjast ja kirdest karmima talve eest 
taanduvaid linde. Ent kodumaised 
leevikesed, kes on soojal ajal tundnud 
end turvaliselt okaspuu- ja segamet-
sade rüpes, uitavad siis ahenenud 
toidulaua tõttu üha enam lagedal.  
Kevadel ja suvisel ajal toimetab meie 

puistutes olenevalt aastast 70  000 – 
100  000 leevikeste haudepaari, kuid 
talvemaastikul võib liikuda 100  000 
– 300  000 lindu. Ilmselgelt hajuvad 
need linnud kogu Eesti ulatuses ja kui 
meie aladel ei leidu kuigi palju toitu, 
võtavad nad suuna veelgi enam lõuna 
poole. Väga suureks salgad ei paisu. 
Rände ajal võivad leevikesed koon-
duda suuremaks salgaks, kuid talvisel 
maastikul võib meil enamasti kohata 
kuni paarikümnepealisi rühmi, mõni-
kord aga suisa kolmepealisi punte.

Puudel ja puhmastes tegutsevad 
nad enamasti üsna vaikselt, ent vahel 
võib kuulda õrnu kutsehüüde, mis 
kõlavad kord pehmelt, teinekord aga 
karedalt. Vastu kevadet võib lisaks 
kutsehüüdudele kuulda ka vaikset 
laulu, millesse on põimitud flööti-
vaid või krigisevaid häälitsusi. Sellest, 
et tuisuste ilmade korral leevikesi 
hääle järgi üles leida, võib vaid unis-
tada. Kui nad pole lennus ja nokitse-
vad tuule käes õõtsuval hanemaltsal, 
on nad enamasti väga vaiksed. Olen 
viimasel ajal möödunud kaunis sage-
li ühest kuusesegametsa servas paik-
nevast suurest vahtrast, mis oli veel 
porikuul kenasti seemnekimpudega 
ehitud. Mitu korda olen alles viimasel 
hetkel näinud selle puu okste vahelt 
taandumas leevikesi. Niivõrd vaikselt 
toimetavad nad ka minu kõrva jaoks.

Päris vait see lind siiski ei püsi, 
muidu poleks tal ka paljusid rahvapä-
raseid nimetusi, mis häälitsustele vii-
taksid, näiteks krüügitaja, krüükslind, 
lüübik. Isaslinnu punase rinnaesise 
järgi on sakslased leevikesi nimeta-
nud toompreestriteks, sest neil oli 
samuti punane rüü. Sellest nimetu-
sest on aga meilgi liikvel mitmesu-
guseid mugandusi, nagu toompapp, 
tombak, punnpaap, puntpaabuke jne. 
Kuna leevikesi nähakse sagedami-
ni talvisel ajal, on neid kutsutud ka 
külmalindudeks. Seda nimetust olen 
kuulnud pruukimas ka oma vanava-
naema. „Leevike“ on aga vana ger-
maani laensõna. 

Kirjandusega tutvudes võib jääda 
mulje, et nad on iseloomult väga 
rahulikud ja usaldavad. Lind võib 
kaua aega ühel kohal istuda ja ümb-
rust silmitseda. Olles nende lindude-
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Sügistalvisel ajal võib leevikesi kohata peale umbrohuväljade ka saare- ja vahtra-
puudel, kus nad aplalt seemneid noolivad

Suvel hoiavad leevikesed enamasti metsadesse ja inimsilma ette satuvad harva. 
Menüüsse kuuluvad sel külluslikul ajal muu hulgas nii noored lehed, võrsed kui õied

Leevikestel on 
tömp jäme nokk, 
millega on hea 

mitmesuguseid seemneid 
koorida. 
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ga kokku puutunud nii käreda paka-
sega kui ka lämbe soojaga, kodumaal 
ja kaugel Põhja-Soomeski, tean nenti-
da, et üksikisendid ja ka salgad võivad 
käitumise poolest suuresti erineda, 
aga päris silitada ei lase end ükski täie 
tervise juures olev leevike.

Läbi koduakna on leevikeste tege-
misi muidugi hea vaadata, kuid 
välioludes on neile siiski keeruline 
läheneda. Mida suurem salk, seda 
rohkem silmapaare. Küll aga tasub 
end sisse seada mõne sellise umb-
rohuvälja juurde, kus leevikesed 
on varem käinud. Erilist tähelepa-
nu võiks pöörata neile väljadele, kus 
muu hulgas leidub hanemaltsa ja kõr-
venõgeseid, millel nad oskuslikult lii-
guvad. Hoolimata näilisest kohmaku-
sest võib leevike toidu otsingul väga 
osavalt ronida peentel okstel ja tai-
mevartel, rippudes nendel mõnikord 
isegi selg allapoole.

Mida enam leidub kraavipervel, 
mõnel jäätmaal või raiesmikul töötle-
mata umbrohtu, seda tõenäolisemalt 
naasevad leevikesed sinna isegi väi-
kese ehmatuse korral, eriti kui ilm on 
krõbekülm.

Enamjao leevikesepilte olen teinud 
jõulukuust kuni vastlakuuni pakaseliste 
ilmade ajal. Olen märganud, et siis on 
nad inimesega eriti leplikud. Mõistagi 
ei tohi endale lubada äkilisi liigutusi ja 
tuleb meeles pidada, et mõned isendeid 
on sallivamad kui teised.

Iga kord, kui jalge all praksatab 
kuivanud umbrohuvars, kasvab lee-
vikestes umbusk. Samuti võivad rolli 
mängida lume või külmunud maa-
pinna eri kõlad. Kui lumevälja peaks 
katma koorik, mida läbistades tekib 
kõrvulukustav krabin, võib arvestada 
taanduva salgaga. Seega nõuab neile 
lähenemine nii kannatlikkust kui ka 
rohkelt õnne. Ent kui püsida liikuma-
tult, võib mõni isend aja möödudes 
tulla ise lähedale, ilma et selleks peaks 
tarvis olema varjet.

Menüü. Leevikeste menüüsse kuu-
lub põhiliselt taimne toit, eelkõige 
mitmesugused seemned ja pehmed 
lehtpuupungad. Sügisel ja talvisel ajal 
toituvad nad saare- ja sireliseemne-
test, lodjapuumarjadest ja mõistagi 
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Olen märganud, et eriliselt 
leplikud on leevikesed vaatle-
jate suhtes pakaseliste ilma-
dega. Kui neid jälgida õiges 
kohas, võivad külmalinnud 
söömise käigus väga lähedale 
liikuda
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umbrohuväljadel nii kõrvenõgestest 
kui ka hanemaltsast. Mida vähemaks 
umbrohtude seemneid jääb, seda 
enam olen leevikesi kohanud kiiku-
mas angervaksavartel, kuigi nende 
huvi angervaksa vastu pole nii suur 
nagu mõnel urvalinnusalgal. 

Ent minu vaatluste järgi eelista-
vad leevikesed pihlakamarju ja vaht-
raseemneid. Neil kahel puul võib 
salk veeta suurema osa valgest ajast. 
Mõned aastad tagasi pakkusid kodu-
kandi vahtrad paksult seemneid ja 
leevikesed veetsidki peaaegu kogu 
talve vahtrapuudel, kuigi ümberrin-
gi leidus rohkesti puutumata umb-
rohuribasid. Varakevadel, kui lume-
vaip halastamatult sooja ees taandub, 
olen leevikesi tihtipeale näinud vaht-
rapuude all, kus nad otsivad sinna 
sügisel pudenenud seemneid.

Vahtral toimetav leevikesekamp on 
vaatamisväärsus omaette. Oskuslikult 
kaela venitades napsavad linnud pika 
tiivaga vilju. Seejärel asuvad nad vilja 
noka vahel töötlema nõnda, et vilja tiib 
liigub kord ühele, kord teisele poole 
pisikest nokka. Mugimise ajal katsu-

vad leevikesed hoida okstel tasakaalu 
– sellest annavad tunnistust pidevalt 
liikuvad tiivaotsad ja sabasuled.

Mida enam kevade poole, seda 
vähemaks jääb toitu. Mõnes aias on 
leevikesed peaaegu igapäevased isegi 
varatalvel, kuid neis paigus, kus loo-
duslikku toitu leidub rohkesti, jõua-
vad nad aeda päevalilleseemneid hek-
seldama pigem siis, kui lähikonnas on 
toitu napilt. Ka kevadise tagasirände 
ajal taastavad nad tihti jõudu lindu-
de toidumajades. Võrreldes üsna aga-
rate ja korralike tihastega kühvelda-
vad leevikesed seemned tömbi noka 
vahele ja matsutavad, jättes maha 
töödeldud jääke, millest saavad osa 
teised linnud.

Toidumuredele toovad leevendust 
kevadilmad. Sel ajal leiavad nad kui-
vanud taimeosi, pungi ja kindlasti 
ootavad nad ka kevadmenüüd magu-
sate õitega. Hiliskevadine valendav 
viljapuuaed kreegi-, pirni- ja õuna-
puuõitega meelitab ligi väga palju 
sulelisi. Õite vahelt nopivad putukaid 
väike-lehelinnud ja -põõsalinnud, 
ning õisi mugivad muidu põõsastikes 

toimetavad karmiinleevikesed, kelle 
erkpunased vanemad isaslinnud lase-
vad toitumise vahel nii mõnelgi kor-
ral kuuldavale omapärase laulujupi.

Sel õiteväljal tasub silma peal 
hoida, kuna seal tegutsevad suleli-
sed ei ole kuigi pelglikud ja nende 
seas turnivad ka leevikesed, kes õite-
ga maiustavad. Selle tõttu on nad 
mõnes paigas isegi põlu alla sattunud.

Suhted. Kui jätta kõrvale lauakom-
bed, on leevikesed igati sümpaat-
sed värvulised. Salgas valitseb nii 
emas- kui ka isaslindude seas hierar-
hia, kusjuures eelisjärjekorras pääse-
vad sööma hierarhias kõrgemal asu-
vad emaslinnud. Seejärel laskuvad 
isaslinnudki mugima. Vahel võivad 
isased ise jäädagi söömata, kaitstes 
emaslindude huve. Eriliselt kaitse-
vad isaslinnud mõistagi oma paarilisi. 
Leevikestel on nimelt väga tugev paa-
risuhe, sageli jäävad nad isegi talveks 
kokku, et koos kevadeni vastu pidada.

Paaril korral olen märganud leevi-
kesi käituvat eriskummaliselt ja koha-
ti kavalalt: isaslinnud lasid keset välja 

Sümpaatsed värvulised
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Erinevalt rästastest, kes samuti hilissuvest sügiseni pihlakaid noolivad ja neid tervelt alla kugistavad, tarvitavad leevikesed 
pihlakate seemneid, aga seemneid ümbritsev pudeneb maha
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asuvale umbrohukogumile kõigepealt 
laskuda pisematel sugulastel urvalin-
dudel ja alles seejärel, pärast mõnin-
gast kaalumist, laskusid nad ise umb-
rohu keskele, et urvalinnud minema 
puksida ja siis koht emaslindudele 
loovutada. Võiks öelda, et leevikeste 
isaslinnud käituvad kui linnumaailma 
härrasmehed.

Seda, et isaslinnud oma nokaesise 
ka keset nosimist emaslinnule loovu-
tavad, olen märganud kümneid kordi. 
Mõnikord näeb isaslind aias paikne-
va toidumaja ümber kurja vaeva, et 
hoida eemal kõik emaslinnule lähene-
vad tihased ja põldvarblased. Ent kui 
toitu on külluses, siis maltsal toituvad 
rohevindid, põldvarblased ega urva-
linnud neid ei häiri. Segasalkadesse 
ei kipu leevikesed koonduma, vaid 
hoiavad ikka omasuguste hulka.

Olen pannud tähele, et kergel käel 
ei ühine nad isegi teiste leevikeste-
ga. Minu teele on jäänud nii mõnedki 
pisikesed leevikesesalgad, kelle kõr-
vale on toitumise ajal maandunud 
hulk liigikaaslasi. Saabunud kontvõõ-
raid ei aeta küll minema, kuid ühi-
seks suureks salgaks siiski ei koondu-
ta. Need esialgsed väikesed leevike-
sesalgad on toimetanud edasi samas 
piirkonnas, aga suuri salku ei ole ma 
pärast neid kokkupuuteid silmanud. 
Sestap võib arvata, et sama piirkonna 
linnud ei võta suurematele uitajatele 
ja rändajatele kohe sappa, ehkki suu-
res salgas oleks rohkem silmapaare, 
mis aitaks ohtusid õigel ajal märgata.

Pesitsemine. Nii mõnelgi aastal on 
hakanud silma, et leevikesi on taba-
nud pruudipõud: valdavalt on salka-
des isaslinnud. Tänavugi olen hulga-
nisti näinud isaslindudest koosnevaid 
salkasid, kuhu kuuluvad vaid üksikud 
emaslinnud. Leevike on üks väheseid 
linde, kellel laulavad mõlemad: nii 
emas- kui ka isaslind. Keset kuusikut 
kaigub hele „dju-dju“, justkui mängiks 
keegi puudesalus flööti. Kevadel alga-
vad leevikestel peremured ja salgad 
lagunevad.

Pereelu võetakse käsile emaslinnu 
algatusel. Selleks täidab paar rituaa-
li, mille käigus haarab emaslind muu 
hulgas noka vahele mõned kõrred, mis 

sümboliseerivad pesaehitust, ning lii-
gutab end õõtsutavalt. Eestis eelistab 
leevike pesitseda okas- ja segametsa-
des, eriti kuusikutes, kuusesegamet-
sades ja kuusenoorendikes. Osa paare 
asustab ka lehtmetsi, puisniite, parke 
ja kalmistuid. Elupaigavalikul on olu-
line kuuse järelkasvu, kadakate või 
muu tiheda alusmetsa olemasolu.

Pesa rajavad leevikesed üldjuhul 
kuusele. Kuigi olen kevadel tabanud 
palju leevikesi, kes on kuulutanud oma 
territooriumi keset metsa, olen sat-
tunud vaid üksikutele pesadele. Kõik 
seni nähtud pesad on asunud noo-
remapoolsetel kuuskedel kahe-kolme 
meetri kõrgusel. Lamedana näiv pesa 
koosneb enamasti raagudest ja kõr-
test, sisekiht aga juurekestest, sambli-
kest ja karvadest. Kuni seitse leevike-
setibu püsivad koorumise järel pesas 
ligi kaks nädalat ning pesast lahkumi-
se järel liiguvad veel mõnda aega vane-
mate kaitsva pilgu all.

Mõnel korral olen sattunud lähe-
dalt nägema pesa, kus pojad on veel 
sees, ning paaril korral silmanud 

noorlinde, kes olid endiselt vanema-
te kantseldada. Ehkki need kohtu-
mised on olnud juhuslikud ega ole 
poegi ohustanud, on vanemad ürita-
nud mind kõigil kordadel poegadest 
eemale meelitada. Pesast juba väl-
junud poegade vanemad tulid mulle 
üpris ligi ja püsisid mu lähedal liiku-
matult ja ennastsalgavalt seni kaua, 
kui pojad olid ohutusse kaugusse 
jõudnud.

Üldiselt on leevikesed pesitsemise 
ajal vaiksed ja väga silmapaistmatud. 
Vast seetõttu ongi sageli arvatud, et 
leevike Eestis ei pesitse ja ilmub meile 
talikülalisena. 

1.  Elts, Jaanus jt 2019. Eesti lindude staa-
tus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2013–
2017. – Hirundo 32: 1–39.

2.  Hiiemäe, Mall 2016. Väike linnuraamat rah-
vapärimusest. Eesti Kirjandusmuuseumi 
Teaduskirjastus, Tartu.

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

4.  Kuresoo, Rein jt 2001. Eesti elusloodus. 
Kodumaa looduse teejuht. Varrak, Tallinn.

5.  Kuus, Andrus 2018. Leevike. – Linnuatlas. 
Eesti haudelindude levik ja arvukus. Eesti 
Ornitoloogiaühing, Tartu.

6.  Mäger, Mart 1969. Linnud rahva meeles ja 
keeles. Eesti Raamat, Tallinn.

7.  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.karladami.com.
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Sageli meisterdavad leevikesed raagudest ja kõrtest pesa kuusele, umbes kahe-
kolme meetri kõrgusele

Leevike on üks 
väheseid linde, 
kellel laulavad 

mõlemad: nii emas- kui ka 
isaslind. 
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Raamatud

Mama viimane 
kallistus. Loomade 
emotsioonid ja 
mida me neist 
enda kohta teada 
saame
Frans de Waal. 
Inglise keelest tõl-
kinud Indrek Rohtmets. Toimetanud 
Eha Kõrge, kujundanud Villu Koskaru. 
Kirjastus Postimees, 2020. 312 lk

Inimesed ei ole sugugi ainus liik, 
kellel on võime armastada, viha-
ta ja karta, tunda häbi, süütun-

net ja jälestust või olla kaastundlik. 
Autor alustab oma lugu šimpansimat-
riarh Mama ja bioloog Jan van Hooffi 
sõprusest ja tõestab seejärel paljude 
värvikate näidete varal, kui sarnased 
on inimeste ja loomade emotsioo-
nid. Raamat paneb südant ja mõis-
tust puudutades mõtlema, kuidas 
teisi elusolendeid paremini hinnata 
ja kohelda.

„Võimalus, et loomad kogevad 
emotsioone samamoodi kui meie, 
ajab paljudel jäärapäistel teadlastel 
kopsu üle maksa – osalt sellepärast, 
et loomad ei anna kunagi oma emot-
sioonidest teada, ja osalt sellepärast, 
et tunnete olemasolu eeldab tead-
vuse olemasolu, mida teadus ei taha 
kuidagi loomadele omistada. Kuid 
otsustades selle järgi, kui palju mee-
nutab loomade käitumine meie enda 
käitumist, et neil on samasugused 
füsioloogilised reaktsioonid, sama-
sugused näoilmed ja sama tüüpi aju, 
siis oleks imelik arvata, et nende 
sisemaailm on radikaalselt erinev. 
Selle küsimuse puhul on keel eba-
oluline ja ajukoore suurus on vaevalt 
põhjus, mille najal erinevusi välja 
tuua“ (lk 273).

Autori enda joonistuste ja foto-
dega illustreeritud teose lõpetab 
põhjalik isikunimede ja mõistete 
register. Tundub, et raamatu luge-
mine ei eelda psühholoogia või loo-
made käitumise mõistete põhjalik-
ku tundmist ning teos võiks olla 
arusaadav peaaegu kõigile lugejate-
le. Mõtlemapanev ja huvitav raamat 
nii looduse- kui ka psühholoogia-
huvilistele.

Tagasivaade 
läbielatule
Mart Niklus. 
Toimetanud ja 
kujundanud Arvo 
Rebane. Tartu, 2020. 
96 lk

Bioloogi, pedagoogi, tõlkija ja 
nõukogudevastase vastupanu-
liikumise veterani elulooraa-

mat sisaldab rohkesti andmeid autori 
sugulaste, hariduskäigu ja praeguse 
tegevuse kohta. Põhirõhk langeb siis-
ki üle kuueteistkümne aasta kestnud 
„parandamisele ja ümberkasvatami-
sele“ GULAG-is – mis ikkagi ei and-
nud soovitud tulemusi. Raamat on 
kirjutatud ladusas ja kergesti loetavas 
keeles. Faktilised andmed vahelduvad 
huumori ja satiiriga totalitaarrežiimi 
tingimustes. 

Raamatu lisades on toodud ette-
panek nimetada Mart-Olav Niklus 
Tartu linna aukodanikuks; seda on 
taotletud juba 21 korda, ent seni tule-
musteta. Teoses on rohkesti pilte ja 
dokumentide koopiaid, samuti isiku-
nimede register. 

Eesti taimede levikuatlas 2020. 
Atlas of the Estonian flora 2020
Koostanud ja toimetanud Toomas Kukk, 
Thea Kull, Ott Luuk, Meeli Mesipuu, 
Peedu Saar. Pärandkoosluste kaitse 
ühing, Eesti maaülikooli põllumajandus- 
ja keskkonnainstituut, 2020. 643 lk

Uus taimeatlas võtab kokku 
suurema osa Eesti taimes-
tiku kohta viimasel kahel 

sajandil kogutud teabest. 1664 atlase 
kaarti kajastavad Eesti looduslike tai-
mede, aga ka suure osa naturalisee-
runud, kultuurist metsistunud ja tul-
nukana leitud liikide, alamliikide või 
hübriidide levikut.

Taimede levikut on kirjeldatud 6’ 
× 10’ (9 × 11 km) ruudustiku abil, mis 
on tarvitusel paljudes Euroopa rii-

kides. Sama ruudustikku kasutati ka 
esimeses Eesti taimeatlases 2005. aas-
tal. Levikukaartidel on eristatud lii-
kide nüüdisaegseid ja ajaloolisi leide 
neljast perioodist: 2006–2020, 1971–
2005, 1921–1970 ja kuni 1920.

Levikukaartidele on lisatud info 
liigi arvukuse suundumuse, üldlevi-
la, areaalipiiril asumise, ohustatuse 
ja kaitsestaatuse kohta. Atlase teksti-
osast saab teada liigi sageduse Eestis 
ning mitmelgi tulnukliigil näiteks esi-
mese ja viimase leidmise koha, aja ja 
leidja nime.

Uue taimede levikuatlase välitööd 
kestsid 2014–2020 keskkonnainves-
teeringute keskuse toetusel. Atlase 
viimase perioodi (2006–2020) and-
mestikku on vähemalt ühe vaatlu-
se või herbaareksemplariga panusta-
nud üle 1900 taimehuvilise ja -tead-
lase. Ühtekokku põhineb atlas üle 
2  100  000 vaatlusel, eksemplaril ja 
kirjanduspõhisel taimeleiul.

Raamatut saab osta suurematest 
raamatupoodidest ja pärandkoosluste 
kaitse ühingust. Suveks jõuavad raa-
matu kaardid ka internetti, aadressile 
taimeatlas.ee.

Linnukalender 2021. 
Aasta lind kuldnokk
Tekstid Margus Ots. Eesti ornitoloogia-
ühing, kirjastus Grenader Grupp, 2020 

Tänavuse aasta linnu kuldno-
ka kalendri fotode autorid on 
loodusfotograafid ja linnuhu-

vilised Arne Ader, Roger Erikson, 
Kadi Külm, Kalmer Lehepuu, Margus 
Ots, Remo Savisaar, Ruth Soeson ja 
Rainer Tobreluts. Peale kuldnokafo-
tode leiab kalendrist juhiseid, mis-
moodi toita linde ja meisterdada 
pesakaste. Kaunist linnukalendrit 
saab osta raamatupoodidest ja osta 
või tellida EOÜ kontorist Tartus soo-
dushinnaga 2.50 eurot. Kalendri ostu-
juhised on veebilehel www.eoy.ee/
ET/11/38/pood. 
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Eva Maaring
14. märts 1927 – 2. jaanuar 2021

Igavikku on lahkunud Eesti teene-
kas kodu-uurija, väsimatu paiga-
vaimu ja kodutunnetuse virguta-

ja Eva Maaring, kes oli üle viiekümne 
aasta Eesti teaduste akadeemia kodu-
uurimise komisjoni ja Eesti kodu-
uurimise seltsi teadussekretär.

Eva isa pärines Mäksa valla 
Kikassaare külast, ta oli muusika-
õpetaja ja kaitseliidu ohvitser, osa-
les Vabadussõjas. Ema põlvnes 
Grossbergide ja Eisenschmidtide 
suguvõsast, kes olid külaelu korral-
dajad, täiskarsklased. Vanaisa ütluse 
järgi nende „kirikuks oli mets”. 

Eva sündis Tartus pere neljanda 
lapsena. Pärast ema surma (1937) 
elas Eva õe Liisiga onu Elmar Einasto 
kodus, nad kasvasid onulastega koos 
nagu õed-vennad. Suviti vanaema 
Minna juures Urvaste lähedal Türgi 
talus elades kujunes loodusearmastus 
ja maalähedus. Elati üksteise abista-
mise vaimus. 

Eva lõpetas 1949. aastal Tartu õpe-

tajate instituudi. 
Tema haridustee 
jätkus Tartu üli-
koolis kaugõppes, 
samal ajal töötas 
ta geograafia- ja 
bioloogiaõpetaja-
na Ulilas, Aakres 
ja Viljandis. Diplomitöö teemal „Kõpu 
ümbruse geomorfoloogia“ kaitses ta 
1956. aastal. Sõnaka arutlejana kutsu-
ti Eva ülikoolis õppides haridusminis-
teeriumi geograafiaõpetajate komisjo-
ni ja suviti Värskasse õpetajate täien-
duskursustele juhendama geograafia 
õppemetoodika tsüklit. 

Alates 1958.  aastast oli Eva 
Maaring Eesti kodu-uurimise tegev-
juht, teadus-metoodiline juhendaja, 
teadlastevahelise koostöö eestveda-
ja ja taganttõukaja, ikka hoolitsev ja 
muretsev. See oli ka rasketel ideelise 
surve aegadel avar isamaaline töö-
põld: korraldada piirkondlikke semi-
nare-kokkutulekuid, juhendada õpe-

tajaid, koostada ja toimetada trüki-
väljaandeid „Kodu-uurimise teateid“, 
„Õpilaste kodu-uurimistöid“ ning 
konverentsiteeside kogumikke, kor-
raldada mahukat kirjavahetust koha-
like osakondadega ja kaastöid Eesti 
kodu-uurimise seltsi aastaraamatus-
se, kodu-uurija käsiraamatusse jpm. 
Eestlust hoides käis Jaan Eilarti eest-
vedamisel koos Eesti looduskait-
se seltsiga mitmetahuline töö kodu-
uurimise vallas. Eva osales ka Tallinna 
linnamuuseumi kodu-uurimise ringi, 
Eesti looduseuurijate seltsi ja Eesti 
geograafia seltsi tegevuses. 

Olmes vähenõudlik ja tagasihoid-
lik, oli Eva mõtteilmas, loome- ja 
toimetajatöös ülimalt enesekriitiline, 
koostöömeelne, kohusetundlik ja fak-
titäpsust nõudev. Ta oli tähelepane-
lik kuulaja, elutark nõuandja. Päevad 
kulusid Eval enamasti suhtlemisele 
inimestega; vaimseks tööks jäid õhtu-
tunnid, mis sageli lõppesid viimase-
le trollile rutates. Valikbibliograafias 
on Eval üle saja trükise. Tehtu on vil-
jakas, mitmetahuline looming, püsiv 
jälg Eesti vaimupõllul. 

Rein Einasto

Elmar Kala
15. november 1934 – 22. november 2020

Eesti geoloogid on leinas. Raske 
haigus viis ootamatult meie 
seast alati abivalmi, koostöö-

tahtelise, elurõõmsa ja huumorimeel-
se juhtgeoloogi Elmar Kala.

Valgamaal Hargla kihelkonnas 
taluperes sündinud ja kohalikus koo-
lis õppinud Elmar lõpetas Tartu üli-
kooli geoloogiaosakonna 1958.  aas-
tal ning asus tööle Eesti NSV geo-
loogia valitsuses. Ta oli peageo-
loog Peipsi, Paide, Lääne-Eesti ja 
Saaremaa piirkonna keskmisemõõt-
kavalisel kaardistamisel. Ühtlasi on 
ta Eesti aluspõhja geoloogiliste kaar-
tide autor.

Nansenlik uurija- ja seiklusvaim, 
ka vastutustunne planeeti säästva 
looduskasutuse eest viisid Elmar Kala 
kolmeks aastaks (1981–1983) geo-
loogilistele uuringutele Alžeeriasse, 

hiljem lühemaks 
ajaks Lähispolaar-
Uuralisse jm. 
Aastail 1991–1992 
juhatas Elmar 
geoloogiakeskuses 
uut geoökoloo-
gia uurimissuun-
da. Alates 1995. aastast töötas Elmar 
juhtgeoloogina firmas Salveesia. 

Teadustöös, näiteks mõtesta-
des paeläbilõikeid ja selgitades pae 
tekkelugu, osaledes Eesti aluspõh-
ja stratigraafilises revisjonis ja uuri-
des Kärdla meteoriidikraatrit, ilm-
nes Elmari faktitäpsus, üldistusvõime 
ning suutlikkus viia ellu asutuste- ja 
autoritevaheline ühislooming. 

Paeliidu liikmena ja vanemana 
kandis Elmar hoolt selle eest, et väär-
tustataks rahvuskivi ja taaskasutataks 

seda ehitistes, ta korraldas paenõu-
pidamisi ja -näitusi. Aastakümneid 
osales Elmar Kala Keila linnavoliko-
gu töös. 

Elmari loodusearmastus ja paiga-
vaim, soov teha oma kätega ja osku-
sed rakendusid nii ametitöös kui ka 
eraelus. Kolleegidele jäävad mälestu-
seks paetaiesed, mille Elmar tähtpäe-
vadeks ise valmistas. Tema innustusel 
on ka mittegeoloogid avastanud pae-
kivi mustri- ja värvirohke maailma, 
mis inspireerib kunstnikke. 

Elmari aated olid rahvuslikud, ta 
tegutses palju ja tulemuslikult teiste 
heaks. Kogu elu oskas ta harmooni-
liselt ühendada mitmetahulise kutse-
töö, aktiivse ühiskondliku tegevuse  ja 
pereelu. Tal tuli olla perele toeks valu-
sas leinas Estonia laevas hukkunud 
tütre pärast ja oma haigust trotsides 
hooliva abikaasa, hea isa ja vanaisana. 
Jääme Elmarit meenutama kui tegu-
sat, naerusuist ja südamlikku kaas-
teelist.

Rein Einasto
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Eestis on ligi seitsekümmend õppeasu-
tust, mis tegutsevad mõisahoones. 
Nende koolide õpilased saavad peale 

põneva ajalooga maja olla uhked mõisat 
ümbritsevate põlispuude üle. Pargipuudel 
on samuti oma lugu, ühtlasi on neil suur 
väärtus looduse mitmekesisuse mõttes. 
Siin on neli aerofotot mõisakoolidest. Otsi 
maa-ameti geoportaali kaardirakenduse 
abil (geoportaal.maaamet.ee) üles, milliste 
koolide õhupiltidega on tegu.

1. Kiltsi põhikool
2. Uuemõisa lasteaed-algkool
3. Maidla kool 
4. Haanja kooli Rogosi hoone

Talvel näeb tihti lume peal 
pärna vilju. Nende üsna 
suure lennutiiva külge kin-

nitub peenikeste varte abil üks kuni 
kolm ümmargust pallikest. Nad on 
kõrgelt puu otsast alla keerelnud 
ning nüüd veerevad tuule jõul 
lund mööda edasi, kuni vastu 
tuleb takistus või tulevad pal-
likesed lennutiiva küljest lahti ja 
vajuvad mõnda lohku.

Meil looduslikult kasvava harili-
ku pärna seemnetest võivad sobi-
vas kasvukohas sirguda uued kauni 
kõrge võraga puud. Parkides kasva-
vate võõramaiste pärnade seemnetele 
ei ole meil häid kasvutingimusi, aga 
vahel juhtub, et ka neist läheb mõni 
kasvama. Looduslikke pärnikuid on 
väga vähe, kuid parkide ja alleede 
püsiasukad on pärnad olnud juba 
paarsada aastat.

Pärna kutsutakse veel lõhmuseks, 
pähnaks ja niinepuuks. Viimase nime 
on andnud praktilise meelega inime-
sed, kes tegid koore ja puidu vahel ole-
vatest niinekiudest köisi, matte ja viis-
ke. Pärnasütt hindavad kunstnikud ja 

ravitsejad. Õitest tehtud tee aitab kül-
metuse korral, ent putukatele on õite 
nektar palju tähtsam kui meile.

Lehegurmaanide hulgas on pär-

nasurud, kellest üks otsustas eelmise 
jaanipäeva paiku hämaral õhtutunnil, 
et parim munemiskoht on inimese 
seljas olev tumepunast värvi dressi-
pluus. Polnud midagi teha – paariks 
nädalaks, kuni munadest koorusid 
tillukesi valkjaid niidijuppe meenu-
tavad röövikud, tuli leida muu keha-
kate. Panime röövikud ettevaatlikult 
pärnalehtedega purki ja riide peale, 
et nad teab kuhu ei põgeneks, ning 
asusime nende kasvamist jälgima. Isu 

oli neil hea, mitu suurt pärna-
lehte läks päevas nagu kerisele. 
Mõne nädalaga kasvasid nad 
lapse sõrme suuruseks.

Ühel päeval said rohelistest 
röövikutest lillakaspruunid, aga järg-
misel päeval olid nad nukkunud. 
Praegu ootavad nad külmkapis mai-
kuud, et siis õues ilusaks suureks 
liblikaks saada ja minna paarilist 
otsima. Lendamas näeb pärnasuru 
ainult hämaras. Päeva ja öö veedavad 
pärnasurud puutüvel, kus neid on 
raske märgata, sest nende muster 
meenutab kuivanud lehte või puu-
koort. Valmikud ei söö. Kui paariline 
leitud, muneb emasliblikas üle saja 
muna. Loodetavasti seekord pärna-
lehtedele, et röövikud oleks pärast 
koorumist õiges kohas ja neil oleks 
piisavalt toitu. 

Georg Aher, bioloog ja loodusemees

NUPUTA!

Vastused: 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B.

Pärnasuru röövik einestamas
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alvel näeb tihti lume peal 
pärna vilju. Nende üsna 
suure lennutiiva külge kin-

nitub peenikeste varte abil üks kuni 
kolm ümmargust pallikest. Nad on 
kõrgelt puu otsast alla keerelnud 
ning nüüd veerevad tuule jõul 
lund mööda edasi, kuni vastu 
tuleb takistus või tulevad pal-
likesed lennutiiva küljest lahti ja 

Meil looduslikult kasvava harili-

pluus. Polnud midagi teha – paariks 
nädalaks, kuni munadest koorusid 
tillukesi valkjaid niidijuppe meenu-
tavad röövikud, tuli leida muu keha-
kate. Panime röövikud ettevaatlikult 
pärnalehtedega purki ja riide peale, 
et nad teab kuhu ei põgeneks, ning 
asusime nende kasvamist jälgima. Isu 

oli neil hea, mitu suurt pärna-
lehte läks päevas nagu kerisele. 
Mõne nädalaga kasvasid nad 
lapse sõrme suuruseks.

Ühel päeval said rohelistest 
röövikutest lillakaspruunid, aga järg-
misel päeval olid nad nukkunud. 
Praegu ootavad nad külmkapis mai-
kuud, et siis õues ilusaks suureks 

Pärnasurud 
ootavad külmkapis maikuud
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Ristsõna

|159| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 19. veebruariks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil 
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume kindlasti märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vasta-
nute vahel loosime välja „Eesti taimede levikuatlase 2020“. Eelmise ristsõna õige vastus on „... oma sulgede vahele pugeda, ... kiir-
gan ise valgust“. Kokku saime 43 õiget vastust. Jaanuarinumbris meeldisid enim artiklid Lapimaast ja valgusreostusest. Ristsõna 
auhinna, Eesti Metsa aastatellimuse, võitis Jaan Tiedemann.
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Ajalugu/sünnipäevad
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210 (snd 1811)
15.02 Carl Ferdinand August von Hueck, 

põllumajandusteadlane (srn 1889)
130 (snd 1891)
09.02 Jaan Port, botaanik, aiandustege-

lane (srn 1950)
120 (snd 1901)
13.02 Paul Reim, metsateadlane  

(srn 1942)
14.02 Johannes Hüsse, keemik  

(srn 1977)
110 (snd 1911)
07.02 Voldemar Miller, raamatuteadlane 

ja ajaloolane, kodu-uurimise kor-
raldaja (srn 2006)

95 (snd 1926)
10.02 Sir Arvi Hillar Parbo, mäeinsener ja 

tööstur (srn 2019)
10.02 Gea Troska, etnoloog (srn 2015)
25.02 Kallio Kildema, loodusgeograaf 

(srn 1980)
90 (snd 1931)
06.02 Eduard Piiroja, keemik (srn 1996)
09.02 Vilma Kuusk, botaanik
15.02 Harald Tikk, loomakasvatus- 

teadlane
17.02 Helvi Hödrejärv, keemik
22.02 Endel Jürimäe, matemaatik
85 (snd 1936)
03.02 Lehte Savitskaja, hüdrogeoloog
06.02 Rein Veskimäe, teadusajakirjanik, 

Horisondi toimetaja 1967–2013
07.02 Ants Tuulmets, keemik
18.02 Heimar Laanemets, ornitoloog ja 

kalandustegelane
19.02 Ilmi Parmasto, mükoloog
26.02 Riho Nõmmik, füüsik
26.02 Aada Teedumäe, maavarade geo-

loog

27.02 Hudo Jõgi, füüsik
27.02 Aino Paivel, botaanik, lillekasvata-

ja (srn 1988)
80 (snd 1941)
10.02 Mari Reitalu, botaanik ja loodus-

kaitsja
12.02 Luule Metspalu, taimekaitse- 

teadlane
19.02 Tõnis Kallejärv, geograaf ja giid 

(srn 2006)
20.02 Rein Arjukese, loodusemees  

(srn 2018)
26.02 Sirka Arro, mesindusteadlane
75 (snd 1946)
09.02 Nikolai Laanetu, zooloog
10.02 Robert Nerman, arhitektuuri- 

loolane (srn 2015)
16.02 Madis Aidnik, loomaarstiteadlane 

(srn 2017)
21.02 Ann Kilk, biokeemik
70 (snd 1951)
05.02 Helle Kont, geograaf, loodusmaja 

õpetaja
07.02 Helle Hein, matemaatik
11.02 Hardo Aasmäe, geograaf ja ühis-

konnategelane (srn 2014)
65 (snd 1956)
02.02 Tõnu Talpsep, filmioperaator
11.02 Toivo Truuts, keskkonnafüüsik
19.02 Aare Ignat, keemik
60 (snd 1961)
16.02 Allan Nurk, molekulaarbioloog ja 

keskkonnatehnoloog
24.02 Urmas Kõljalg, mükoloog, Eesti TA 

liige ja Eesti LUS-i president
26.02 Tiit Kaljuste, loodusemees
50 (snd 1971)
02.02 Tarmo Tiido, bioloog ja meditsiini-

teadlane
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Eelnevat arvestades peaks vaagima 
Kübassaares esinevate pankade loodus-
kaitse alla võtmise võimalust. Ent võttes 
arvesse veel siinset mitmekesist taimes-
tikku ja mitmeti omapärast loodust, võiks 
kõne alla tulla ka kompleksse loodus-
kaitseala loomine Kübassaare lõunaosas, 
kuhu tingimata peaks kuuluma veel 
naabruses asuv Udriku laid kui kajakaliste 
armastatud pesitsuskoht. Viimastel aas-
tatel on lindude pesitsemise võimalused 
laiul inimese hoolimatu tegevuse taga-
järjel kahjuks peaaegu likvideeritud. Seal 
karjatab kohalik kolhoos suviti lambaid, 
kes karjana liikudes pesad puruks tallavad 
ja linde igati häirivad. Selle tagajärjel on 
rohkesti linde hävinud (laiul liikudes võib 
sageli kohata noorte lindude laipu) ja 
paljud on siirdunud mujale sobivamat 
elukohta otsima. [Rein Einasto: Geoloogi 
pilguga Kübassaares, 1961: 42]

Igale kogenud toaloomakasvatajale, 
kellel on võimalik muretseda endale 
suur läbivoolava veega akvaarium ning 
küllaldaselt väikesi kalu, kulleseid ja 
muid säärasid loomi, võin soovitada 
vesimutti kui ühte kõige meeldivamat ja 
huvitavamat hoolealust. Muidugi on ta 
üsna raske kasvandik. Vesimutt võib süüa 
toorest hakitud südant (elustoidu tavalist 
aseainet) üksnes parema toidu puudu-
misel ja lühikest aega. Peale selle on veel 
hädavajalik tõeliselt puhas vesi. Kui need 
nõuded on täidetud, siis kasvab vesimutt 
jõudsasti ning ma pean isegi võimali-
kuks tema sigimist vangipõlves. [Konrad 
Lorenz: Kuningas Saalomoni sõrmus 12, 
1981: 121]

„Paar tundi kirvevibutamist, ja kui ilm 
lubab, saab homme hakata riita ladu-
ma,“ mõtlesin just oma tööplaane... Äkki 
tormas tuppa mehehakatis ja lõõtsutas: 
„Isa-isa, tule ruttu, õues on emaherilane.“ 
Kohemaid ei jõudnudki küsida, kust ta 
sellise termini leidis. Kutse õue tuli aga 
nii siira õhinaga, et vääris tähelepanu. 
Haluhunniku kohal tiirutas emane hiid-
puiduvaablane. Teadsin seda suurt heri-
last meenutavat tiivulist – alles hiljaaegu 
oli mul tarvis ühe eksami sooritamiseks 
tunda natuke lähemalt metsakahjureid. 
Ühtlasi arvasin leidvat lahenduse esma-
pilgul üllatavale nimele – emaherilane. 
Küllap oli koolis juttu olnud mesilastest. 
Ja väikemehe mõttekäik oli ilmselt selli-
ne: suur mesilane – emamesilane, suur 
herilane – emaherilane. [Enn Lumet: 
Emaherilane, 2001: 56]

60 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

Küünlakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Rasvatihase laul kõlab veebruari päikeselistel päevadel üha reipamalt. Ehkki kõik 
teavad, et rasvatihane laulab „sitsikleit-sitsikleit“, on tema häälitsuste repertuaar 
väga lai ja hoopis levinum on kahesilbiline laul „tsi-vi, tsi-vi, tsi-vi“



Sest iga sõna 
on oluline.
Pakume Teile tasuta konsultatsiooni, 
paigaldust, kuulmisuuringuid ning 
soovi korral ka 12 kuud järelmaksu 
0% intressiga. Esindame üht maailma 
suurimat kuuldeaparaatide brändi 
GN Resound Taanist.

Broneeri aeg personaalsele 
ja turvalisele nõustamisele!

Leidke endale lähim kuulmiskeskus ja 
broneerige aeg tasuta konsultatsioonile 
kodulehel kuuldeaparaadid.ee või lihtsalt 
helistage meile lühinumbril 17800.

Selle reklaami ettenäitamisel iga 

uue kuuldeaparaadi ostjale tasuta 

2 aastane varu patareisid

(120 patareid).

TALLINN Tulika 19 C, 2. korrus 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

NARVA Kerese keskus 
Kerese 3, 3. korrus, kab 311
Telefon: 53 011 529 
Narva@kuuldeaparaadid.ee 

RAKVERE
Tuleviku 1, kab 32 
Telefon: 324 3253 
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee 

VILJANDI Tervisekeskus, I korrus, 
B korpus, sissepääs Turu tänavalt
Telefon: 433 3783 
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee  

TARTU Medita Kliinik
Teguri 37B, 2. korrus, kab 4 
Telefon: 53 807 287 
Tartu@kuuldeaparaadid.ee 

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529 
Paide@kuuldeaparaadid.ee  

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529 
Parnu@kuuldeaparaadid.ee  

PARIMAD
aparaadid!

KIIRELT
vastuvõtule!

TASUTA
kuulmisuuring!

Lasnamäe Medicum, Punane 61, 
kab 344, 3. korrus, 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee



Ei mingeid järeleandmisi!

Vali alati 
parim!
SNICKERS Workwear tegi oma 

parima talvejope veel paremaks! 
Täiustatud mudel sai kapuutsi 
ning veekindluse tagamiseks 

teibiti jope õmblused. 

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 
37.5®-isolatsiooniga 
naiste talvejope. 
1107/0404 148 €

SNICKERS Workwear AllroundWork 
37.5®-isolatsiooniga kapuutsiga parka
1800/0404 227 €SNICKERS Workwe-

ar AllroundWork 
37.5®-isolatsiooni-
ga talvepüksid
6619/0404, 6619/9504 

129 €

SNICKERS Workwe-
ar AllroundWork 
37.5®-isolatsiooni-
ga talvepüksid
6619/0404, 6619/9504 

129

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 
37.5®-isolatsiooniga 
talvejope
1100/0404, 1100/9504, 1100/5804  

154 €

EN 343
Veekindlus: 10 000 mm
Hingavus: 6000 g/m²/24h

TASUTA
talvemüts

Uskumatult kerge ja parimate omadustega 
talvejope. Lisaks kulumis-, vee- 

(jope õmblused teibitud) ja tuulekindlusele: 
• 37.5® vooder 
• seljaosas 3D-võrkvooder
• kõrge, fl iisvoodriga krae, 

kaitseks tuule eest
• käsi soojendavad 

küljetaskud
• lühem esiosa 

ja pikendatud seljaosa

• Cordura® tugevdus 
küünarnukkidel

• eelpainutatud varrukad
• pikendatud varrukaotsad
• varrukatel pöidla-

aasadega elastsed kätised
• lukuga rinnatasku
• helkurelemendid.

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 
37.5® isolatsiooniga 
kapuutsiga veekindel 
talvejope

199 €
1102/9504
1102/5804
1102/0404

TASUTA
talvemüts

TASUTA
talvemüts

TASUTA
talvemüts

talvemüts

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 

 Tasuta mütsi (SNICKERS Workwear 9093/6618, väärtus 55 €) saab kaasa
ainult talvejopede (SNICKERS Workwear 1100, 1102, 1800, 1107, 1127) 

tavahinnaga ostu puhul. Kliendi soodustusi ei summeerita.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

04
04

5804

SNICKERS Workwear SNICKERS Workwear SNICKERS Workwear 

58045804

9504

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 Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

TASUTATASUTA
talvemüts

EN 343
Veekindlus: 
10 000 mm
Hingavus: 
6000 g/m²/24h




