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Eelmine taimeatlas tehti tollase zoo
loogia ja botaanika instituudi botaani
kute tavapärase palgatööna ning näi
teks Eesti Looduses ei ilmunud atlase
välitööde kohta isegi väikest teadet.
Uut atlast koostades püüame kaasata
võimalikult palju taimehuvilisi. Pole
põhjust karta, et tunned taimi liiga
halvasti: kõik on hakanud taimi õppi
ma algusest, vaja on eelkõige head
tahet ja püsivust.
Kuidas parandada aga üldist loo
dusetundmist ja mida teha, et noo
red suudaksid ikka teha vahet mus
tal sõstral ja musträstal? Sel teemal
vestlesin Valgetähe teenetemärgi
saaja, Horisondi peatoimetaja Indrek
Rohtmetsaga (lk 34). Tema kujunemist
loodusteadlaseks ja teaduse popula
riseerijaks mõjutas tugevasti lapse
na loetud Nikolai Plavilštšikovi teos
„Noortele looduse
sõpradele“ (1955).
Toona tuli raamatu laenamiseks raa
matukogus järjekorras oodata, ent
nüüdisajal on kirjanduse ja muu teabe
rohkus ning selle kättesaamise võima
lused hoopis teistsugused.
Tuleb nõustuda Indreku väitega,
et loodusehuvi algab lapsepõlvest.
Perekond saab lapse huvi ergutada ja
toetada. Ka meie loodusajakirjad –
Eesti Loodus, Loodusesõber, Horisont
ja Eesti Mets – seisavad hea selle eest,
et huvi looduse ja teaduse vastu püsiks
ja kasvaks.

HJ

T

änavu möödub kümme aas
tat Eesti taimede esimese levi
kuatlase ilmumisest. Seda olu
list tähist on pikemalt kajastatud artik
lis lk 25. Ent parim viis atlase aasta
päeva tähistada on alustada uue tai
meatlase välitöid. Põhilised välitööd
on keskkonnainvesteeringute kesku
se toetusel ja pärandkoosluste kaitse
ühingu (PKÜ) eestvedamisel plaanis
valmis saada sel ja järgmisel aastal.
Minult on korduvalt küsitud, et kas
botaanikud tõesti mõtlevadki kahe aas
taga atlase valmis saada. Pidage ikka
hoogu! Vana atlase välitöid tehti 15 ja
atlase ilmumiseni kulus peaaegu 30
aastat. Välitööd on ikka samalaadsed,
taimeliigid tuleb looduses üles otsida
ning ka uuritava ala pindala on jäänud
endiseks. Kuidas hakkama saada?
Edukate välitööde põhieeldus on
pädevad ja töötahtelised välitöö
tegijad. Tihti kurdetakse üldise loo
dustundmise allakäigu pärast, aga
kutseliste ja harrastusbotaanikute tai
metundmine on Eestis praegu ilm
selt parem kui kunagi varem. Sellele
on kaasa aidanud ka arvukad niitude,
märgalade ja metsade inventuurid, kus
on olnud vaja koostada kirjeldatava
koosluse täielik liiginimekiri.
Botaanikud on ikka kadestanud
ornitolooge, kel tänu mitme linnuatla
se koostamisele ja ornitoloogiaühingu
tegevusele on kujunenud väga tugev
harrastuslinnuvaatlejate seltskond.

Toimetaja Katre Palo
521 8771, palo.katre@gmail.com
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Indrek Rohtmets on teenetemärgi presidendilt kätte saanud

Indrek Rohtmets

sai Valgetähe teenetemärgi

P

resident Toomas Hendrik
Ilves andis iseseisvuspäeva
eel, 23. veebruaril, Rakvere
teatris pidulikul üritusel „Eesti

tänab�����������������������������
“ kätte seekordsed riigi tee
netemärgid. Kokku autasustati taas
99 inimest.
Nende seas oli ka loodushari

duse edendaja ja teaduse populari
seerija, ajakirja Horisont kauaaeg
ne peatoimetaja, tõlkija ja toimetaja,
mitme teadusfilmi stsenarist Indrek
Rohtmets, kes pälvis Valgetähe teene
temärgi.
Tunnustatud teadlastest ja õppe
jõududest said Valgetähe teenete
märgi näiteks maaülikooli teadus
prorektor, veterinaarmeditsiini ja loo
makasvatuse professor Ülle Jaakma,
Tallinna tehnikaülikooli matemaa
tika- ja loodusteaduskonna dekaan
professor Tõnis Kanger, Tartu ülikoo
li füsioloogilise genoomika professor
Sulev Kõks, Tallinna tehnikaülikooli
elektroonikaprofessor Toomas Rang
ning Eesti taimekasvatuse instituu
di Jõgeva seemnekeskuse osakonna
juhataja sordiaretaja Gunnar Koll.
Valgetähe teenetemärgiga autasus
tatud kohaliku elu edendajate hul
gas olid ka Narva ajaloo talletaja ja
ennesõjaaegse Narva vanalinna make
ti looja Fedor Shantsyn, Läänemaa
Koela talumuuseumi rajaja Saamo
Heldema ja hiidlaste koostöökogu
tegevjuht Reet Kokovkin.
www.president.ee/Loodusajakiri

T

artu ülikooli aulas anti 23.
veebruaril kätte tänavused
riigi teaduspreemiad.
40 000 euro suuruse teaduspree
mia pikaajalise tulemusliku teadusja arendustöö eest said akadeemi
kud Jüri Engelbrecht ja Anto Raukas.
Jüri Engelbrechti teadustulemu
sed
mehaanika ja lainelevi vallas on
kokku võetud viies raamatus, mille
on välja andnud tuntud rahvus
vahelised kirjastused. Ta on sügavalt
mõjutanud Eesti teadust, juhtides
teaduste akadeemiat ja arendades
teaduskorraldust.
Anto Raukase laiahaardeline
teadus- ja arendustöö geoloogia val
las hõlmab ühtlasi teadusraamatu
te kirjutamist ja toimetamist, ta on
koloriitselt käsitlenud ühiskonna Geo- ja bioteaduste vallas sai riigi teaarengu valupunkte ja innukalt popu duspreemia Tiina Nõges

Foto: Toomas Kukk

Tänavused teaduspreemiate laureaadid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

lariseerinud teadust.
Eelmise nelja aasta jooksul val
minud ja avaldatud parimate teadus
tööde eest anti kaheksa 20 000 euro
suurust riigi teaduspreemiat. Need
määrati Tarmo Uustalule (täppis
teaduste alal), Andres Meritsale
(keemia ja molekulaarbioloo
gia vallas), Alvo Aabloole (tehni
kateaduste alal), Vallo Tillmannile
(arstiteaduse valdkonnas), Tiina
Nõgesele (kollektiivi juht), Helen
Agasillale ja Priit Zingelile (geo- ja
bioteaduste alal), Toomas Paalmele
(põllumajandusteaduste vallas),
Jaanus Harrole (sotsiaalteaduste
alal) ning Krista Kodresele (huma
nitaarteaduste alal).
Haridus- ja teadusministeerium /
Loodusajakiri
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Riho Kinks
sai noore
looduskaitsja
auhinna

N

ooreks looduskaitsjaks
valiti ornitoloog Riho
Kinks, kes viimati pais
tis silma jäälinnu aasta eestveda
jana. Auhind ja sellega kaasnev
700eurone stipendium anti kätte
Eestimaa looduse fondi 24. aasta
päeval.
Riho Kinks on töötanud küm
mekond aastat Eesti ornitoloo
giaühingus (EOÜ); viimastel aas
tatel on ta kandnud hoolt kesk
konnahariduse ja teavituse eest.
Suuremad kordaminekud on
olnud 2012. aastal ligi 400 loo
dusaineõpetajale korraldatud lin
nuõppeprojekt ning 2014. aastal
jäälinnu aasta kampaania, mis on
mõlemad pälvinud keskkonna
ministeeriumilt aasta keskkonna
teo auhinna.
Noore looduskaitsja auhinda
on antud välja alates 2005. aas
tast; eesmärk on toetada elujõuli
se ja aatelise looduskaitse püsimist
Eestis läbi põlvkondade. Auhinna
pälvija valis ELFi kokku kutsutud
žürii koosseisus Aveliina Helm,
Mart Jüssi ning Kaja ja
Aleksei Lotman. Auhinnaga
kaasneb 700eurone sti
pendium, tänavust auhin
nafondi on toetanud loo
dusturismi
ettevõtted
Estonian Nature
Tours, 360 Kraadi
ja
Natourest.
Kandidaate said
esitada kõik soo
vijad.
ELF/
Loodusajakiri
Riho Kinks noore
looduskaitsja auhinnaga
4
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Värvilised majad Longyearbyeni keskuses. Esiplaanil olev pikk hoone on linna ja
kogu saarestiku teeninduskeskus, kus asuvad kauplused, pank ja postkontor

Norra valitsus on mures

Teravmägede tuleviku pärast

N

orra valitsus teatas veebrua
ri alguses, et koostab uut
valget raamatut riigi arkti
lise saarestiku Teravmägede kohta
kriisi tõttu sealses söekompaniis.
Sütt kaevandav firma Store Norske
on olnud saarestiku majanduse nur
gakivi 20. sajandi algusest peale. Veel
hiljaaegu pakkus kompanii tööd 340
inimesele. Nüüd on söe hinnad
maailmaturul langenud, firma
sissetulekud vähenenud ja ala
tes 2013. aastast on pidanud
töölt lahkuma umbes 150 ini
mest. Store Norske palub
Norra valitsuselt krii
silaenu 450 miljonit
Norra krooni (52,4
miljonit eurot).
Norra justiits
ministri Anders
Anundseni
sõnul kesken
dub valge raa
mat saares
tiku kesku
F
/ EL se Longyear
l
o
Ho

byeni arengule ning söetööstuse tule
vikule. Vastuseis söe kaevandamisele
Teravmägedel oli seni teada kesk
konnakaitsjate hulgas, kuid nüüd on
saanud üha uut hoogu ka Norra par
lamendis Stortingis. Mõnegi parla
mendiliikme arvates on ammu aeg
keskenduda mõne teise eluvaldkon
na kiiremale arendamisele. Liberaalse
partei esindaja Olav Elvestuen on
näiteks arvanud, et Longyearbyenist
võiks saada Arktika logistika, seire
ja uuringute ning päästetööde kes
kus. Anders Anundsen lisas, et küsi
mus pole mitte niivõrd selles, kas
panna söekaevandus kinni või mitte,
kuivõrd vajaduses tagada Norra riigi
huvide tõhusaim kaitse piirkonnas.
Longyearbyenis elab praegu 2100
inimest. Hinnatakse, et üle küm
nendiku neist vaeb lahkumisplaane.
Peale selle on põhiliselt uuringute
le keskendunud NyÅlesundis umbes
180 ning kohalikus Vene asunduses
Barentsburgis 450 inimest.

ertu
o: K
Fot
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Barents Observer / Loodusajakiri
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Allikas: McGilli ülikool

Sõnumid

Ei ole suurtest paisudest mõjutatud

Kaardilt on näha, kuidas paisud maailma eri piirkondades jõgesid mõjutavad. Tingmärgivärvide ruudu vasakul küljel on voolu
regulatsiooni indeks, paremal jõgede fragmenteerituse indeks ning värvid näitavad väga tugevat, tugevat, mõõdukat ja nõrka
mõju. Halliga värvitud piirkonnis paisud jõgesid ei mõjuta

Teadlased koostavad paremat

paisude planeerimise strateegiat

K

Foto: Toomas Jüriado

Seepärast peeti vajalikuks hinna hulka, mille saab koguda veehoidla
anadas Montrelis asuva
ta praegust olukorda ja võimalik tesse. Neid kaht näitajat kombinee
McGilli ülikooli juhitud
ku tulevikku. See sai võimalikuks rides saab hinnata iga olemasolevat
rahvusvaheline uurimis
tänu sellele, et uurijail on õnnestu või kavandatavat paisu. Näiteks
meeskond on võtnud kokku, kui
nud koostada pretsedenditult suure Doonau on tugevasti fragmentee
das mõjutavad praegu elu maake
lahutusega detailne maailma jõgede ritud, aga voolu reguleeritakse vähe,
ral jõgedele rajatud paisud. Seda on
kaart, millel on peal kõik maailma sest enamik veehoidlaid on väikesed.
tähtis teada, kuna vahepeal mõneti
vooluveekogud hiigeljõgedest kuni Seevastu Lõuna-Austraalia Murrayvaibunud paisuehitusbuum on eel
väikeste ojadeni – kogupikkusega Darlingi vesikond on vähe fragmen
datavate kliimamuutuste tõttu taas
48,3 miljonit kilomeetrit.
hoogu kogumas.
teeritud, aga tugevalt reguleeritud,
Mõistagi ei mõjuta paisud
kuna sealsed veehoidlad on väga
pelgalt jõgede veevoolu ja jõe
mahukad. Muidugi on tähtis ka
äärseid ökosüsteeme, vaid ka
paisu asukoht: kas ta on ülem
inimesi, kes elavad paisust alla
jooksul kõrgel mägedes või delta
voolu ja ümbritsevates piirkon
lähedal tasandikul, jõe peasängil
dades. Viimase 60 aastaga on
või lisajõel jne.
paise kas hüdrojaama käituseks,
Kokkuvõttes leiti, et praegu
niisutustöödeks või üleujutus
on maailma jõgede veest pai
te vaoshoiuks ehitatud päratu
sudega tugevalt või mõõdukalt
hulk: ainuüksi suuri paise on
mõjutatud 48%, kui aga kõik
praegu 6374. Viimasel 20 aas
kavandatud paisud valmis ehi
tal on ehitushoog pidurdunud, Näide paisu mõju kohta meie väikeses Eestis: sellist
tatakse, siis peaaegu kaks korda
pilti võib ajaloolisel Narva kosel näha vaid mõnel
sest ilmsiks on tulnud selle halb
rohkem: 93%. Oluline kaal on
kevadel, kui suurvee aegu avatakse mõneks päevaks
mõju inimestele ja ökosüstee
muidugi kavadel ehitada mitu
Narva veehoidla pais
midele. Kuna aga nüüd ennus
paisu Amazonase vesikonna
Hindamiseks on loodud kaks suurtele jõgedele. Praeguste plaanide
tatakse, et muutuv kliima hakkab
jõgede olukorda kirjeldavat indek järgi tahetakse suurtest jõgedest paise
veevoolu suuresti mõjutama, on pal
sit. Jõgede fragmenteerituse indeks ehitada ka Mekongile Kagu-Aasias ja
judele tulnud pähe mõte hakata raja
RFI näitab, kuivõrd on paisud takis Amuurile Venemaal.
ma uusi veehoidlaid. Teada on kavad
3377 uue suure paisu kohta enne
tanud jõe voolu, ning jõe vooluregu
latsiooni indeks RRI jõevee suhtelist
2030. aastat.
McGilli ülikool / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Euroteo võistlusel said kolmanda koha raudteeinvesteeringud. Fotol uued rongid
Balti jaama uuendatud perroonide juures

Eesti eurotegu on puhas

joogivesi 100 000 eestimaalasele

R

ahandusministeerium teatas
10. veebruaril, et rahvas valis
nädala jagu kestnud euro
teo hääletusel kõige olulisemaks ellu
viidud eurotoetuse projektiks igas
se maakonda jõudnud joogivee- ja
kanalisatsioonisüsteemi investeerin
gud, mida rahastati keskkonnaminis
teeriumi kaudu Euroopa Liidu ühte
kuuluvusfondist.

Keskkonnaministeerium on kesk
konnainvesteeringute keskuse kaudu
aastate jooksul eestimaalaste vee- ja
kanalisatsioonivõrkudesse panus
tanud ligi 721 miljonit eurot EL raha.
Need projektid on muutnud väga
paljude inimeste elu mugavamaks ja
aidanud kaitsta keskkonda.
Teise häältesaagi sai VastseKuuste vallas asuvate Leevijõe pais

järvede korrastamine, mille käigus
said kalad paremad elutingimused.
Nii esimesele kui ka teisele koha
le tulnud projektidele vahendas toe
tust KIK. Esikolmikusse jõudsid ka
raudtee
investeeringud, mis on või
maldanud hankida uued rongid, kor
rastada raudtee Tallinna–Tartu lõigul
ja rajada uued ootepaviljonid.
Rahandusministeerium
esitas
koostöös valdkondlike ministee
riumide ja toetuse vahendajatega rah
vahääletusele üheksa olulist EL rahas
tatud tegu. Rahvas lisas omalt poolt
15 projekti ja kokku hääletas üle 2000
inimese.
Euroteo valimisega sai algu
se eurotoetuse teavituskampaania,
mille esimesel nädalal tutvusta
ti viimase kümne aasta europrojek
te. Nüüd on võetud fookusesse uue
perioodi toetusrahad, millega saab
tutvuda veebi- ja mobiilirakendu
se kaudu. Samuti korraldati seits
mes maakonnakeskuses üle Eesti
eurotoetuste infotuur, otsa tegi lahti
Tallinn 19. veebruaril.
Rahandusministeerium/
Loodusajakiri

Grööni vaal laulab keerulist laulu

6
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I

nuiti legend kõneleb kaunist, ent
traagilisest jumalannast Sednast,
kes annab vee all lauldes täpseid
juhiseid vaaladele ja teistele mere
loomadele. Ehk on see jutt tulenenud
neist keerukatest häälitsustest, mil
lega suhtlevad kevadrände ajal oma
vahel grööni vaalad. Neid häälitsusi
– miks mitte öelda laule! – on nüüd
põhjalikult salvestanud ja uurinud
USA ja Norra teadlaste ühiskollektiiv.
Seekord õnnestus salvestada tosin
ainulaadset laulu vähemalt 32 indi
viidilt, kui nad möödusid Beaufordi
merre rännates Point Barrow’st,
Alaska põhjapoolseimast punk
tist. Salvestisi sai kokku rohkem kui
kunagi varem ilmselt tänu grööni
vaala asurkonna kasvule.
Teadlased on nüüd veendunud, et
grööni vaalad jagavad rände ajal oma
keerukaid laule. On vaid kaks vaala

Grööni vaal (Balaena mysticetus)
liiki – peale grööni vaala küürvaal –,
kellel on keerulised, viimistletud lau
lud. Aga küürvaal laulab alati sama
laulu, kuid grööni vaal esitab ka
sama rände jooksul erisugust reper
tuaari. Laul on madalatooniline,
hästi eristatav habehülge ja valge
vaala kõrgematest aariatest ning sel
les võib olla hullumeelseid kriiskeid,
aga ka fagoti- või trompetihelisid
meenutavaid osi. Laul arvatakse ole
vat isaslooma sõnum liigikaaslastele:
kuulutatakse valmisolekut sigida ja

head füüsilist vormi.
Helisalvestuseks kasutatakse eri
lisi ümmargusi sonopoisid, mis või
vad töötada mere põhjas kuus kuud
ja tõusta siis elektroonilise käsklu
se peale pinnale. Üks selle töö sihte
on määrata grööni vaalade asurkon
na suurus. 2011. aasta seisuga hin
nati arvukuseks ligi 17 000 isendit,
kusjuures arvukus suureneb aastas
keskmiselt 3,7 protsenti.
Salvestid paigutatakse 1500-miili
sele lõigule Beringi merest Beaufordi
mereni ning need püüavad muidu
gi ka teiste mereelukate häälitsu
si. Eriti häälekas on meri kevadel:
peale grööni vaalade, valgevaalade ja
habehüljeste laulab omal moel väga
kõlavalt ka jää.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Alaska Dispatch News /
Loodusajakiri

Foto: Plataforma SINC

Sõnumid

Pariisi meer:
linn saagu
vabaks
diislikütusest

P
Puhkajate kalastuskirg muutub
kalavarudele üha ohtlikumaks

K

eskmiselt iga kümnes are
nenud riigi elanik käib oma
lõbuks kalal. Uuringute järgi
hõlmab selliste kalastajate püük
Vahemere piirkonnas umbes küm
nendiku kogu kalasaagist. Hoolimata
tähelepanuväärsest püügihulgast pole
seda kalandusharu kaugeltki sama
võrra uuritud ja kontrollitud kui kut
selisi kalamehi.
Nüüd on tõsise uuringu ette võt
nud Hispaania Girona ülikooli tead
lased 15 kalastuspaigas Hispaanias,
Prantsusmaal, Itaalias ja Türgis.
Võrreldi eri püügimeetodeid, näi
teks eksootiliste söötade kasutust ja
põhjapüüki, ning püügikohti: kaldalt,
paadist ja vee all.
Esmalt järeldati, et mõnes kohas
võib puhkusekalurite saak olla isegi
suurem kui väikese ulatusega kutse
lisel püügil, mille hulka ei arvesta
ta traalerite ja seinerite saaki. Sageli
püütakse ka kaitstud merepiirkon
dades ega hoolita headest kalastus
tavadest.
Näiteks polevat Vahemerel sugu
gi kombeks püütud kalu uuesti vette
lasta, isegi mitte siis, kui saak ei ole
soovitud liigist või on alamõõduline.

Nii leidsid uurijad kalasaagi hulgas
45 ohustatud kalaliiki. Eriti palju sat
tus selliseid kalu paadist kalastanute
püügi hulka. Ka koguselt on paadist
kalastaja saak enamasti suurem kui
kaldalt püüdja oma. Allveekütid suu
davad enamasti olla valivamad.
Omaette probleem on võõrliikide
tarvitus kalasöödana: mõned sellise
sööda hulka kuuluvad organismid on
muutunud uues keskkonnas invasiiv
seteks või toonud kaasa viirusi. Palju
kahju võivad teha kaotatud või mee
lega merre jäetud kalastusvahendid.
Plastpüüniste ja -nööride lagunemine
võib võtta sadu aastaid: nii püüavad
või kägistavad need mis tahes mere
elukaid veel kaua. Ka vahendite puru
nemisel tekkinud tükid võivad tappa
kellegi, kes nad näiteks alla neelab.
Kokkuvõttes on kalapüügiharras
tus sedavõrd ulatuslik ning tema bio
loogilised ja ökoloogilised mõjud nii
suured, et kindlasti vajab see seiret,
kontrolli ja tõhusaid õigusakte nii
piirkondlikul kui ka kohalikul tase
mel, samuti hoolikat loodusharidus
tööd.
Plataforma SINC /
Loodusajakiri
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Kopsakas saak: lihhia (Lichia amia)

ariisi linnapea Anne
Hidalgo ütles hiljuti
Journal du Dimanche’ile
antud intervjuus, et tahab
2020. aastaks keelata diiselauto
de kasutuse linnas ning luua väga
ambitsioonika, 100 miljonit eurot
maksva jalgrattateede võrgustiku,
mis haarab kogu linna. Sellega
pikeneksid linna jalgrattateed
praeguse pikkuse võrra. Üksiti
tahab südikas meer kaasata rat
talaenutusskeemi elektrirattad.
Hidalgo sõnul on Pariisi täna
vad, esmajoones Champs-Élysées,
praegu kui saastekanjonid. Linna
pea kinnitusel saab linna tulevik
olla ainult vähese heitega sõiduki
te päralt. Mis tahes veoautode ja
turismibusside hulka tuleb linnas
tõsiselt piirata. Meer lisas julgust
andva tõigana, et linlaste teadlik
kus on tõusuteel: juba 60% Pariisi
elanikest ei ole autot; 2001. aastal
oli see suhtarv veel 40%.
Kavas on ergutada ka elektri
autode laadimisjaamade rajamist
ning arendada kestlik kaubaveo
süsteem, millesse tuleks kaasata
nii Seine’il liikuvad laevad kui ka
rööbastransport, sealhulgas RERallmaaraudtee. Ja n-ö viimase
kilomeetri transport tuleb edas
pidi teha pelgalt väikeste elektri
veokitega.
ELTIS/Loodusajakiri

Champs-Élysées on Pariisi linnapea
Anne Hidalgo sõnul kui saastekanjon
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Aasta lind

Hiireviu –

viiuldaja taevavõlvil
Eesti ornitoloogiaühing on tänavuse aasta linnuks valinud
viu. Meil võib kohata kolme liiki viusid, seekord tutvustame neist tavalisimat – hiireviud.
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iää, viää, viää!“ – kileda
te hüüdude saatel tiirles
raagus puude kohal tume
kullisiluett. Olin kodu lähedal metsas
ja püüdsin oma elu esimest röövlindu
määrata. Sel varakevadisel ennelõunal
umbes veerand sajandit tagasi ei olnud
mul veel binoklit; toonaste määramis
oskuste ja kättesaadava linnumääraja
abiga jäi sõelale kaks varianti: hiireviu
või mustharksaba. Tagantjärele olen
muiates viimati nimetatu välistanud.
Harksabasid kohtab meil väga harva,
pealegi ei tee nad üldjuhul häält, kuid
hiireviu on hiljem meie maja lähedal
pesitsenud igal aastal.

Küllap on hiireviu paljude teistegi linnusõprade
jaoks üks esimesi kulle, keda
on tähele pandud ja tundma õpitud, sest tihtipeale tegutseb see lind
üsna varjamatult inimese naabru
ses. Tegelikult saab hiireviu hakka
ma väga mitmesugustes elupaikades:
teda kohtab nii talude lähedal kui ka
metsalaamades, nii avaratel põldu
del kui ka sooservades. Vaid tiheda
mad asulad ja metsata laiud on jää
nud tal asustamata. Hea kohastumis
võime on aidanud hiireviul levida
üle kogu Eesti ning saavutada rööv
lindude seas suurima arvukuse: meil
pesitseb 6000–7000 paari hiireviu
sid [1]. Pesapaikade vahe on kesk
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◊ 1. Hiireviu pesitsusedukuse (keskmine poegade arv paari kohta) ja suhtelise
arvukuse (protsentides) muutused viimasel kahel aastakümnel Eesti röövlinnuseire
andmetel. Nagu looduses ikka, varieerub järglaste arv tunduvalt rohkem kui vanalindude oma
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Hiireviu tunneb enamasti hästi ära laia
valge rinnavöödi ehk pudipõlle järgi.
Lennul eristab viusid hästi ka saba vööditus: enamasti on hiireviu (pildil)
saba peene kirjaga, herilaseviul
on üks lai tume vööt saba tagaotsas ning kaks eesotsas,
taliviul saba värv ühtlasem ning lai tume
vööt selle
tagaotsas
Fot
o

: Ül

oV
äli

miselt paar kilomeetrit, suuremates
metsades ja lausalises põllumajan
dusmaastikus leidub viusid harvemi
ni, mosaiikses maastikus mõnevõrra
tihedamalt. Eestis on teada ka juhtu
meid, kus hiireviupaarid on pesitse
nud üksteisest vaid mõnesaja meetri
kaugusel [2, 10].
Arvatavasti torkab hiireviu ka seetõttu hästi silma, et ta on meie rändlindudest üks varasemaid saabujaid: jõuab kohale siis, kui teisi linde
on veel vähe. Esimesi viusid võib koha
ta veebruari lõpul või märtsi algul, aga
näiteks 2014. aasta varasel kevadel jõu
dis suur osa hiireviusid Eestisse juba
veebruari jooksul [13]. Märtsi edene
des on teeäärsetel postidel ja puudel
üha rohkem näha konutavaid tume
pruune pisut töntsakaid viusiluette.
Värvuselt varieeruvamaid linde.
Tõesti, seljapoolelt on hiireviud küll
tumepruunid, kuid kõhupoolelt, täp
semini alaküljelt, pigem pruunival
gesäbrulised. Enamasti hakkab silma
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Kust viiul nime sai? Kui seni on
viud veel kellelgi kahe silma vahele
jäänud, siis märtsi lõpus, veel enam
aprilli algul, hakkavad nad end aktiiv
selt näitama. Tiireldes ja ülesalla lai
netava mängulennuga tähistatakse
pesitsusterritooriume ning püütakse
kärarikkalt paarilisi võita. Mõnikord,
eriti kevadistel varahommikutel, võib
tema hüüde kuulda ka metsast, pesa
lähedalt.
Viud ei maksa minna pesa juurde
segama, aga võimaluse korral tasub
metsas häälitsevale linnule siiski pilk
peale visata, sest äravahetamiseni
sarnast häält võib teha ka pasknäär.
Kõrge, pisut venitatud hüüd on hii
reviule väga iseloomulik, eks selle
järgi ole viud oma nimegi saanud.
Mitmel pool on teda hääle järgi pee
tud kulliks, kes vihma vingub. Näiteks
ütlesid lutsid, et „vihmatsirk küsüs
vihma: „Vihm! Vihm!“, Põlva kandis
aga teati, et „viu um sääne tsirk, kes
vett tänitas“ [9]. Teisalt võiks näiteks
Lennart Meri ja Valdur Mikita mõtte
lendu meelevaldselt jätkates oletada,
et miks ei võinud just Eesti viud anda
nime ka viiulile, meie mailt võis selle
muusikariista nimetus siis levida teis
tesse keeltesse.
Aprilli esimene pool on viudele uue
pesa ehituse või vana pesa kohendamise aeg. Hiireviupesad on võrd
lemisi kogukad: tavaliselt on nende
läbimõõt umbes kolmveerand meet
rit ja paksus umbes pool meetrit.
Mõlemad mõõdud võivad küündida
isegi üle meetri, kuid pesa võib olla ka
vaid varesepesa suurune.
Pesa asub tavaliselt puu keskosas,
aga mõnikord ehitatakse see vaid mõne
meetri kõrgusele või hoopis puulatva.

Puistu koosseisu suhtes ei ole hiireviu valiv,
ta võib pesitseda peaae
gu igat tüüpi metsas. Pesa
eelistatakse ehitada siis
ki okaspuule, mis pakub
varju juba varakevadel.
Näiteks Tartumaal on
kaks kolmandikku pesadest okas
puudel, neist omakorda kaks kol
mandikku kuuskedel, aga veerand
siiski ka kaskedel [6]. Seevastu
LõunaHiiumaal, kus kuusikuid lei
dub vähe, paiknevad pesad valdavalt
kaskedel ja mändidel. Siiski leidub ka

Kõrge, pisut venitatud hüüd on
hiireviule väga iseloomulik, eks
selle järgi ole viud oma nimegi
saanud.
Mõned pesapaigad võivad olla üpris
isesugused. Mäletan üht Tartumaa
pesa, mis paiknes niidu keskel üksikul
saarepuul. Tõenäoliselt oli üle võetud
vana varese või rongapesa, aga hiire
viule see paik sobis: sealt läks lendu ter
velt neli poega!

2 x foto: Ülo Väli

väga hea määramistunnus: valkjas lai
ristvööt rinnal. Kui viu lendu tõuseb,
võib näha, et tiivad on pealt ühtlaselt
tumepruunid, alt aga hoopis pruuni
valgekirjud.
Tüüpilist hiireviud on õigupoolest
üsna raske kirjeldada, sest meie lin
dude seas on tema sulestik värvuse
poolest üks enim varieeruvaid: pea
aegu üleni valkjatest isenditest üsna
tumedateni välja.

Hiireviu on värvuse poolest üks meie kõige varieeruvamaid röövlinde. Teda võib sageli näha vahti pidamas
postidel, heinarullidel ja teistel kõrgematel kohtadel. Ilma
varjestuseta elektriliinid on viudele ja teistele suurtele
lindudele tõsine oht

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tihti pesitsetakse mitu aastat samas
pesas. Pildil on üks aastate jooksul iseäranis mitmekihiliseks tüsenenud pesa,
millel kõrgust tublisti üle meetri. Pessa
toodud roheliste okste järgi võib oletada liiki: hiireviu kaunistab pesa pigem
okaspuu-, hiljem pesitsev herilaseviu
aga lehtpuuokstega

Pesitsusbioloogia uuringu käigus rajakaamerasse püütud emotsioonid. Ilmselt on kaks
isaslindu – territooriumi omanik ja uustulnuk – sattunud teravasse arutellu sellekevadiste pesitsusvõimaluste üle. Hiireviu maadejagamise hooaeg on märtsis, siis tehakse
ennast laineliste ja tiirutavate mängulendudega ning hõigetega liigikaaslastele võimalikult nähtavaks-kuuldavaks
sejad alustavad kuu lõpus. Aastati
ja piirkonniti võib viude pesitsuse
algus erineda. Näiteks Tartumaal on
keskmine munemise algusaeg olnud
tavaliselt aprilli teisel nädalal, aga
2013. aasta hilisel kevadel alustati
hoopis aprilli lõpus.
Saagirohkel aastal munetakse
kolm-neli muna, keh
vemal piirdutakse ühekahega. Igal aastal jätab
Saagirohkel aastal munetakse
osa viusid pesitsuse
kolm-neli muna, kehvemal piirduvahele, aga selgi juhul
takse ühe-kahega.
hoiavad nad territooriu
mi ning kaunistavad pesa
värskete okstega.
jääb enamasti vahemikku 60–95 aas
Hiireviu haudevältus on 33–35
tat [6]. Üldjuhul ehitatakse pesa met päeva, pojad kooruvad tavaliselt mai
saservale võimalikult lähedale: sealt keskel. Poegade koorumisest saab
on lühem maa avamaastikule saagi hästi aru isegi ilma pesa ligi tükkima
jahile lennata.
ta ja linde segamata: haudeajal tegut
sesid viud võrdlemisi märkamatult,
Viud munevad aprillis. Esimene ent järelkasvu söögivajadus sunnib
muna võib pessa ilmuda aprilli esi vanalinde end rohkem avamaastikul
mestel päevadel, viimased pesit saagijahil näitama.
lehtpuudel asuvate pesade naabruses
sageli okaspuid, mis pakuvad vara
kevadel varju.
Ehkki hiireviu on pesametsa vali
kul suhteliselt leplik, eelistab ta vane
maid puistuid, kus pesaaluseks lei
dub piisavalt tugevate okstega puid.
Näiteks Tartumaa pesapuude vanus

Selline paistab hiireviu pesa metsas
jalutajale. Pesa tehakse enamasti puu
keskossa tugevamatele okstele, puu
liigi suhtes ei ole hiireviu kuigi valiv,
eelistades veidi siiski okaspuid. Väga
sarnased näevad välja muudegi röövlindude, näiteks herilaseviu, kanakulli
ja konnakotkaste pesad. Seesugustest
suurtest risupesadest maksab märku
anda ornitoloogiaühingule või kotkaklubile
10
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Ehkki hiireviu toitumine on mitmekesine, määrab tema pesitsusedukuse siiski uruhiirte kui
põhitoidu rohkus. Viimastel aasta
kümnetel on uruhiirte arvukus Eestis
vaheldunud üsna korrapäraselt: iga
kolme aasta tagant on nende arvukus
kõrgseisus ning ka hiireviu pesitsus
edukus järgib seda rütmi [5] (◊ 1).
Nendel headel hiireaastatel on viu
del sageli kolm, mõnikord koguni
neli poega, seevastu kehvadel aasta
tel piirdutakse ühekahe pojaga ning
paljud paarid ei hakkagi pesitsema.
Headel hiireaastatel näib ka hii
reviu arvukus olevat pisut suurem
(◊ 1). Ehkki arvukus võib tõepoolest
aastati mõnevõrra erineda, on selle
mulje peapõhjus muutused hiireviu
aktiivsuses: kui pojad on pesas, pea

Röövlinnuaabits
Viud
Viud on laiatiivalised
rongasuurused kullid,
kes sageli tiirlevad kõrgel
avamaastiku kohal. Hiire
ja taliviul on ümarad tiivad
ja lühike saba, tiibu
hoiavad nad kerges Hiireviu
Vasendis; neid võib
kohata postidel, üksikutel puu
del või heinarullidel saaki varit
semas. Herilaseviu tiivad on
pisut kitsamad ja saba pikem;
hoiab tiibu rõhtsalt või õige
pisut allapoole kaardu, postidel
jms kohtadel enamasti
Herilaseviu ei peatu.
Kotkad
Kotkad on enamasti rongast tun
duvalt suuremad pruunid linnud,
aga sulestikus võib leiduda
ka teisi värve, nt kollakas
pea ja kael, valge saba või
valged tiivalaigud. Kotkaid
nähakse tavaliselt kõr
gel tiirlemas, hoides tiibu
Vkujuliselt
kehast
pisut ülevalpool (kal
jukotkas), rõhtsalt
Väike
(merikotkas) või
konnakotkas
allapoole kaardus
(konnakotkad). Konnakotkaid
(konnakotkad)
võib kohata ka hiireviutaoli
selt rohumaadel kõrgematel
kohtadel vahti pidamas.
Rongast vaid pisut
suuremal kalakot
kal on alapool
Kalakotkas
mustvalge, tiibu
hoiab ta pisut
nurkjalt, otsad allapoole, tihti
rapleb veekogude kohal.

vad vanalinnud rohkem saaki jahtima
ja torkavad lihtsalt sagedamini silma.

Loorkullid
Loorkullid on rongasuu
rused; nii tiivad kui
Isane
ka saba on neil pikad
välja-loorkull
ja kitsad, sageli len
davad madalal avamaastiku kohal,
hoides tiibu Vkujuliselt tõste
tuna. Välja ja sooloor
kulli isaslinnud on hal
lid, mustade tiivaotste
ga, emaslinnud aga üla
poolelt pruunid, alt
pruunivalgekirjud;
rooloorkulli emas
Emane
lind
on peaaegu üleni
soo-loorkull
tumepruun, isaslin
nu saba ja tiivad aga valdavalt
hallid.
Haukad
Haukad on lühikeste laia
de tiibade ja pika sabaga
röövlinnud. Ülapool
on neil halli
Raudkull
kas, ala
pool tihedalt vöödi
tatud. Leidub kaht
Kanakull
liiki haukaid: rongasuu
rune kanakull ja haki kuni varese
suurune raudkull.
Pistrikud
Pistrikud on terava
Tuuletallaja
tipuliste tiibadega
hakisuurused kullid.
Tavalisemad liigid on tellisekarva
punakaspruuni seljaga pikasabaline
tuuletallaja, keda võib tihti kohata
tuuletallaja
rohumaadel „tuult talla
mas“, ning tumehalli üla
poole ja lühema sabaga
kiirelennuline lõopistrik.
Lõopistrik

Noored hiireviud lennuvõimestuvad jaanipäeva paiku. Esimesed
lennuretked on väga tähtsad: kui

need õnnestuvad, on tulevikuvälja
vaated märksa paremad. Just vahetult
pärast pesast lahkumist hukkub suur
osa viudest: ei osata vältida elektrilii
ne; kõvahäälsete toidumangujatena
ollakse hõlbus sihtmärk kanakullile;
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Enamasti otsib hiireviu saaki rohumaadel, mõnikord ka viljapõldudel,
aga ta võib seda teha ka metsas:
raiesmikel ja teistel lagendikel, sihti
del ning teede ääres [4]. Saagialade
mitmekesisus kajastub mitmekesi
ses toidus, millest annavad hea üle
vaate Tartumaal loodus ja kultuur
maastikus tehtud toitumisuuringud
[7, 8, 11]. Nendel andmetel on hii
reviu põhitoit pisiimetajad, valdavalt
uruhiired, aga üsna rohkelt leidub
ka mutte ja karihiiri, vähem leethiiri,
mügrisid ja teisi närilisi.
Tervelt viiendiku hiireviude
saagist võivad hõlmata konnad;
erinevalt teistest kahepaikseid jah
tivatest röövlindudest söövad hiire
viud ka kärnkonni. Olulisel kohal
on saagis linnud: enamasti tabatakse
väiksemaid värvulisi, aga mõnikord
langevad hiireviu saagiks ka vares
lased, harva koguni rukkiräägud või
nurmkanad.
Viud ei ütle ära ka roomajatest,
saagis leidub nii sisalikke kui ka
madusid. Muuseas, hiireviu root
sikeelne nimetus ormvråk viitab
ki tema huvile madude vastu. Eesti
vanarahvas hiireviud madudega ei
seostanud, pigem peeti teda hiirte ja
rottide püüdjaks, kuigi mõnel pool,
ilmselt kanakulliga segiajamise tõttu,
arvati tema süüks ka tetrede ja jänes
te kadu [9].
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jäädakse maapinnale, kus neljajalgsed
kiskjad neid murda võivad. Samas on
teada juhtumeid, kui pesaga alla kuk
kunud poeg on maapinnal üles kas
vatatud [12].
Kui kõik läheb kenasti, võib suve
lõpul, juulisaugustis, näha poegi
metsaservade kohal lendamas ja üks
teisega mängimas. Värske helekirju
sulestikuga noorlinde on küllalt hõl
bus eristada sulgivast vanalinnust,
kes neile ikka veel süüa toob.
Esimene ränne talvitusalale on
noortele viudele suur proovikivi. Kui
seegi on üle elatud ning pärast talvi
tamist pesitsusalale naastud, võivad
hiireviud juba teisel eluaastal hakata
pesitsema [14].

Foto: Ülo Väli

Hiireviude sügisene ära- ja läbiränne algab meil septembris ja kes
tab novembrini, rändemaksimum on
oktoobris. Eesti viud liiguvad talvi
tama peamiselt KeskEuroopasse:
Matsalu rõngastuskeskuse andme
tel on väljaspool Eestit nähtud
99 siin rõnga jalga saanud isen
dit, neist enamikku Saksamaal (13
leidu), Prantsusmaal (9), Poolas (6)
ja Tšehhimaal (5).
Euroopas talvitamine ongi ise
loomulik meie hiireviu alamliigile
Buteo buteo buteo. Varem arvati, et
Eestis pesitseb hoopis idapoolne
alamliik Buteo buteo vulpinus,
kelle talvitusalad jäävad kau
gele Aafrikasse, kuid rõngas
tusandmed näitavad ühe
mõtteliselt selle arvamu
se ekslikkust.
Kuigi enamik asur
konnast
lahkub
sügisel, võib meil
hiireviusid üha
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2 x foto: Ülo Väli

Aasta lind

Pereidüll rajakaameras. Saagivaestel aastatel sirgub pesas vaid üks poeg
remates metsades [3]: tõenäoliselt lasti
inimese naabruses pesitsevad kergesti
tabatavad linnud lihtsalt maha.
Mets on tegelikult hiireviule sobiv
elupaik, eriti tänapäevased majandus
metsad, kus leidub nii lageraielanke
saagi jahtimiseks kui ka nende vahel
säilinud puistukilde, kus pesitseda.
Metsaraie võib hiireviud mõnikord
isegi aidata: korduvalt on juhtunud,
et puistuid killustav raie on ära pele
tanud vanametsalembese
kanakulli, ning tema pesa
on seejärel asustanud hii
Kuigi enamik asurkonnast lahkub
reviu.
sügisel, võib meil hiireviusid üha
Kuna hiireviu eelis
enam kohata ka talviti.
tab pesitseda vanemates,
sageli raieealistes puistu
tes, hävib raietega siiski
Hiireviu arvukus on viimastel
ka palju hiireviupesi. Praegune loo
aastakümnetel olnud väga püsiv
duskaitseseadus keelab küll hiireviu
(◊ 1) ja suuri ohtusid tal tänapesapuud raiuda, kuid rohkem kaitset
päeval ei ole. Kuna kõik röövlinnud
selle liigi elupaikadele ei pakuta. Siiski
on meil kaitse all, ei vaena ka inime
võiks loodushoidlik metsamajandaja
ne neid nii nagu möödunud sajan
jätta viupesade ümber veel vähemalt
di alguse „kullisõdade“ aegu. Mõnele
mõned puud varjeks, sest lagedale
linnule võib siiski saatuslikuks saada
jäänud pesa tavaliselt hüljatakse.
segiajamine kanakulliga, kelle vastu
on rahvas veel harjunud vimma pida
Palju enam kui metsaraie võib lähima. Sajandi eest maksti aga ka hiireviu
ajal mõjutada hiireviud põllumatabamise eest preemiat ning aastas
janduse areng, eelkõige see, kui
tapeti siis ilmselt sadu hiire
palju säilib saagialadeks kohaseid
viusid! Toona oligi hii
rohumaid. Kui viljapõldudel saavad
reviu säilinud pea
hiireviud veel kuidagi saagi kätte, siis
miselt suu
jaht rapsipõldudel on peaaegu võima
tu: isegi kui kemikaalidega töödeldud
rapsis on hiiri säili
enam kohata ka talviti. Talvine arvu
kus on väga kõikuv, hinnanguliselt
200–3000 isendit [1, 13]. See oleneb
nii lumeoludest meil ja põhja pool
kui ka pisinäriliste arvukusest talvel
ja sellele eelnenud sügisel. Veel paar
kümmend aastat tagasi kohtas hiire
viud talvel peamiselt Saaremaal, vähe
mal määral mujal LääneEestis, kuid
tänapäeval võib talvitavaid hiireviusid
näha kõikjal üle Eesti [13].

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Joosep Tuvi

Pesast välja lennanud poegi võib veel mitu päeva näha jalgu puhkamas pesa lähedal oksal. Noorlindu eristab vanalinnust heledakirjaline selg
nud, on nad röövlindude eest peide
tud läbipääsmatu rapsivartest mad
ratsi alla. Arvatavasti niisama raske
on saaki tabada maisipõldudel, mis
on hakanud Eestis üha enam levima.
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tus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008–
2012. – Hirundo 26: 80–112.
2. Lelov, Eedi 1997. Tähelepanekuid röövlin
dudest. – Hirundo 1: 51–53.
3. Lõhmus, Asko 1997. Röövlindude arvukuse
muutustest Loode-Tartumaal. – Hirundo 1:
4–16.
4. Lõhmus, Asko 2001. Toitumisbiotoobi
valikust Loode-Tartumaa röövlindudel. –
Hirundo 14: 27–42.
5. Lõhmus, Asko 2004. Röövlinnuseire 1999–
2003: kanakulli kadu ja hiiretsüklite kella
värk. – Hirundo 17: 3–18.
6. Lõhmus, Asko 2006. Nest-tree and neststand characteristics of forest-dwelling rap
tors in east-central Estonia: implications
for forest management and conservation.
– Proceedings of the Estonian Academy of
Sciences. – Biology, Ecology 55: 31–50.
7. Lõhmus, Asko; Rander, Reimo 1992.
Röövlindude pesitsemisest Laeva ruudus
1991. a. – Hirundo 11: 5–8.
8. Lõhmus, Asko; Rander, Reimo; Rander,
Anti 1993. Laeva röövlinnuruut 1992. aas
tal. – Hirundo 2: 15–18.
9. Mäger, Mart 1969. Linnud rahva keeles ja
meeles. Eesti Raamat, Tallinn.
10. Randla, Tiit 1976. Eesti röövlinnud. Valgus,
Tallinn.
11. Väli, Ülo; Laansalu, Arne 2002. Röövlindude
arvukus, sigimisedukus ning saagi koos
tis Härjanurme vaatlusruudus Tartumaal
1992.–2001. a. – Hirundo 15: 35–46.
12. Väli, Ülo; Urbas, Pille 1998. Hiireviupoeg sir
gus maapinnal. – Eesti Loodus 49 (11/12): 518.
13. Väli, Ülo jt 2014. Kultuur-avamaastikul tal
vitavate röövlindude levik, arvukus ning elu
paigakasutus Eestis. – Hirundo 27: 14–35.

14. Walls, Sean S.; Kenward, Robert E. 1998.
Movements of radio-tagged Buzzards Buteo
buteo in early life. – Ibis 140: 561–568.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

MÄRTS 2015 EESTI LOODUS |141|

Sellel, kuidas hiireviul seni on läinud ja edaspidi minema hakkab,
hoiavad Eesti linnu-uurijad järjekindlalt silma peal. Eesti ornito
loogiaühingus on juba aastaküm
neid tegutsenud röövlinnutöörühm,
mille liikmed seiravad igal aastal
üle Eesti paiknevatel uurimisala
del koos teiste kullide-kakkudega
ka hiireviude arvukust ja sigimis
edukust. Näiteks 2014. aastal koguti
niiviisi pesitsusandmeid sadakonna
viupesa kohta.
Seirajaid jagus möödunud aastal
15 alale. Sellest ei piisa, et meie
röövlindude käekäigust head üle
vaadet saada, seetõttu on uued
huvilised oodatud seireprojektiga
liituma. Oskuste pärast pole vaja
muretseda: need tulevad õige pea,
vaja on vaid püsivust ja huvi rööv
lindude vastu!

Loe ka:
• Tuule, Eet 2015. Ootamatu kohtumine – hii
reviu talimaastikul. – Loodusesõber 1: 24–31.
• Väli, Ülo 2015. 2015. aasta lind on viu. –
Eesti Jahimees 1: 20–23.
• Väli, Ülo 2015. Mida oodata viuaastalt? –
Eesti Loodus 66 (2): 93.

Järgmistes Eesti Looduse numbrites
tutvustame teisi aasta linde: taliviud
ja herilaseviud.
Ülo Väli (1974) on 2015. aasta linnu projekti juht ja Eesti ornitoloogiaühingu
röövlinnutöörühma juht; töötab Eesti
maaülikoolis vanemteadurina.

T

änavusel viuaastal kut
sume kõiki üles panema
kirja oma viuvaatlused –
liik, aeg, koht, elupaik ja tege
vus – ja edastama need interne
tis aasta linnu kodulehe kaudu
ornitoloogidele. Samuti on kõik
oodatud osalema linnuretkedel,
ettekandeõhtutel ja muudes viu
aasta tegemistes.
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Foto: Tiit Randla arhiiv

Ajalugu

Einar Tammur rõngastab merikotka poegi 1986. aastal

Kuidas algas

kotkaste uurimine Eestis?
Mullu sügisel tähistas Kotkaklubi oma tegevuse 25. aastapäeva ettekandepäevadega Palupõhja looduskoolis. Sel
puhul soovisid nooremad kolleegid kuulda meenutusi selle
kohta, mis oli sündinud veelgi varem, pool sajandit tagasi.
Tiit Randla

M

inu tegevusele kotkauuri
jana andis määrava tõuke
1964. a käsile võetud üle
euroopaline merikotkaloendus, mida
asus korraldama meie kuulus lin
nuprofessor Eerik Kumari. Tollal oli
teave Eesti lindude kohta koondatud
nn Kumari kartoteeki, mis sisaldas
kõiki kunagi avaldatud või välitöödel
hangitud andmeid lindude pesitsemi
se kohta. Selle andmekogu alusel koos
tas Kumari vanemate pesitsuspaikade
ülevaatamise kava. Mina sain ülesan
de kontrollida teadaolevaid merikotka
pesitsuspaiku Loode-Eestis.
14
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Toona olin noorte naturalistide
jaama õpetaja. Selle asutuse kasu
tada oli väikebuss ekskursiooni
de korraldamiseks. Nii sõitsimegi
1964. aasta septembris koos kooli
lastega kaema kotkapaiku Vihterpalu
ja Nõva kanti, kohapeal juhatasid
teed jahimehed Jakson ja Haarma.
Ainus asustatud kotkapesa osutus
küll kaljukotka omaks, aga huvi asja
vastu oli süttinud.
Järgmisel aastal sõitsime koos Fred
Jüssiga juba omal algatusel üle vaata
ma merikotka pesi Pärnumaal, tee
juhiks Endel Arro. See retk õnnestus
üle ootuste: neljast pesapaigast kolmes
olid kotkad aprilli lõpul kohal. Edust

tiivustatuna saatsime kohalikust post
kontorist Eerik Kumarile telegrammi
oma retke tulemuste kohta.
Edasi viisid kotkamatkad meid
koos Frediga Alutagusele, Laeva
peenrale, Järvseljale ja läänesaartele – kõikjale, kust sajandi esime
sel poolel võis leida teavet kotkas
te kohta. Olime mõistagi amatöö
rid, kuid meid innustas endiselt Eerik
Kumari, kes eravestlustes, aga ka ava
likes esinemistes nimetas meid Eesti
röövlindude uurijaiks.
Tol ajal olid Eesti kutselised orni
toloogid keskendunud eeskätt vee
lindude ja lindude rände uurimisele
ning värskemat teavet muude linnu
rühmade ja linnuelu teiste tahkude
kohta nappis.
Ometi pakkusid röövlinnud üld
susele huvi, endiselt vaieldi nende
kasu ja kahju üle, see oli nn kullisõ
ja lõppvaatus. Kui 1964. aastal keelati
Venemaal kulliliste laskmine, hakkas
Eestiski peale jääma soosivam suh
tumine röövlindudesse, ehkki koha
likud „jahindusteoreetikud“ seda ei
tunnistanud.
Nii saigi röövlindude kohta teabe
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Foto: Kotkaklubi arhiiv

Poole sajandi tagant, 1965. aasta
29. aprillist pärit telegramm, millega
Fred Jüssi ja Tiit Randla andsid Eerik
Kumarile teada oma esimese omaalgatusliku kotkaretke tulemused

Toonase töö kokkuvõttena ilmus
raamat „Eesti röövlinnud“ (1976),
mis kuuldavasti innustas omakorda
uusi linnuuurijaid. Meie tegevust
1960. aastate teisel poolel märkas ka
tollane looduskaitsevalitsus eesotsas
Heino Luigega ning minult ja Fredilt
telliti üleeestiline kokkuvõte kotkas
te seisust (1968), mis on käsikirjana
tallel Kotkaklubi arhiivis. Koolivend
Peep Puks aga võttis Tallinnfilmis
käsile kotkafilmi: kaljukotka pesa
elu kohta valmis dokumentaalfilm
„Pesapaik“ (1973), mille põhikaadrid
filmiti varjest Nõval Karusel.
1970. ja 1980. aastatel süvenes koostöö naabritega Rootsist,
Soomest, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt. Kontaktide
loomisel oli taas võtmeisik Eerik
Kumari, kes teavitas meie kotkauu
ringutest juba 1974. aastal Rootsi
merikotkauurijat Björn Helanderi.
Kumari korraldatud ühisüritustel
Soome, Baltimaade ja Vene orni
toloogidega (konverentsidel, Balti
rändekomisjoni istungitel) õnnestus
kohtuda ja koostööd arendada ka
röövlinnuhuviliste kolleegidega.
1984. aastal liitus Eesti maail
ma looduse fondi (WWF) Põhja
Euroopa merikotka uurimisprojek
tiga. Björn Helanderi vahendusel
koordineerisin seda tööd, sh vär
virõngastamist peale Eesti ka Lätis,
Leedus, Valgevenes, Leningradi
oblastis ja Koola poolsaarel, seal
sed partnerid olid Juris Lipsbergs,

Foto: Tiit Randla arhiiv

kogumine 1960.–1970. aastatel
tuule tiibadesse, kaasa lõi umbkau
du kolmkümmend linnuhuvilist.
Aktiivsemate seas soovin märkida
Hillar Pärjassaart, Valdur Kuiva,
Raivo Lehte, Rein Kaldat, Jaan
Naabrit, Heino Veromanni, Eedi
Lelovit ja Jaanus Remmet.

Eugenius Drobjalis, Vladimir
Ivanovski ja Sergei Ganusevits.
Eestis hakkas merikotkaste vär
virõngastamist korraldama Einar
Tammur.
Eesti kotkaste, musttoonekure
ja lendorava kavakindel üleriigiline
seire algas 1976. aastal, kui tolleaegne
looduskaitse uurimisasutus, metsa
instituudi eelkäija, algatas uurimis
teema „Kotkaste ja musttooneku
re levik ja arvukus Eestis“. Seda juh
tis August Örd ning tegevtäitjaks sai
Anti Õun, hiljem lisandus töörühma
Aivar Leito, kaasa lõid Jüri Tõnisson
ja Ene Viht.
1984. aastal, kui algas merikotkaste värvirõngastamine, jäi kogu kotkaseire Einar Tammuri õlule, tema
kaaskonda kuulusid Urmas Sellis,
Aarne Ader ja Pille Tammur. Samal
ajal tihenes koostöö Soome uurijate
ja looduskaitseametnikega, kes tege
lesid kotkastega, näiteks Ismo Nuuja,
Risto Palokangas, Juhani Koivusaari,
Torsten Stjernberg ja Pertti Saurola.
Koos töötati ka poolakatega (Tadeus
Mizera) ja sakslastega (BerndUlrich
Meyburg, Günther Oehme).
Koos Einar Tammuriga pidasi
me Berliini rahvusvahelisel röövlin
dude konverentsil 1992. aastal kaks
ettekannet kaljukotka ja merikotka
uurimisest Eestis ja naabermaades.
Kodumaal tipnes see aeg dokumen
taalfilmiga „Eesti merikotkas“.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kümme aastat hiljem, 1975: Tiit Randla
ja Eerik Kumari keskustelu röövlindude
teemal
1989. aastal vormistas Einar
Tammur oma töörühma tolle aja
võimaluste järgi looduskaitsekooperatiiviks Kotkas, millest hiljem sai
MTÜ Kotkaklubi. See oli uue aja
algus. Tulid uued linnuuurijad, kelle
seast Asko Lõhmus ja Ülo Väli viisid
röövlindude uurimise Eestis tõeliselt
professionaalsele teaduslikule tase
mele.
Tiit Randla (1940) on zooloog ja ornitoloog; olnud õpetaja, jahindustegelane ja
looduskaitseametnik (1990–2009).
MÄRTS 2015 EESTI LOODUS |143|
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Linnustik

Pikk ja allapoole kõverdunud nokk on suurkoovitajale igati abiks: sellega saab ta toidu kätte isegi 12–14 cm sügavuselt pehmest
pinnasest

Suurkoovitaja,

meie suurim kahlaja

Suurkoovitaja (Numenius arquata) on Euroopa ja
ühtlasi Eesti suurim kurvitsaline. Meil on ta kolmanda kaitsekategooriaga liik, kuid paraku ei ole tänini
selle kahlaja kaitseks midagi ette võetud.
Riho Marja, Jaanus Elts
16
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K

uigi on koostatud suurkoo
vitaja kaitse tegevuskava, ei
ole keskkonnaminister seda
veel kinnitanud. Nõnda pole võetud
käsile ühtegi tegevust, mis aitaks liigi
seisundit parandada. Siiski on oluline
toonitada, et suurkoovitajate arvukus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

pesitsusala
elab aasta ringi
talvitusala

populatsiooniindeks

Suurkoovitaja levikuala Euroopas
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Suurkoovitaja arvukuse muutused Eestis aastatel 1983−2012 Eesti ornitoloogiaühingu punktloenduste projekti andmetel. Populatsiooniindeks kajastab arvukuse
suhtelist muutust
on Eestis viimase poole sajandi jook
sul tunduvalt kahanenud. Seetõttu
vajab meie põllumajandusmaastiku
suurim kahlaja märksa rohkem tähe
lepanu.
Tunneb ära pika ja kõvera noka
järgi. Suurkoovitaja kaalub 600–
900 g, tema pikkus on 53–58 cm ja
tiibade siruulatus küünib meetrini.
Emaslinnud on oma kaasast pisut suu
remad, kuid sulestikus soolised erisu
sed ei ilmne: isased ja emased näe
vad välja ühesugused. Suurkoovitaja
väga pikk nokk on allapoole kõverdu

nud, selle nokaga suudab täiskasva
nud isend hankida pehmest pinnasest
toitu isegi 12–14 cm sügavuselt.
Kõnealune liik võib segi minna
väikekoovitajaga, kes on oma sugu

dunult pesitsenud isaslindude ärarän
ne algab juuni lõpus, üldjuhul lahku
vad suurkoovitajad septembri jook
sul.
Suurkoovitaja pesitsusalad on võrd
lemisi suured, hõlmates
enamasti mitut elupaika
Suurkoovitajate arvukus on
20–70 hektaril. Pesitsust
alustavad nad kaheaasta
Eestis viimase poole sajandi jookselt. Tavaliselt on kurnas
sul tunduvalt kahanenud.
kolmneli muna. Hauvad
mõlemad vanalinnud;
vennast aga tublisti väiksem. Suur munemisest kuni poegade koorumi
koovitajad saabuvad meile harilikult seni kulub harilikult 27 ööpäeva.
aprilli alguses. Emaslindude ja äpar
Kui pojad on pärast munast koo
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Linnustik
Looduskaitsealust suurkoovitajat võime tihti silmata
niitude, soode, luhtade
ja ka kultuurmaastike
kohal, kui ta vilistab
oma iseäralikku
viisi kuüit-kuuüitkuuüüit

le suurimat ohtu. Nimelt on Lääne
Eesti rannikualade ja saarte ranna
karjamaad nüüdseks enamjaolt kinni
kasvanud (roostunud ja/või võsas
tunud) või on neist saanud inimeste
elu ja suvituspaigad.
Paljud suurkoovitajate kunagised
elupaigad on kadunud ka sisemaal.
Suurel määral on see tingitud põllu
majanduse arengust. Ka 1980. aas
tate ja 1990. aastate esimese poole
arvukuse vähenemise taga on ilmselt
olnud järsud muutused põllumajan
Suurkoovitajate arvukust on oluliselt mõjutanud muutused maakasutuses ja põlluduses.
majanduses. Praegusajal majandatakse rohumaid üha intensiivsemalt: vegetatsiooPärast ühinemist Euroopa Liiduga
niperioodil tehakse sageli kolm niidet. Paraku ohustab see kurni ja linnupoegi
on Eesti põllumajandus taas muu
tunud intensiivsemaks. Näiteks on
rumist kuivanud, on nad kohe võime praegu 2000–4000 paari [1]. Eesti Eestis järjest enam levinud vabapida
lised pagema. Emahoolt jätkub neile ornitoloogiaühingu punktloendus mislaudad ja tehakse silo. See tähen
umbes kaheks nädalaks, seejärel kuni te andmetel vähenes suurkoovitaja dab, et loomi ei viida enam karjamaa
iseseisvumiseni kasvatab järglasi vaid te arvukus suuresti 1980. aastatel ja le, vaid toit tuuakse neile otse lauta.
isalind. Täielikult iseseisvuvad pojad 1990. aastate esimesel poolel. Selle Nõnda on märkimisväärselt vähene
alles 35päevaselt. Emaslinnud on ajavahemiku jooksul kahanes nende nud loomade karjatamine ja karja
selleks ajaks juba koondunud suvi arvukus lausa kaks korda. Seejärel on maade osakaal.
suurkoovitajaid aastati olnud enam
Kariloomadele viidav hein ja silo
seltsingutesse.
niidetakse nn lühiajalistelt rohumaa
Looduses elanud suurkoovitaja vähem ühepalju [2].
delt, mida majandatakse
teadaolev vanuserekord on 31 aas
erilise innuga, et saada
tat. Üldiselt ongi tegu üsna pikaealis
võimalikult tihti värs
te lindudega.
Rohumaade sage niide pärsib
ket proteiinirikast saaki.
suurkoovitajate korduspesitsust,
Kahjuks on üsna tava
Levik ja elupaigad. Praegusajal on
sest pärast niitmist on taimestik
line, et selliseid maid
suurkoovitaja Eestis endiselt laialt
liiga madal.
niidetakse meil vege
levinud, kuid liigi levik on viima
tatsiooniperioodi jook
se kolmekümne aastaga kahanenud
sul koguni kolm korda.
22%. Tema peamised elupaigad on
meil niidud, luhad ja teraviljapõllud. Jälje on jätnud maakasutuse muu- Põllumehed saavad sellest loomuli
Osa siinsest populatsioonist pesitseb tused. Viimastel aastakümnetel on kult kasu (sööt on kvaliteetsem), kuid
suurkoovitajale meelepäraseid elu seeläbi saavad hukka nii suurkoovita
ka soodes.
Suurkoovitaja on Eestis vähearvu paiku jäänud Eestis üha vähemaks. jate kui ka teiste põllulindude kurnad.
kas pesitseja, hinnanguliselt on neid See kujutab liigi püsimajäämise Sage niide pärsib ka suurkoovitajate
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Foto: Riho Marja
Foto: Arne Ader

Suurkoovitaja pesa Viljandimaal 2014. aasta aprilli lõpus. Nädal hiljem olid kiskjad
selle pesa rüüstanud

Suurkoovitajad jõuavad Eestisse tavaliselt aprilli algul. Emaslinnud ja mõned isaslinnud, kellel pesitsus luhtus, rändavad siit ära juba juuni lõpus. Hiljemalt septembri
jooksul on kõik suurkoovitajad Eestist lahkunud
korduspesitsust, sest pärast niitmist
on taimestik selleks liiga madal.
Kuna suurkoovitaja pesitseb maa
pinnal, on ta hea toiduobjekt iseära
nis öise aktiivsusega ja lõhna järgi
saaki otsivatele kiskjatele. Ilmselt on
märkimisväärset mõju kahlaja pesit
susedukusele avaldanud ka väikekisk
jate vaktsineerimine marutõve vastu:
see on aidanud kiiresti suurendada
rebaste ja kährikute arvukust.
Paiguti tekitab probleeme hallva
reste, ronkade ja valge-toonekurgede

suur arvukus, sest heinamaa niitmise
ajal ja selle järel jahivad nad pesapai
galt põgenevaid koovitajapoegi.
Suurkoovitajad saavad raadiosaatjad. Selleks et välja selgitada suur
koovitaja elupaigakasutus Eestis, kin
nitavad ornitoloogiaühingu spetsia
listid tänavu kümnele suurkoovitaja
le ajakohased GPS-raadiosaatjad. Nii
saame ülevaate, millistes elupaika
des linnud tegutsevad, kui suured on
nende pesitsus- ja toitumisalad ning

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kas elupaikade kasutuses ilmneb aja
lisi muutusi. Muu hulgas aitab uuring
teada saada, kas suurkoovitaja elu
paigaeelistused muutuvad pesitsus
hooaja jooksul. Võimalik, et hooaja
algul toitutakse peamiselt teravilja
põldudel, teisel poolel seevastu rohu
maadel. Uute teadmiste valguses on
võimalik kavandada sellised põlluma
jandus- ja keskkonnameetmed, mis
aitaksid kaasa liigi püsimisele Eestis
ning suurendaksid nende arvukust.
Püüame uurida sedagi, kuivõrd
ohustab suurkoovitaja pesitsusedu
kust kisklus. Praeguste andmete järgi
langeb üsna suur hulk kurni kiskja
te rünnaku ohvriks. Enim ohustavad
pesi juba eespool nimetatud rebased,
kährikud, valge-toonekurg ja vares
lased.
Kuna tegu on pikaealiste lindude
ga, ei avalda üksikute kurnade kaotus
populatsioonile märkimisväärset
mõju. Arvukust ohustab aga kindlasti
see, kui rüüste tõttu hukkuvad paljud
kurnad ja pesitsusedukus jääb mitu
aastat järjest kesiseks. Kui tõepoolest
selgub, et kisklus ohustab kaitsealuse
suurkoovitaja asurkonda märkimis
väärselt, siis on põhjust võtta meet
meid, nt teha koostööd jahimeestega.
Ohjeldades koovitajate kurni hävita
vaid kiskjaid, soodustame ka teiste
põllu- ja niidulindude käekäiku.
1. Elts, Jaanus jt 2013. Eesti lindude staatus,
pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008.–
2012. a. – Hirundo 26: 80–112.
2. Kuresoo, Andres; Pehlak, Hannes; Nellis,
Renno 2011. Population trends of common
birds in Estonia in 1983–2010. – Estonian
Journal of Ecology 60: 88–110.

Riho Marja (1982) on maastikuökoloog,
uurinud põllumajandusmaastike elurikkust, sealhulgas linnustikku.
Jaanus Elts (1966) on ornitoloog, uurinud põhiliselt põllumajandusmaastiku
linnustikku.

Ootame teavet
ui teate kohta, kus täna
vu kindlasti pesitseb
suurkoovitaja,
palun
andke sellest teada e-posti teel
Riho.Marja@gmail.com. Et hin
nata pesitsusedukust, on olulised
andmed iga pesa kohta.

K

MÄRTS 2015 EESTI LOODUS |147|

19

Seente asend elupuul

ja süstemaatika 1
Mulluse septembrinumbri artikkel andis ülevaate seenemaailma mitmekesisusest [10]. Järgmistes kirjutistes on
lähemalt vaatluse all seente paiknemine eluslooduse süsteemis ja seente süstemaatika suurjaotised.
Irja Saar

ace / www.tiedyedfreaks.org

Seente asend elupuul.
Sajandeid on seeni
käsitletud taimerii
gi osana, nimelt ala
mate taimede klas
sina ((Cryptogamia).
Koos vetikate, sam
malde ja sõnajalgade
ga arvas seened sellesse
klassi Carl von Linné (Linnaeus)
1753. a teoses „Species plantarum“.
See on nii taimede kui ka seente
nomenklatuuri alus; suurem osa tol
lastest põhimõtetest on üldjoontes
kehtinud nüüdisajani.
Ühtlasi algatas Carl von Linné oma
töödega binaarsete ladinakeelsete lii
ginimetuste kasutuselevõtu loodus
teaduses. Esimesel kohal asub pere
konnanimetus ja järgneb liiginime
tus. Eestikeelsete nimetuste puhul on
järjekord vastupidine: enne liigi, siis
perekonnanimetus. Rahvusvaheliselt
ei ole kokku lepitud reeglites, kui
das panna elusolenditele omakeel
seid nimesid. Tasub meeles pidada, et
eesti keeles on nimetatud vaid väike
osa seenetaksoneid ja nimetuse kee
leline sarnasus ei pruugi viidata see
neperekondade omavahelisele sugu
lusele.
Kui seeneliik tõstetakse ümber
teise perekonda ja saab uue ladina
keelse nimetuse, jääb eestikeelne
nimetus sageli muutmata. Eriti juhul,

20

Kitsemamplil on nüüd teine ladinakeelne nimetus, aga eestikeelne nimetus
on jäänud samaks
EESTI LOODUS MÄRTS 2015

kui tegemist on tuntud liigiga või
kui uuel perekonnal puudub oma
keelne nimetus. Näiteks võib tuua
kitsemampli (Rozites caperatus),
kes kuulub nüüd perekonda vöödik
(Cortinarius).
Rahvusvahelise nomenklatuuri
koodeksi järgi kirjutatakse sugukon
dade, seltside jt perekonnast kõrge
mate taksonite teaduslikud nime
tused püstkirjas. Siinses artiklis on
nimetused esitatud eesti õigekirja
kohaselt kaldkirjas.
Seente nomenk
latuuri korrastas
Elias Magnus Fries
1821–1832 ilmunud
teostes „Systema
mycologicum 1–3“
ja „Index“, kus
varasemate auto
rite kasutatud seenenimede heaks
kiitmine kinnitas nende eelistarvi
tuse sünonüümsete nimetuste hul
gast tänapäeval. Seltside roostelise
laadsed (Uredinales, kehtiv nime
tus Pucciniales), nõgiliselaadsed
(Ustilaginales) ning nn puguseente
(Gasteromycetes) varasemad nime
tused tunnistas sobivaks Christiaan
Henrik Persoon 1801. a avaldatud töös
„Synopsis Methodica Fungorum“.
Alates eelmise sajandi teisest poo
lest hakkas murenema teadmus, et
seened kuuluvad taimeriiki. Robert
Harding Whittaker (1959) oli üks esi
mesi, kes võttis kasutusele uue ise
seisva riigi seened, Fungi, kuid kor
rektselt kirjeldas selle riigi alles Royall
T. Moore 1980. aastal [8].
Teadlased on järkjärgult esitanud
tõendeid seente ja loomade võima
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Seeneliikide arv Eestis hõimkondade kaupa, võrrelduna teadusele kirjeldatud liikide
arvuga maailmas [7]. Eesti seeneliikide arv on esitatud andmebaasi PlutoF alusel
(elurikkus.ut.ee). Liigi leidumine Eestis põhineb loodusteaduslikes kogudes talletatud
eksemplaridel ja avaldatud töödel. Eesti suurima seenekogu (TAAM, Eesti maaülikool) eksemplaridest on seni kantud andmebaasi 45% (95 100). Krohmseente liikide
arv Eestis on esitatud andmebaasi MaarjAM järgi (maarjam.botany.ut.ee) [11]
Seenehõimkond
Seeneliikide
Seeneliikide
arv Eestis
arv maailmas
Rozellomycota
?
u 24
Pisieossed, Microsporidia
?
> 1300
Viburseened, Chytridiomycota
16
706
Vatsaviburseened, Neocallimastigomycota
?
20
Jõnksviburseened, Blastocladiomycota
4
179
Ikkesseened, Zygomycota
50
1065
Krohmseened, Glomeromycota
70
169
Kottseened, Ascomycota
4022
64 163
Kandseened, Basidiomycota
3230
31 515
Kokku
7392
> 99 200

Süstemaatika. Seente nomenklatuu
ris on järgitud rahvusvahelist vetika
te, seente ja taimede nomenklatuu
rikoodeksit, mida ajakohastatakse ja
täiendatakse rahvusvaheliste botaa
nikakongresside ajal. Praegu kehtib
Melbourne’i koodeks, mis võeti vastu
19. botaanikakongressil Austraalias
2011. aastal.
Seened on jagatud kaheksas
se hõimkonda ja nelja alamhõim
konda, kuid nende omavahelised
sugulussuhted ja paiknemine seente
fülogeneesipuul pole lõplikult selgi
tatud (vt joonist lk 24 ja tabelit) [3].
Seente hõimkonnad
Rozellomycota (ka Cryptomycota,
Rozellida) on hiljuti kirjeldatud
hõimkond. Sellesse kuuluvad see
ned on üherakulised, neil on ühe
viburilised zoospoorid või nakata

Viburseened (Chytridiomycota).
Nende tallus on kas üherakuline (tihti
risomütseeliga) või lihtne vahesein
teta seeneniit, harva seeneniidistik.
Elutsüklis arenevad ka üheviburili
sed liikumisvõimelised
zoospoorid. Eluviisilt lei
dub nende hulgas liike,
Alates eelmise sajandi teisest poomis on saproobid või tai
lest hakkas murenema teadmus,
mede, seente ja loomade
et seened kuuluvad taimeriiki.
parasiidid vees või mais
maal märgades ja niiske
tes tingimustes.
Arvatavasti on tegemist praegus
Ilmselt tuntuim liik on kartu
ajal elavate seente ürgseima hõim li, aga ka metsikute maavitsade
konnaga, kuhu on arvatud näiteks (Solanum) liikide parasiit, kartuli
perekonnad Paramicrosporidium ja vähki põhjustav kartuli-liitvibur
Rozella [2].
seen (Synchytrium endobioticum).

misvõimelised viburita eosed. Nad
moodustavad tsüste või püsi- ehk
puhkee oseid. Need seened on sisevõi üleparasiidid, nende rakud on
kas kestata või kitiinist kestaga.

Foto: Kersti Sildnik / põllumajandusamet

liku suguluse kohta. Üks tugevamaid
argumente on mõlemas rühmas lei
duva keerulise ehitusega viburi sar
nasus. Thomas Cavalier-Smith [1] on
oletanud seente ja loomade sugulust ja
kasutanud nende mõlema tarvis nime
tust Opisthokonta (tagavibursed [9]).
Seente ja loomade põlvnemist ühis
test eellastest kinnitab hulk evolut
siooniuuringuid, kus on kasutatud
DNA-järjestusi. Seente paiknemi
sest päristuumsete elupuul on Eesti
Looduses kirjutanud Marko Prous [9].

Pisieossed (Microsporidia). Siia
rühma kuuluvad liigid on ainulaad
sete morfoloogiliste ja geneetilis
te kohastumustega rakusisesed para
siidid loomadel, sealhulgas inimesel.
Nende paiknemises elupuul ei suut
nud teadlased pikka aega ühist seisu
kohta leida. 1990. aastate lõpus algu
se saanud geenipõhiste uurimistööde
põhjal võis tõdeda, et tegemist on see
neriiki kuuluva rühmaga. Ent senini
nimetatakse neid rahvusvahelise zoo
loogianomenklatuuri koodeksi järgi.
Pisieossete 13 liiki parasiteerivad
inimesel, põhjustades haigusi: kroo
nilist kõhulahtisust, kopsu-, maksaja neerupõletikku, bronhiiti. Siia kuu
luvad perekonnad Enterocytozoon,
Bacillidium ja Nozema [6].

Kartuli-liitviburseenega (Synchytrium endobioticum) nakatunud mugulad
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Seened

Jõnksviburseened (Blastocladio
mycota). Nende tallus on üheraku
line ja kinnitub risoididega substraa
dile, arenevad üheviburilised liiku
misvõimelised zoospoorid. Eluviisilt
leidub siin liike, mis on saproobid
või taimede, seente ja loomade para
siidid vees või maismaal märgades ja
niisketes oludes; enamik on obligaat
sed aeroobid. Siia kuuluvad pere
konnad Allomyces, Blastocladia ja
Coelomomyces.
Munasviburseened (Monoblepha
ridomycota). Nende tallus on vahe
seinteta seeneniidistik, tihti kinni
tub risoididega substraadile; arene
vad üheviburilised liikumisvõimeli
sed zoospoorid; sugulisel paljunemi
sel on iseloomulik oogaamia, mille
tulemusena areneb paksukestaline
püsieos (oospoor); nad on sapro
troofid. Tegemist on viburseente
hõimkonna sõsarrühmaga. Siia kuu
luvad perekonnad Harpochytrium,
Monoblepharis ja Monoblepharella.
22
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Vatsaviburseened (Neocallimasti
gomycota). Tallus on üherakuline,
kinnitub substraadile risoididega; lei
duvad ühe- või paljuviburilised (kuni
20) liikumisvõimelised zoospoo
rid. Vatsaviburseened on obligaat
sed anaeroobid, kes elavad taimtoi
duliste imetajate seedekulglas, kus
lagundavad taimseid kiudaineid,
tselluloosi. Siia kuuluvad perekon
nad Neocallimastix, Anaeromyces ja
Orpinomyces.

seente hõimkonda [2, 7]. Nii mõni
gi autor käsitleb alamhõimkonda
Entomophthoromycotina hõimkonna
tasemel Entomophthoromycota [4].
Peale selle on kirjeldatud uus
alamhõimkond Mortierellomycotina.
Need on peamiselt saprotroofid mul
las ja taimsel materjalil, harvem loo
made ja inimese mikroobikoosluse
liikmed, kes võivad peremehe nõrge
nedes muutuda patogeenseks. Selle
taksoni asend seente fülogeeneesi
puul pole selgunud.
Kõigile alamhõimkon
dadele on omane hästi
Seente ja loomade põlvnemist
arenenud
hulktuum
ühistest eellastest on kinnitanud
ne rakuvaheseinteta või
hulk evolutsiooniuuringuid, kus
rakuvaheseintega seene
on kasutatud DNA-järjestusi.
niidistik, mis tihti kinni
tub risoididega substraa
dile. Mittesugulisel palju
nemisel tekivad liikumis
Ikkesseened (Zygomycota). Tege võimetud aplanospoorid ja sugulisel
mist on polüfüleetilise taksoni paljunemisel moodustub paksukes
spoor, mil
ga, mille täpsem sisu ja jagunemi taline seigeos ehk sügo
ne alamtaksoniteks ning nendeva lest tavapäraselt idaneb sporangiu
helised fülogeneetilised suhted on mikandjal asuv sporangium. Osal lii
tänini ebaselged. Osa autoreid peab kidel ei ole sugulist paljunemist avas
varem sellesse hõimkonda kuulunud tatud.
alamhõimkondade Mucoromycotina,
Entomophthoromycotina, Zoopago Mucoromycotina seltsi seened on
mycotina ja Kickxellomycotina hõim saprotroofid mullas ja taimsel mater
kondlikku kuuluvust lahtiseks, tei jalil, sealhulgas toiduainetel, samuti
sed ühendavad need endiselt ikkes ektomükoriisa moodustajad (Endo
Foto: Vello Liiv

Seene mõjul hakkavad nakatunud
mugulatel rakud vohama, tekitades
tumedaid lillkapsalaadseid moodus
tisi. Vähivohanditega mugulad lagu
nevad säilitamisel pudrutaoliseks
massiks, kus ujuvad zoo- ja puh
kesporangiumid. Need võivad mul
las eluvõimelistena säilida üle 40
aasta. Seene vältimiseks tuleb kasu
tada vähiresistentseid kartulisorte.
Tegemist on karantiinse taimehaigu
sega, mida Eestist leiti 2009. aastal
Valgamaalt (◊).
Kaks järgmist hõimkonda, nimelt
jõnksviburseened (Blastocladio
mycota) ja vatsaviburseened (Neo
callim astigomycota),
kirjelda
ti varem hõimkonda viburseened
(Chytridiomycota) kuuluvate seltsi
de alusel 2007. aastal uurimistöö
des, mis põhinevad DNA-järjestuste
analüüsidel [3]. Mõned autorid tun
nustavad iseseisva rühmana hõim
konna tasemel ka munasviburseeni
(Monoblepharidomycota), kuid mit
med varasemad autorid peavad seda
rühma endiselt hõimkonna vibur
seened üheks seltsiks munasvibur
seenelaadsed (Monoblepharidales).

Seeneparasiit mütsikutel (Mycena), kääveoseline lehikuhallik (Spinellus fusiger)
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Foto: Vello Liiv

gone) või fakultatiivsed mükooside
tekitajad: nutthalliku (Mucor) ja täpp
halliku (Rhizopus) liigid. Mitut liiki,
näiteks Actinomucor elegans, Mucor
racemosus ja Rhizopus microsporus,
kasutatakse fermenteeritud sojatoo
dete valmistamisel.
Pabula-sõnnikuhallik (Pilobolus
crystallinus) on herbivooride sõnni
kusaproob, kelle spoorid peavad levi
miseks läbima looma seedetrakti (◊).
Sporangiumikandja (5–6 mm) on posi
tiivse fototropismiga, aplanospooride
valmides lõhkeb osmootse rõhu tõttu
sporangiumikandja alune puhetunud
osa, mille tõttu paisatakse sporan
gium kuni 2,5 m kaugusele. Soovijad
saavad seda vaadata YouTube’ist:
Fungus Cannon (www.youtube.com/
watch?v=Y4n0b5rMqE0).

Pabula-sõnnikuhallik (Pilobolus crystallinus)

Foto: Achim Raschka / Wikimedia Commons

Foto: Hans Hillewaert / Wikimedia Commons

Entomophthoromycotina seened
on obligaatsed parasiidid looma
del (lülijalgsed) ja eostaimedel või
saproobid.
Seeneliiki Pandora neoaphidis
katsetatakse lehetäide biotõrjes;
tegemist on parasiidiga, kes tapab
peremehe umbes kolm päeva pärast
nakatumist. Seen kinnitab täilai
ba risoididega taimele, see kattub
kreemika kuni pruunika seenenii
distikuga, millel arenevad koniidid.
Toakärbse-putukahallik (Ento
mophthora muscae) on parasiit
toakärbsel jt kahetiivalistel (◊).
Nakatunud putukatel muutub käi
tumine: nad ronivad näiteks rohu
kõrte otsa või kinnituvad aknaklaa
sidele. Seen tapab peremehe mõne
päevaga, misjärel koniidikandjad
tungivad putuka kehasegmentide
vahelt välja.

Lehetäi Myzus persicae, kelle on tapnud
parasiitseen Pandora neoaphidis

Toakärbse-putukahallik (Entomophthora muscae) tapab kärbse mõne päevaga
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paaristuumsed
(Diakarya)

Foto: Ülle Saks

Seened

kandseened (Basidiomycota)
kottseened (Ascomycota)
krohmseened (Glomeromycota)

viburi
kadu

Krohmseene Gigaspora margarita krohm
eosed. Vasakpoolsel eosel on näha
sporogeense hüüfi jäänuk

Mucoromycotina
Entomophthoromycotina
Kickxellomycotina

ikkesseened
(Zygomycota)

Zoopagomycotina
jõnksviburseened (Blastocladiomycota)
viburseened (Chytridiomycota)
munasviburseened (Monoblepharidomycota)
vatsaviburseened (Neocallimastigomycota)
pisieossed (Microsporidia)
Rozellomycota
loomad (Animalia)
Seente elupuu [3, täiendatud 2 ja 5 andmetega]

Kickxellomycotina hulka on arva
tud saprotroofid, seeneparasiidid või
obligaatsed sümbiondid; perekonnad
Kickxella, Linderina ja Harpella.
Zoopagomycotina. Hõlmab endo- ja
ektoparasiite ainuraksetel, loomadel
(nematoodid) ja seentel. Nagu tihti
parasiitidel on neilgi iseloomulikud
haustorid. Siia kuuluvad perekonnad
Zoopage, Cochlonema ja Syncephalis.
Krohmseened (Glomeromycota).
Nende tallus kujutab endast hästi
arenenud hulktuumset rakuvahesein
teta seeneniidistikku. Nad paljunevad
mittesuguliselt krohmeostega (glo
merospoor), mis on üsna suured (40–
800 µm) ja paksuseinalised, sisalda
24
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vad ohtralt varuaineid ning sadu kuni
tuhandeid tuumi.
Mõnel liigil võivad areneda spo
rokarpid: kuni 2–3 mm krohmeos
te kogumid, mida seovad hüüfid ja
millel võib kujuneda väliskiht (perii
dium). Kõik ligi 200 kirjeldatud liiki
on obligaatsed arbuskulaarse müko
riisa moodustajad, kes enamasti pole
peremeesspetsiifilised ja moodusta
vad arbuskuleid taime juurerakku
des ja vesiikuleid rakkudes või nende
vahel. Huvilised saavad selle seene
taksoni kohta rohkem infot rahvus
vahelise arbuskulaarset mükoriisat
moodustavate seente kultuurikollekt
siooni (INVAM) kodulehelt invam.
caf.wvu.edu.

Tänan kolleege Kadri Pärtelit, Urmas
Kõljalga ja Tõnu Ploompuud nõuan
nete eest! Aitäh Kessy Abarenkovile
ja Maarja Öpikule, kes tegid seenelii
kide arvude väljavõtted andmebaasi
dest PlutoF või MaarjAM.
1. Cavalier-Smith, Thomas 1987. The origin
of fungi and pseudofungi. – Rayner, Alan
D. M. (ed.). Evolutionary biology of Fungi.
Cambridge: Cambridge University Press:
339–353.
2. Corsaro, Daniele et al. 2014. Microsporidialike parasites of amoebae belong to the
early fungal lineage Rozellomycota. –
Parasitological Research 113: 1909–1918.
3. Hibbett, Davied S. et al. 2007. A higherlevel phylogenetic classification of the
Fungi. – Mycological Research 111: 509–
547.
4. Humber, Richard A. 2012. Entomophtho
romycota: a new phylum and reclas
sification for entomophthoroid fungi. –
Mycotaxon 120: 477–492.
5. James, Timothy Y. et al. 2006. Reconstructing
the early evolution of the fungi using a six
gene phylogeny. – Nature 443: 818–822.
6. Keeling, Patrick J.; Fast, Naomi M. 2002.
Microsporidia: biology and evolution of
highly reduced intracellular parasites.
– Annual Review of Microbiology 56:
93–116.
7. Kirk, Paul M. et al. (eds.). 2008. Ainsworth
& Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th ed,
CAB International, Wallingford UK.
8. Moore, R. T. 1980. Taxonomic proposals
for the classification of marine yeasts and
other yeast-like fungi including the smuts.
– Botanica Marina 23: 361–373.
9. Prous, Marko 2009. Päristuumsete elupuu.
– Eesti Loodus 60 (2): 104–109.
10. Saar, Irja 2014. Sügisene sissevaade seene
maailma. – Eesti Loodus 64 (9): 488–493.
11. Öpik, Maarja et al. 2010. The online data
base MaarjAM reveals global and ecosys
temic distribution patterns in arbuscular
mycorrhizal fungi (Glomeromycota). –
New Phytologist 188: 223–241.

Irja Saar (1973) on Tartu ülikooli
mükoloog.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Levikuatlas

Uue levikuatlase välitöödel osalevad mitme põlvkonna paremad taimetundjad. Ott Luuk ja Mari Reitalu Viidumäe lähedal allikasoos 2013. a

Uue taimeatlase
välitööd on alanud
Toomas Kukk

T

änavu tähistame kümne aasta
möödumist Eesti taimede levi
kuatlase [1] ilmumisest. Kas
kümne aastaga on meie taimestik tões
ti nii palju muutunud, et aeganõud
vad ja kulukad välitööd tuleb uuesti
ette võtta? Pigem on tekkinud vajadus
täpsemate nüüdisaegsete leiuandmete
järele. Pärandkoosluste kaitse ühingu
(PKÜ) eestvõttel on alanud uue tai
meatlase koostamine, millele võivad
kaasa aidata kõik taimetundjad ja loo
dushuvilised.
Esimest Eesti taimede levikuatlast
hakati koostama zooloogia ja botaa
nika instituudi (ZBI) botaanikasekto
ris 1973. aastal Livia-Maria Laasimeri

eestvõttel. Taimeliikide levikut kirjel
dati nn Kesk-Euroopa ehk 6’ × 10’ ruu
dustiku (9 × 11 km) abil. Nende ruu
tude piirid järgivad koordinaatvõrgus
tikku ja seetõttu pole Eestis näiteks
erinevalt UTM-võrgustikust kiiluruu
te. Meie sopilise rannajoone ja rohkete
saarte tõttu on nagunii paljudes ruutu
des vaid väike osa maismaad.
Eesti maismaa jääb umbes 540
ruudu sisse. Välitööd olid siis ja on
praegugi üldjoontes lihtsad: iga ruudu
kohta koostatakse sealt leitud taime
liikide nimekiri, kasutades floristilist
koondblanketti ehk nn loenduslehte.
Tolleaegsel blanketil oli ladinakeelse
te lühenditena kirjas suurem osa Eesti
looduslikest taimeliikidest, ligi 1100
taksonit. Ruudust leitud taimeliigid
tõmmati blanketil maha, kasutades eri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Taimeliikide leiuandmed on
atlases jagatud viide klassi:
l taime on leitud aastatel
1971–2005,
 taime on leitud aastatel
1921–1970,
∆ taime on leitud enne
1921. aastat,
? liigi leidumine ruudus on
vaieldav,
+ liik on sellest ruudust hävinud.
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Levikuatlas

Pärismaiste, metsistunud ja tulnukliikide arv atlase ruutudes, olenemata nende
leiuajast. Täisruut tähistab 700 liiki [1]

ekspeditsioonide ajal eri värvi kirju
tusvahendeid.
Uuriti võimalikult erilaadseid tai
mekooslusi ja püüti teha täielik lii
ginimekiri. Tundmatuks jäänud tai
meliigid korjati kaasa ja määrati liigini
õhtul välibaasis, mõned ka herbarisee
riti. Suurem osa liikide leiuandmeid on
teada siiski ainult ruudu täpsusega ehk
siis taim kasvas keskmiselt 107,7 km2
suurusel alal.
Huvitav on märkida, et koordinaat
võrgustiku tõttu ei ole atlase ruudud
võrdse pindalaga: ruudu pindala kaha
neb lõunast põhja poole. Eesti piires
on suurima ja väiksema ruudu pindala
erinevus 6,75 km2.
Aastail 1973–1985 tehti põhili
sed välitööd, need olid toonase ZBI
botaanikute plaaniline töökohustus.
Ekspeditsioonid kestsid korraga ükskaks nädalat. Peale ZBI botaanikute oli
alati kaasas ka taimehuvilisi tuttavaid
ja üliõpilasi või pereliikmeid. Atlase
koostamisest tol ajal meedias ei kir
jutatud, näiteks Eesti Looduses ei ole
seda kajastatud.
1980. aastate keskpaigas atlase väli
tööd soikusid: põhiautorid olid ins
tituudist pensionile jäänud või jää
mas; atlase algataja Livia Laasimer suri
1988. Atlase kõikide ruutude nimesti
kud olid mingisuguse tasemega valmis
ja hõlmasid kokku viis paksu kausta.
26
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Võib-olla oligi hea, et need jäid oota
ma arvutiajastu saabumist.
Taimeatlase valmimiseni kulus veel
üle kümne aasta. 15 aastaga kogune
nud ulatuslik materjal vajas hädasti
vormistamist atlasena. ZBI botaanika
osakonna juhataja Tiiu Kulli eestvõttel
küsiti ja saadi Eesti teadusfondist uuri
mistoetus, et viimistleda atlase and
mestikku ja teha veel välitöid. Atlase
avaldamist trükis finantseeris kesk
konnainvesteeringute keskus.

taimeatlases, seega tuli vaid taimeatla
se ruutude numbrid käsitsi teedeatla
sesse lisada. Taimeatlase andmebaasi
liideti andmeid PKÜ niitude andme
baasist, Eestimaa looduse fondi (ELF)
märgalade inventuuridest, keskkonna
registrist jm.
Suurema osa levikukaartide täien
damiseks vaadati läbi oluline osa Eesti
herbaariumidest, kartoteekidest ja kir
janduses avaldatust. Nüüdisajal liht
sustab levikukaartide koostamist üha
täienev herbaariumide leiuandme
te andmebaas. Tol ajal eeldas leviku
kaartide täiendamine herbaarmaterjali
vahetut läbivaatamist.
Atlases on 1350 liigi levikukaar
ti – suurem osa Eestist looduslikult,
naturaliseerunult ja tulnukana leitud
taimeliikidest, alamliikidest või hüb
riididest. Välja on jäänud hulk sisse
toodud või kultuurist püsivalt met
sistuvaid liike, samuti pisiliike, kelle
levikuandmestik oli ebapiisav.
Kokkuvõtvalt võib väita, et Eesti tai
mede levikuatlas on kodumaise botaa
nika ajaloos oluline etapp, mis võtab
kokku terve põlvkonna botaanikute
töö. See on Eestis seni suurima elusti
kurühma kohta koostatud levikuatlas.
Atlase andmestiku analüüsi tulemuse
na on avaldatud hulk teadusartikleid.

Atlase ilmumisele järgnenud kümmekonna aasta jooksul on märgata
valt suurenenud vajadus
taimede täpsete leiuand
Atlases on 1350 liigi levikukaarti –
mete järele nii loodus
suurem osa Eestist looduslikult,
kaitses kui ka loodus
teadustes.
naturaliseerunult ja tulnukana leiVahepeal on lisan
tud taimeliikidest, alamliikidest
dunud hulgaliselt uusi
või hübriididest.
levikuandmeid
ning
on selgunud mõninga
1997. aastal programmeeris Meelis te varasemate leiuandmete puudulik
Kull loenduslehtede digimiseks tark kus. Eesti pärismaisest floorast on sel
vara Levik, mis võimaldas loendusleh sajandil avastatud rohkem kui 20 uut
tede põhjal teha levikukaarte, printi taimeliiki ning võimalikke, seni leid
da uusi n-ö eeltäidetud loenduslehti ja mata liike on vähemalt sama palju.
Eelmise atlase välitöödel kasutati
koostada kaarte liigirühmade kaupa.
Aastatel 1998–2005 tehti uusi väli fotokoopiaid 1938. aasta sõjaväe topo
töid vähemal määral, umbkaudu sada kaardist ja tolleaegsest maanteede
konnas ruudus. Välitöid on tunduvalt atlasest, kuna täpsed kaardid olid nõu
lihtsustanud Regio teedeatlased. Seal kogude ajal salastatud. Seetõttu ei saa
kasutatakse kohanimedele viitamisel nud ka leiuandmestik olla kuigi täpne.
sama Kesk-Euroopa ruudustikku nagu Tänapäeval on GPS-seade looduse

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Uus levikuatlas kasutab eelmise
atlase ruudustikku. Ruudu täpsu
sega antakse tavalisemate taimeliiki
de levik. Välitöödel kasutatakse uut
koondblanketti, kus liikide ladinakeel
sed lühendid on esitatud mitmevärvi
lisena. Osal liikidel piisab koordinaa
tide ja ohtruse määramisest, teistel
tuleb kindlasti näidis kaasa herbarisee
rida või teha foto.
Välitööde andmestiku sisestavad
kutselised välitöötegijad ise Tartu üli
kooli loodusmuuseumi PlutoFi and
mebaasi loodava sisestusliidese abil.
Nii on võimalik reaalajas saada ülevaa
de välitööde edenemisest ja kavandada
järgneva aasta välitöid. Levikuandmete
täienemisele saavad kaasa aidata kõik
loodushuvilised, sisestades oma leiud
loodusvaatluste andmebaasi (loodus.
keskkonnainfo.ee/lva/).
Enamjagu uue taimeatlase välitöid
on kavas teha sel ja järgmisel aas
tal. Igat atlaseruutu on kavas uurida
kevadel ning üks-kaks korda suvel.
Välitöid tehakse kaheliikmelistes rüh
mades. Botaanikute ja taimehuviliste
huvi välitööde vastu on olnud suur:
taimeatlase infolistis on praegu juba

2 x foto: erakogu

uurija endastmõistetav töövahend.
ELFi märgalade inventuurid ja PKÜ
niiduinventuurid, samuti haruldaste
koosluste ja taimeliikide seire ning
mitmesugused muud välitööd on välja
koolitanud taimi väga hästi tundvaid
ja hea välitöökogemusega botaani
kuid. Samamoodi nagu linnuatlasest,
mida koostatakse Eesti ornitoloogia
ühingu eestvõttel, on uuest taimeatla
sest saanud botaanikaga tegeleva mit
tetulundusühingu projekt.
Uue taimeatlase oluline koostöö
partner on Eesti maaülikooli põlluma
jandus- ja keskkonnainstituudi (EMÜ
PKI) botaanikaosakond. EMÜ herbaa
riumisse liidetakse ka atlase välitöödel
kogutud herbaarmaterjal.
Taimkate ja taimede levik on viima
se kümne aasta jooksul samuti muu
tunud, kuid märksa vähem, võrreldes
senise atlase välitööde algusega, 1973.
aastaga. Atlase andmete nüüdisaegne
periood kestis siiski ligi 35 aastat, mille
vältel muutus Eesti taimkate arvesta
tavalt.

Linda Viljasoo (1910–1991) tegi esimese taimede levikuatlase välitöid. Ta oli üks Eesti
kõrreliste ja pajude paremaid tundjaid. Kirgliku välitöötegijana oli tal alati kaasas
kohvi ja pott selle keetmiseks

Esimese taimeatlase koostamist alustas Livia-Maria Laasimer (1918–1988); töö aitas
lõpetada tema kunagine aspirant Heljo Krall (sünd 1929). Foto aastast 1955
90 huvilist.
Alanud on tubane taimeõpe nii
Tartus kui ka Tallinnas. Muidugi pole
võimalik seitsme loenguga kogu tai
mestikku selgeks saada, ent see aitab
meenutada varem õpitut. Kavas on
ka ühised välitööd, et taimetund
mist edendada ja atlase metoodikaga
välitingimustes tutvuda.
Atlase välitöid korraldab toimkond,
kuhu kuuluvad Toomas Kukk (e-post
tomkukk@gmail.com), Thea Kull, Ott
Luuk, Meeli Mesipuu ja Peedu Saar.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Atlase välitööde metoodikat on aida
nud täpsustada Eerik Leibak, Hannes
Pehlak, Mari Reitalu jt. Uue levikuatla
se välitöid aastail 2015–2016 toetab
rahaliselt keskkonnainvesteeringute
keskus.
1. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti
taimede levikuatlas. Eesti maaülikooli põllu
majandus- ja keskkonnainstituut, Tartu.

Toomas Kukk (1971) on Eesti Looduse
peatoimetaja, EMÜ PKI herbaariumi
vanemkuraator ja taimeatlase projektijuht.
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Huvitav Eesti
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Valaste

pakub talvel jäist silmailu
Üks Ida-Virumaa tuntuim vaatamisväärsus on Valaste juga.
Kuigi tegu on omaaegse kuivenduskraavi otsaga, lähtub
sellest veerohkel ajal Eesti ja isegi Baltimaade kõrgeim juga:
30,5 meetrit.
Mait Sepp

M

õne kirjandusallika järgi
on Valaste juga loodus
nautlejaid lummanud
juba üle 160 aasta. Nimelt ilmus
1852. aastal baltisaksa nädalalehes
Das Inland reklaamimaiguline kir
jutis „Das Seebad Chudleigh” [2].
Tänapäeva mõistes võiks seda peal
kirja tõlkida kui „Voka merekuu
rort”, kuid kohanimi on pisut eksi
tav. Artiklis on kirjeldatud palju
laiemat ala Saka mõisast Merikülani.
Turism ja loodusvaatlused olid tol
lal kiiresti arenev hullus ning rannaja idüllilised maastikuvaated moes.
Nõnda räägitaksegi toonases
kirjutises suuresti sellest, milli
seid geoloogilisi haruldusi, kauneid
kohti ja romantilisi maastikke või
vad puhkajad siinsel klindiranni
kul näha. Tollase maitse järgi kuu
lus hingeliigutava rannavaate juurde
ilmtingimata juga, sestap ongi mai
nitud, et siinses merekuurordis saab

imetleda lausa 200 jala, s.o umbes
60 meetri kõrgust juga. Kirde-Eesti
paerannikul on kümneid jugasid,
kuid enamasti jääb nende kõrgus
alla kümne meetri [6]. Seetõttu on
arvatud, et küllap käib kõnealune
kirjeldus Eesti kõrgeima joa kohta
Valastel. Joa kõrgusest ei maksa hei
tuda, artiklis on teisedki mõõdud
ilmselgelt üle hinnatud.

Eesti pikim, 30,5 meetri pikkune Valaste
juga. Peale veesamba saab siin uudistada üsna värvikirevat geoloogilist läbilõiget: paeseina ülaosas avanevad Kesk- ja
Alam-Ordoviitsiumi eri kihid ning alaosas Alam-Kambriumi lademed

Põhja-Eesti jugasid ja
mainib ära ka ValastePeale lummava vaate, mida
Suurkraavi joa [4].
pakub kõrgelt langev vesi, ja
1980. aastal on Eesti
Looduses
Valaste juga
rahustava joakohina saab siin
lühidalt, ent faktirik
tundma õppida Balti klindi
kalt käsitlenud Erna
geoloogilist ehitust.
Annuka [1]. Muu hul
gas on selles artik
lis kirjeldatud väga
Valaste jääime. Valaste juga on huvitavat loodusnähtust, mis teeb
korduvalt pälvinud tähelepanu ka Valastest meeliköitva vaatamis
Eesti Looduses. Näiteks 1935. aasta väärsuse ka talvel. Kui külmal ajal
4. numbris loetleb Eesti geoloo on kraavis piisavalt vett (Valaste
gialegend Karl Orviku (1903–1981) suurkraav on nii talvel kui ka suvel
sageli täiesti kuiv) ja puhuvad tuge
vad põhjakaaretuuled, paiskub joast
alla langev vesi piisavihmana hoo
pis ülesse astangu serva peale taga
si ning jäätub seal. Nii tekib kalda
pealsetel rajatistel ja eriti puuokstel,
aga ka paeseinal mitme sentimeetri
paksune jäitekiht. Jääst ja jää rasku
se all paindunud okstest moodus
tuvad eriskummalised skulptuurid,
mida käib ka kauge kandi rahvas
uudistamas. 1980. aastal ilmus see
jääime 15. aprilli paiku, sel aastal
8. veebruaril [1, 5].
Valaste juga asub Ida-Virumaal Ontika maastikukaitsealal
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Platvorm aitab nautida joavaadet
ja paeseina. 1999. aastal rajati
Valastele vaateplatvorm, mis andis
võimaluse imetleda juga ka altpoolt.
Rajatis muutus kiiresti äärmiselt
populaarseks, Valastest sai vaielda
matult üks Ida-Virumaa menuka
maid turismiobjekte.
Peale lummava vaate, mida pakub
kõrgelt langev vesi, ja rahustava joa
kohina võimaldas vaatekoht tundma
õppida Balti klindi geoloogilist ehi
tust. Kusagil mujal meie rannikul ei
saa paljandit sedavõrd hästi vaadelda.
Siinse paeseina ülaosas näeb Keskja Alam-Ordoviitsiumi ning alaosas
Alam-Kambriumi lademeid.
Kahjuks jäi platvormi eluiga
lühikeseks: varasemad projektee
rimisvead ja loodus võttis oma.
2009. aastal avastati platvor
mi täiendust planeerides, et selle
toestussambad on nihkunud ja
paekihtide all oleva sinisavi tõttu
ebastabiilsed. Langetati otsus vaa
tekoht sulgeda ja joa näitamiseks
välja töötada mõni nii-öelda loo
duskindlam viis. Paraku tähen
daks see toestamise tarvis sügava
te aukude puurimist, valada tuleks
ka suur kogus betooni. Valaste
juga asub aga Ontika maastiku
kaitsealal, kus nii põhjalikud ehi
tustööd ei ole lubatud.
Nõnda on platvorm praegugi sule
tud, kuid loodetavasti asjad siiski
muutuvad. Peatselt ehk kinnitatakse
Ontika maastikukaitseala uus kaitse
korralduskava, mis lubab Valastele
ehitada joa ja paljandi vaatlemiseks
vajalikud rajatised [3].
1. Annuka, Erna 1980. Kevadine Valaste juga.
– Eesti Loodus 31 (4): 244–245.
2. Das Seebad Chudleigh 1852. – Das
Inland 30: 593–599.
3. Jõesaar, Tuuli 2014. Kooskõlastus veni
tab Valaste joa platvormi kordategemist. –
Eesti Päevaleht, nr 141, 24. juuli.
4. Orviku, Karl 1935. Jugadest Põhja-Eesti
pangal. – Eesti Loodus 3 (4): 124–127.
5. Päeva pilt 2015. Valaste pakub jälle jäist
maastikku. – Põhjarannik, nr 27, 10. veebr.
6. Suuroja, Kalle; Suuroja, Martin 2011.
Eesti joad. Eesti Loodusmonumendid. OÜ
GeoTrail KS.

Mait Sepp (1974) on loodusgeograaf ja
Tartu ülikooli klimatoloog.

Talvel, iseäranis siis, kui puhuvad põhjatuuled, avaneb Valastel lausa muinasjutuline
vaatepilt: tuul on lennutanud vett nii jalami servale kui ka kaugemale, tekitades kauneid jäämoodustisi
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Essee
2 x foto: Tiit Kändler

Ilu peitub

pisiasjades
Me kardame Saatanat, hirmsasti kardame, nõnda oleme
omaks võtnud propagandistliku loosungi „Saatan peitub
pisiasjades“. Keda me Saatana all silmas peame, seda on
kergem määratleda vastandamise meetodil, mis, tõsi küll,
on teaduses kõige vähem soositud meetod.
Tiit Kändler
Saatan ei ole ilu, headus, armastus,
kodumaa, eurotsoon, looduslik mit
mekesisus, säästev areng, globalisee
rumine, gravitatsiooniseadus ja per
petuum mobile võimatus. Iga naine ja
mees võib nimekirja täiendada. Kui me
väidame, et keegi on võtnud Saatana
advokaadi rolli, siis peame peaasjali
kult silmas, et tuhnime tähelepanda
matutes, ent kiuslikes pisiasjades.
Millegipärast on säherdune sät
tumus mind pikka aega kummita
nud: justkui peaksime pisiasju kurju
se juurteks, suuri asju seevastu või
meliseks sünnitama nii Saatanat kui
ka anti-Saatanat.
Sõnastan kohe alguses oma lemma:
pisiasjades avaldub maailma ilu, hea
dus ja armastus. Matemaatiliselt range
olles suudaksin väikse vaevaga tõesta
da teoreemi: Saatanat peitvate pisias
jade hulk on lõpmatus ja ilu peitvate
pisiasjade hulk on lõpmatus ning neil
kahel lõpmatusel on Saksa matemaa
tiku Georg Cantori arust vähemasti
sama suur võimsus. See tähendab, et
saatanlike pisiasjade hulk mahub ilu
sate pisiasjade hulka parasjagu ja piisa
valt. Kui peame seda järeldust ilusaks,
siis on üks ilus pisiasi rohkem ja ilusate
pisiasjade hulk võimsam.
Võtame arvtelje. Sellel on oluli
ne vaid üks punkt – null. Ülejäänud
osa maailmast kulgeb paremale posi
tiivse, teine osa negatiivse lõpmatuse
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poole. Kui võtame positiivsete arvude
maailma, siis nullist see algabki.
Kui väga ka ei tahaks jätkata, et iga
inimese maailm sõltub sellest, kas ta
alustab nulli pluss- või miinuspoo
lelt, märkigem vaid seda, et null on
number, mida nii matemaatika kui
ka füüsika on hullupööra kartnud
siiamaani. Null oli viimane number,
mis Euroopas kasutusele võeti: India
ja araabia matemaatikute mõjutusel.
Kreeklased eirasid nulli: ei saa olla
asja, mida pole olemas. Samuti oli
Roomas. Horror vacui ehk tühjuse
kartus kehtis keskajani. On miski, ent
puudub eimiski.
Suhtumist muutis Magdeburgi lin
napea Otto von Guericke imeline eks
periment: 1657. aastal pani ta kahek
sa hobusepaari sikutama lahti kahte
poolkera, millest oli õhk välja ime
tud. Poolkerade esimesed eksemp
larid varisesid plahvatades kokku,
kuid tugevamate seintega poolkera
sid ei jaksanud hobused lahti tõmma
ta. See ajendas itaallast Evangelista
Torricellit 1646. aastal leiutama elav
hõbedabaromeetri, seejärel tuli alti
meeter ja siis termomeeter.
Matemaatika ja füüsika on kartnud
nulli tänini. Matemaatilises analüü
sis on nulli vältimiseks võetud käi
bele kaval euroopalikku mõtlemist
kujukalt illustreeriv nipp: ei arvuta
ta funktsiooni väärtust sellise argu
mendi puhul, kui väärtuseks kipub

Assisi Franciscus, loomade pühak, kelle
kuju seisab Montserrati kloostri lähedal
Kataloonias, tegi tühiasjadeks peetud
loomakestestki tähtsa pühaduse

Vee jäätunud juhuslik vool väljendab
pisiasjade harmooniat ja ilu
olema lõpmatus, vaid nullist infini
tesimaalsel kaugusel, kujuteldama
tult väikesel kaugusel olevas punk
tis. Epsilonpiirkonnas, mille ulatuvus
on null ja ei ole ka. Nõnda välditakse
juhul, kui lõpmatus tekib, ometi lõp
matuse teket. „Nulliga jagada ei tohi!“
on argument koolilastele. Aga kes
keelab? Lõpmatus.
Seesuguse kontrollitud ja talu
tava lõpmatuse graafiline näide on
deltafunktsioon, lõputult kitsenev
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Foto: Tiit Kändler
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Universumi taustkiirgus sisaldab imepisikesi fluktuatsioone, mille tõttu tekkisid
tähed, planeedid ja galaktikad ning elu

absoluutset nulli kardab ka loodus.
Absoluutne nulltemperatuur, kus ei
juhtu mitte midagi, on saavutamatu;
eimiski ehk absoluutne vaakum koos
neb vaid pisiasjadest: sisse ja välja
vupsavatest virtuaalsetest footonitest
ja teistest osakestest.
Tavapäratult olen kümmekon
Lumikelluke ilmub kevaditi välja justkui taimetust tühjusest
na aasta eest Luuka evangeeliumist
(12:27) välja kirjutanud Jeesuse ime
ja lõputult kõrge Gaussi jaotus ehk nad midagi suurt avastanud. Suur osa ilusa lause: „Pange tähele lilli, kuidas
normaaljaotus, mille normeeritud teaduslikest avastustest ja leiutistest nad ei ketra ega koo; aga ma ütlen
pindala on ometi 1 ning mis esin peitub pisiasjades, nt kuidas süm teile: Saalomongi kõiges oma hiilgu
dab punktlaengut. See on hämmasta meetriat imevähe rikutakse või elekt ses pole olnud nõnda ehitud kui üks
nendest!“.
val kombel võrreldav Euroopa Liidu rijuhe magnetiosuti võnkuma pani.
Meie tehnoloogia on
mentaliteediga: pole tegu ohuga (lii
üha enam lapsekinga
girikkuse katkemine, kliimaolude
des. See tähendab, et
hüpe), vaid näiliselt hoomatava prot Vaid pisiasjade kaudu saab loo99,99 protsenti sellest
sessiga.
dus luua end päev-päevalt enesekasutatakse lapsikult:
Arvatakse, et kui saame joonista sarnaseks.
mängud, rakendused,
da graafiku, siis on olukord kontrolli
lapseuudised, mängu
all, ja selle tembuga ehk funktsiooni,
olukorra, keskkonna, elu katkemisega, Me ei suuda lõpmatust hoomata, seks. Meie liiklus, ringisõitmine toi
järsu vertikaalse hüppega alla lõpma sest muidu ei suudaks me elada. mib samadel alustel kui laste sebimi
tusse kuristikku on lõpmatus välditud. Nullilähedast epsilonpiirkonda aga ne liivakastis.
Loodus on ikka loodus, tal pole
Füüsikud on läinud kaugema tajume küll. Pisiasju, milles peitub
le: uurides universumi asju, võtavad maali meeleolu, skulptuuri hoog, aega suurejoonelisteks üldistusteks,
nad niipea, kui silmapiirile kerkib muusika maitse ehk väikesed rütmi faabulateks, diskursusteks, postmo
pöördnulli ehk lõpmatuse oht, käsi ja kooskõlafluktuatsioonid tuntu dernismiks, tema asi on endistviisi
le renormeerimise. See on niisugune taustal, kirjanduse lõhn. Ilma pisiasja pisiasjad. Vaid pisiasjade kaudu saab
tore tegevus, et kui mingisse võrran deta ei saa olla maalil meeleolu, muu loodus luua end päevpäevalt enese
disse ilmub lõpmatus, siis lahutatakse sikal maitset ega skulptuuril hoogu. sarnaseks. Kui see jutt ei veena, siis
laske muuta 0,01 protsenti oma aval
see rahumeeli maha ja jätkatakse reh Ammugi siis kirjandusel lõhna.
Sama lugu on loodusega, meie dunud geenidest ja võitegi olla Putin
kendust stoilise rahuga. Mida seesu
gusest nipist arvaks Cantor, me teada puhul eriti inimesega. Ilu, veetlevus, valmis. Või kui olete hoogsam, võite
ei saa: ta läks hulluks juba 1884. aastal sarm, võlu – olgu siis sõbral või polii 0,1protsendise muutuse läbi saada
oma eri võimsustega lõpmatusi kor tikul, männipuul või põdrakanepil – isegi šimpansiks.
Tõepoolest, pole midagi öelda, ilu
ei ole olemas ilma pisiasjadeta. Iseasi,
rutades ja jagades.
Gregor Mendel, Charles Darwin kas märkame neid või mitte, ja see, peitub pisiasjades, vaid Saatana poo
ja Thomas Morgan tegelesid pisi kes märkab vähe pisiasju, on sama lelt vaadates näeb pisiasjades teda
asjadega, imeväikese erinevusega isen moodi hädas nagu see, kes paneb ennast. Kuid miks teda kampa võtta?
di järglaste vahel, mille oli geenides tähele vaid pisiasju, tajumata seeläbi See küsimus pole üldse pisiasi.
kokku meisterdanud juhuslikkus. Kui männi kõrgust.
Nüüd me teame, et pisiasju, Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
nad poleks märganud pisiasju, poleks
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Kelmikas kits

S

Foto: Jan Lepamaa

ee vallatu kitseke juhtus mu
kaamera ette aastal 2009
LõunaEestis. Sel väga kuumal
suveõhtul oli õhk igasugustest putu
katest paks. Sõitsin mööda kaunilt
looklevat teed, kuni märkasin eemal
üht kitsekest põllule astumas. Pidasin
auto veidi eemal kinni ja läksin luu
rele.
Põld oli osalt heinamaa ja osalt
viljapõld. Heinamaa osal olid sobi
vate vahedega heinapallid, mille
taha varjudes hiilisin lähemale.
Kitseke nosis rahulikult ja liikus
vaikselt viljapõllu poole, kuni kadus
kõrge vilja sisse.
Seisin viljapõllu ääres ja mõt
lesin, kas järgneda talle või mitte.
Kits ei olnud kaugel ja mu peanupp
koos kaameraga oli talle nüüd sel
gesti näha. Ta nägi mind, kui vahe
peal pead tõstis ja ümbrust uudistas,
ometi ei pööratud mulle mingit tähe
lepanu.
Astusin viljapeade vahele ja liiku
sin vaikselt lähemale. Nüüd hakkas
kitseke mind veidi terasemalt uudis
tama, et mis kummaline tegelane siin
klõpsib. Meil mõlemal oli palav ja
parmuparv lendles ümberringi. Nii
juhtuski, et just siis, kui ma päästikule
vajutasin, lendas üks parm kitsekese
le silma ja foto kelmikast kitsest oligi
sündinud.
See pilt on üks mu kõige popu
laarsemaid fotosid ja tekitab alati
vaatajates positiivseid emotsioo
ne. 2011. aastal jõudis see üles
võte fotovõistlusel „Defenders of
Wildlife“ 50 parima hulka. Minu
pilte vaata www.mariannrea.com.
Pildistusseadmed: Canon EOS
20D; Canon EF 100–400 mm F 4,5–
5,6 L IS USM.
Mariann Rea
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Intervjuu

Indrek Rohtmets Vilsandil paadikuuri ees, seljas Margit Tätte õmmeldud ja Vilsandi rahvariideks kuulutatud jakk

Huvi looduse vastu
kujuneb lapsepõlves
Teadusajakirjanik Indrek Rohtmetsa
küsitlenud Toomas Kukk
Kuidas sinust sai loodushuviline?
Ma olen maapoiss ja hakkasin vara
kult huvi tundma reisi- ja loodus
raamatute vastu. Meil kodus pol
nud neid loodusraamatuid, mis
olid Väike-Maarja lasteraamatuko
34
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gus. Tollel ajal oli eraldi täiskas
vanute raamatukogu ja lasteraama
tukogu. Lasteraamatukogus oli näi
teks saadaval Nikolai Plavilštšikovi
„Noortele loodusesõpradele“ (1955).
Kuna Väike-Maarja raamatupoes
seda ei müüdud või oli läbi müü
dud, siis laenutasin toda raamatut
ikka ja jälle, vahest kokku ehk seit

se-kaheksa korda. Tollal sai laenu
raamatu koju viia korraga vist kuuks
ajaks või oli see kogunisti ainult paa
riks nädalaks.
Ma ei tea, mis mulje võiks see raa
mat jätta praegusele noorele luge
jale, kuid mäletan, et mind mõjutas
see tugevasti. Teos ise on muide väga
lihtsa ülesehitusega: ilmselt kusa

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Aafrika kohta olid
enne reise palju luge
nud. Kas tegelikkus oli
teistsugune?
Aafrika tegelikkus on
minu jaoks olnud tõesti
teistsugune kui raama
tutes, enamasti võimsam. Olen nüüd
seks oma elust vähemalt kümmekond
kuud veetnud Aafrikas. Need kuud
on kogunenud seitsme reisi tulemu
sel. Reisime kahekesi koos abikaa
sa Mariaga ja oleme iga kord olnud
kohal üle kuu aja, lühemaks ajaks pole
mõtet nii kaugele sõita. Enamasti on
reisisihiks suured rahvuspargid.
Kõik rännakud on seotud Idaja Lõuna-Aafrikaga, seega valda
valt endiste Briti koloniaalmaade
ga. Lääne-Aafrikaga ma tuttav ei
ole, kuigi väga huvitav oleks käia
Senegalis. Oleme olnud Ugandas,
Tansaanias, Rwandas, mis oli Belgia
koloonia, siis Sambias, Namiibias, mis
oli pigem Saksa koloonia, Botswanas
ja Lõuna-Aafrika vabariigis.
Olime nädal aega kahekesi Bots
wanas, hiiglaslikul kaitsealal KeskKalaharis, täiesti segamatult omaette
keset loodust – ma ei ole varem kuna
gi kogenud niisugust looduse osaks
olemist.

Valimised kulgesid seal selles võtmes, et vaenurühmad ajasid üksteist mööda tänavaid Kalašnikovi
automaatidega taga.
salaseltsi NLS ehk noored looduse
sõbrad. Sinna kuulusid mu kaks kõige
lähedasemat sõpra ja meie koerad
(naerab). Ei tea, miks see pidi sala
selts olema? Võib-olla on neist kauge
test aegadest pärit see, et olen hiljem
gi teinud üht-teist omal algatusel, ehk
nagu praegu üteldakse: rohujuure
tasandil.

Indrek Rohtmets on
sündinud 18. juulil 1953
Väike-Maarjas. Lõpetas 1971
Väike-Maarja keskkooli ja
1977 Tartu ülikooli bioloogina
(zooloogina) ning 1986 ajakirjanikuna. Ajakirja Horisont peatoimetaja aastatel 1989–2001
ja taas 2014. aastast. MTÜ
Loodusajakiri vastutav väljaandja aastail 2004–2013. Tema
algatusel on loodud Eesti teadusajakirjanike selts. Kirjutanud
aimeraamatuid, nt „Eesti
elusloodus. Kodumaa looduse
teejuht” (koos kaasautoritega)
ja „Kultuurilooline Eestimaa.
Teekaaslane”; toimetanud ja
tõlkinud inglise keelest kümneid loodusvaldkonna trükiseid
ja olnud mitme teadusfilmi
stsenarist. Eesti televisiooni
loodussaate „Osoon” kaasautor.
2015. aastal pälvis Valgetähe
IV klassi teenetemärgi.

gilt Eestiga sarnasest kliimavöötmest
pärit autor jutustab neljal aastaajal
looduses toimuvast. Sain innustust
hakata ka ise kaustikusse sesoonseid
märkmeid tegema: millal sinilill esi
mest korda õitses või millal kuldnokk
tuli meie õuele. Usutavasti on igasu
guse entusiastliku tegevuse alusta
miseks mingit tõuget vaja. Eks neid
mõju avaldanud raamatuid oli palju
rohkem, aga ma ei hakkaks neid kõiki
üles lugema.
Põhikoolis käisime koos paari-kol
me sõbraga koolis bioloogiaõpetaja
le nii kaua peale, kuni Väike-Maarja
kooligi tekkis noorte loodusesõpra
de ring. Päris algkoolis olin aga koos
mõne oma küla poisiga asutanud

Kust pärineb su huvi kaugete
maade vastu?
Oluline osa oli raamatusarjal „Maailm
ja mõnda“. Lugesin Livingstone’i
Lõuna-Aafrika reisikirju. Uskumatult
sügava mulje jättis kirjeldus, kuidas
Livingstone oli lõvi käppade vahel.
Vaatasin selles raamatus avaldatud
gravüüre väsimatult üha uuesti. Üks
suuri lemmikuid oli Poola päritolu
maailmarändur Arkady Fiedler, keda
tänapäeval enam suurt ei mäletata.
Tema „Kalad laulavad Ucayalis“ süti
tas kustumatu soovi pääseda korraks
Lõuna-Ameerika selvasse. Neid raa
matuid on veel virnade kaupa, millest
võiks rääkida.
Ma ei oleks isegi veel 26–27 aas
tat tagasi uskunud, et üleüldse pää
sen Nõukogude Liidu piiridest välja.
Aga et pääsen Aafrikasse, see tun
dus ilmvõimatu. Aafrika on olnud
mu unelmate maa varasest lapse
põlvest saadik. Väga põnevad on ka
Põhja- ja Lõuna-Ameerika. Põhjas
California, Arizona ja Nevada suured
kõrbed. Lõunas Patagoonia lagendi
kud, Amasoonia selva, udumetsad
Ecuadoris, Falklandi saared.
Horisondi
komandeeringuga
olen käinud mitmetes Nõukogude
Liidu looduspaikades: Kesk-Aasias,
Kaug-Idas, Kaukaasias. No mida sa
veel tahad! Igal juhul on mul värs
ked tiigri jäljed Ohhoota mere ääres
Primorje krais oma silmaga nähtud.
Olen vahetevahel ikka mõelnud, et
mis seal Venemaa looduses praegu
toimub.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keenias sa ei olegi käinud?
Meil jäi Keenias käimata, kuna seal
algasid just enne meie saabumist vali
mised. Meil oli juba üüriauto tellitud.
Valimised kulgesid seal selles võt
mes, et vaenurühmad ajasid üksteist
mööda tänavaid Kalašnikovi auto
maatidega taga. Me ei läinud sellest
kõigest osa võtma, olime parasjagu
Ugandas ja pöörasime autonina lõu
nasse. Tänu Keenia valimistele sat
tusime Rwandasse ja nägime mägi
gorillasid.
Mitut liiki maailma linde sa oled
looduses näinud?
Ümmarguselt üheksatsada, täpset
arvu on raske nimetada, sest mõned
liigid on küsimärgi all ja ma tahan
enda vastu olla aus. See pole teab
mis märkimisväärne arv, aga ma olen
ise rahul. Ent arusaadavatel põhjus
tel lisandub liike iga reisiga üha aeg
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Intervjuu
lasemalt. Kakumäel olen koduõues
näinud 52 linnuliiki. Imelik, seda on
rohkem kui Vilsandil meie suvema
ja õues. Kõige ootamatumad linnud
Tallinnas on olnud mulle merikotkas
ja väike-kirjurähn.
Paljud ülikooli bioloogiat õppima
tulnud on nooremas eas vaadelnud
linde või kogunud putukaid. Kas sa
oled ka midagi säärast teinud?
Ma olin keskkooli lõpuaastail innukas
liblikakollektsionäär. Minu kogus oli
päeva- ja ööliblikaid üle saja viieküm
ne liigi ja paljud hämarikuliblikad jäid
mul määramata. Tol ajal polnud Jaan
Viidalepa ja Hans Remmi värvipilti
dega määraja veel ilmunud ja ma sain
kuidagi läbi häda kätte looduseuurija
te seltsi avaldatud kaks vihikut-mää
rajat, kus olid mustvalged fotod.
Minu liblikakoguga juhtus kum
maline õnnetus. Kogu asus seinale
kinnitatud kastis, kus liblikad seisid
nõela otsas reas. Ühel talvepäeval oli
mul kodus õhuaken lahti ja tihased
lendasid aknast sisse. Ma olin min
gil põhjusel paar päeva tagasi võtnud
kollektsioonikasti eest klaasi ja tiha
sed tegid täiesti puhta töö. Selle avas
tanud, läksin esimese hooga õue ja
võtsin tihaste söögimaja ära (naerab).
Aga mis sa tihastega ikka peale hak
kad! Panin söögimaja järgmisel päe
val tagasi.
Liblikatega seostub ka see, et veet
sin igal suvel mõned nädalad Pärnus
onu juures Raekülas. Seal püüd
sid pooled tänava poisid liblikaid ja
nende hulgas ka minu noorem onu
poeg Rao. Huvitav, et niisugused har
rastused tollel ajal nõnda populaarsed
olid. Pärnu kandist sain püüda neid
liblikaliike, keda Väike-Maarja ümb
ruses ei elanud.
Mul on meeles seik, kui nägin esi
mest korda elus pääsusaba. See oli
Reiu jõe ääres. Mul oli enda tehtud
liblikavõrk õieli püsti ja kihutasin kii
resti lendavale liblikale igavese hooga
läbi võsa järele. Järsku olin metsateel,
kus jalutas üks enam-vähem minuva
nune poiss, hoides tüdrukul ümbert
kinni. Nad vaatasid mind nagu mingi
sugust idiooti ja puhkesid kogu süda
mest naerma. Tema käis juba tüdru
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kuga, aga mina ajasin võrguga liblikaid
taga. Näost punane, kadusin võssa
tagasi ja pääsusaba lendas kah ära.
Õiget looduseuurijat ei tohiks selli
ne seik ju heidutada.
Muidugi, aga mul oli tunne, nagu
oleks millegagi vahele jäänud. Eks see
koomiline hetk olnud (naerab).

ei taha ma sugugi iseenda isikust nii
palju rääkida. Professor valutas tõsi
selt südant teaduse ja looduse popu
lariseerimise pärast ning jälgis kogu
kõnealust valdkonda.

Kuhu sind pärast ülikooli lõpeta
mist tööle suunati?
Tallinna noorte loodusesõprade majja
õpetajaks, aga ma kujutasin ette, et
Mis oli su kitsam eriala ülikoolis minust saab teadlane ja seetõttu leid
bioloogiat õppides?
sin endale töö Sakus üleliidulise bio
Istud ikka kindlalt toolil? Ma tegin loogilise taimekaitse uurimisinstituu
oma diplomitöö Hans Remmi juures di nooremteadurina. Selle instituudi
Eesti sääriksääskede faunast. Nii et peamaja asus Moldaavias ja tegemist
liblikakogumine muutus ülikoolis sää oli üsna kafkaliku asutusega. Paari
sepüügiks. Käisin pärast kooli lõpeta kuu pärast sain aru, et otsene teaduse
mist veel aastaid Hans Remmil suve tegemine ei sobi mulle.
praktikates külas. Ta oli fenomenaal
Elu on täis juhuseid ja nõnda viis
ne inimene. Tollel ajal kuulus bio puhas juhus mind tänaval kokku Tõnu
loogide suvepraktikasse kolm nädalat Heinmaaga, kes oli minu ristiisa ja
puhast entomoloogiat. Remm juhen töötas teleoperaatorina. Küsisin talt
das neid praktikume. Seal oli alati väga suusoojaks, et kas ta mõnda töökohta
õpetlik kogutud putukaid vaadata; oli ei tea, ja tema kostis, et järgmisel päe
väga lõbus ning vabameelne õhkkond. val on ETV-s konkurss teleoperaatori
Tavaliselt olid need praktikumid kus ametikoha täitmiseks. Läksin ja olin
kil Lõuna-Eestis, vastu Läti piiri.
seejärel kaks aastat Eesti televisioonis
operaator.
See aeg lisas elukoge
must
ja enesekindlust.
Tema käis juba tüdrukuga, aga
Teleoperaator peab igasu
mina ajasin võrguga liblikaid
gustes olukordades lahen
taga.
duse leidma, et tulemus
oleks loominguliselt või
malikult hea. Mine tea,
Kes õppejõududest on sind kõige võib-olla polekski ma ilma telema
enam mõjutanud?
ja põgusa kogemuseta julgenud kan
Mind ei ole kõige rohkem mõjuta dideerida Horisondi toimetusse.
nud mitte diplomi andnud töötami Telemajast pärineb ka mu huvi tele
ne entomoloogia vallas, vaid eelkõige saadete tegemise vastu ja üldse video
botaanikuna tuntud Viktor Masing. tegemise vastu. Olen sel alal hilise
Võib-olla see näib mulle nii, aga min matel aastatel veidi kätt proovinud ja
gil seletamatul kombel ta pani mulle midagi on eetrissegi jõudnud, ka meie
ülikooli ajal silma peale. Ma polnud loodusreiside kohta.
seda kindlasti ära teeninud: tuden
geid oli ju nagu kirjuid koeri, tol ajal Tollane Horisondi toimetamine
olid suured kursused.
erines praegusest ilmselt tugevasti
Viktor Masing hakkas minu tege ja küllap oli ka lihtsam.
vust jälgima just siis, kui mind oli Horisont oli ühingu Teadus ajakiri
valitud Horisondi bioloogiatoimeta ja kuulus EKP keskkomitee kirjastu
jaks. Ta oli vahel Tallinnas haiglas se alla. Mul oli ilus punane töötõend,
ning tuli enne Tartusse tagasi sõit mis on siiamaani alles: EKP keskko
mist ikka Horisondi toimetusest läbi, mitee kirjastus.
Rahastamine oli tol ajal paigas
et küsida, kuidas läheb. Kui mul siis
vahel mõni artikkel õnnestus, lähetas nagu palgadki. Ma pole kunagi kuulu
ta mulle tunnustava kirja. Siinkohal nud kommunistlikusse parteisse (ega

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kesk-Kalahari looduskaitsealal. Puhkehetk enne õhtust loomavaatlusringi
Foto: Indrek Rohtmets

Kuidas sai sinust Horisondi pea
toimetaja?
1982. aastal asutas Marju Lauristin
Tartu ülikooli ajakirjanduskateedri
juures võimaluse nelja aastaga oman
dada teine kõrgharidus olemasoleva
alusel. Tolleaegne Horisondi peatoime
taja Feodor Feodorov ehk Fedka, nagu
me teda hüüdsime, kutsus mu välja ja
ütles, et nüüd lähed kooli. Professor
Lauristini mõte oli muu hulgas tõmma
ta ajakirjandusse ka rohkem reaalalasid
õppinud inimesi. See oli tore aeg, sest
meil oli huvitav kursus. Kui ma ei eksi,
siis neli inimest meie viieteistkümne
liikmelisest kursusest on olnud või on
näiteks riigikogus.
1986. aastal oli mul teine diplom
käes ja seekord nii-ütelda puhtalt eri
alane. Feodor Feodorov soovitas mul
kandideerida ja seda ma tegingi. Eks
seal olnud omajagu võitlust mõne
vastaskandidaadiga, sest kommunist
liku partei võim polnud veel kaugelt
ki lagunenud.
Ühe esimese töötajana võtsin
Horisonti tööle Kärdi, kes siis kandis
perekonnanime Jänes (praegu JänesKapp). Ma ei tundnud teda siis ja me
polnud isegi kohtunud, aga teadsin
ta isa, hinnatud arstiteaduse popu
lariseerijat ja Horisondi kolleegiumi

Foto: Maria Mägi-Rohtmets

ühessegi teise parteisse), ometigi tuli
tol ajal ka parteitul osaleda avalikel
parteikoosolekutel. Kõik oli partei
lise juhtimise all ja töömaht polnud
kontimurdev, sest toimetuses töötas
üle kümne inimese. Tõsi, siis oli veel
tinaladu ja korrektuure veeti pidevalt
trükikoja ja toimetuse vahel. Ka tuli
omakirjutatud lood ise trükimasinas
se toksida. Tsensuur Horisonti kuigi
palju ei ahistanud, sest meie teemad
olid enamasti neutraalsed.
Selline enam-vähem täpselt ette
määratud elu konkurentsivabas kesk
konnas võib ju paista lihtne, aga me
elasime nagu kotis. Värsket teadus
infot oli kohati võimatu hankida ja
tuli ette ka seda, et mõned autorid
võisid oma lugusid Horisondis aval
dada, aga mõned mitte. Kohati oli see
küllaltki frustreeriv.
Toda aega praegusega võrrelda on
väga keeruline.

Parim reisikaaslane on elukaaslane, isegi siis, kui suurim ja paraku ka ohtlikuvõitu
maismaaloom on käeulatuses. Maria filmimas elevante Addo elevandipargis LõunaAafrika vabariigis
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Intervjuu
liiget Harri Jänest. Mäletan oma esi
mest telefonikõnet talle: ütlesin, et
oled ajaloolane, meil oleks vaja huma
nitaaria toimetajat. Aga meil on üks
probleem: toimetuses on hunt. Olin
just tööle võtnud Tiit Hundi ja pidin
Jänest ju hoiatama (naerab).
Hiljem on Kärt töötanud Horisondi
peatoimetajana ja minu hinnangul
väga tulemusrikkalt.
Kuidas Horisont muutuste ajajär
gul ellu jäi?
Otsisin kõige raskematel aegadel
aktiivselt kontakte Soome ja Rootsi
lähedaste ajakirjadega. Ma ei käinud
neilt raha nuiamas, vaid meil tek
kisid päris head kontaktid. Nende
huvi kasvas ja kõige teravama paberi
puuduse ajal kinkisid nad ajakirja
le Horisont kaks tonni paberit. Tänu
välismaa paberile jäime ühel või teisel
viisil ellu. Igatahes pole põhjust nuk
rutseda, et oleks igav elu olnud.
Hiljem, pärast EKP keskkomi
tee kirjastuse ning pärast omaaegse
Perioodika reorganiseerimist, olime
samuti väga suurtes raskustes, aga
juriidilised probleemid lahenesid.
Ma ei taha öelda, et oleksin pidanud
Horisondi eest ikka ja jälle läbi betoon

teejuht peaks olema. Raamatut kir
jutama hakates ei kujutanud ette, et
isegi nii väikese maa puhul nagu Eesti
on selle tutvustamine
nõnda põnev ja suur
töö. See koostamine
Värsket teadusinfot oli kohati võikestis meil paar aastat.
matu hankida ja tuli ette ka seda,

müüri minema, aga selline oli too nn
üleminekuaja elu. Kui palju 1990. aasta
te alguse ajakirjadest veel alles on?

et mõned autorid võisid oma
lugusid Horisondis avaldada, aga
mõned mitte.
Oled päris palju tõlkinud ja toime
tanud aimekirjandust. Kuidas sa
selleni jõudsid?
Ma olen tõesti tõlkinud paarkolm
kümmend raamatut. Nagu Agu
Sihvka lugudes, algab kõik millegagi
ja minu jaoks algas nii tõlkimine kui
ka raamatute toimetamine, isegi kir
jutamine tänu Krista Kaerale kirjastu
sest Varrak: Krista kutsus mind seda
kõike tegema.
Üks uhkemaid su kirjutatud raama
tutest on „Kultuurilooline Eestimaa“.
Selle raamatu ettevalmistamisest võt
tis osa peaaegu kogu perekond: sõit
sime läbi suure osa Eestimaast, pil
distasime ja arutasime, milline see

Sa käid raamatupoes
päris tihti, ostad raa
matuid ja ka loed neid.
Kuidas teed oma vali
kud?
Ütleme nii, et mul on teatud elukoge
mus. Mind ei huvita pealkirjad, vaid
sisu. Tellin küllaltki palju raamatuid
välismaalt. Kõik raamatute kirjasta
jad kiidavad oma teoseid kui maail
ma parimaid. Pead tutvustuse rida
de vahelt välja lugema, kas selle teo
sega on hiljem midagi peale haka
ta. Tiit Maran on öelnud, et kui ta
näeb ingliskeelse raamatu pealkirjas
sõna „entsüklopeedia“, siis see on ohu
märk. Kui on handbook, siis see on
usaldatav.
Käsiraamatutes leiduvat infot
pole internetis ning see ka ei jõua
sinna kuigi kiiresti. Kui tahad mil
lestki teada saada, peab lugema näi
teks ajakirju Scientific American,

Indrek pildistab eelkõige selle pärast, et
tahab siduda sõna ja pilti
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Natural History Magazin jt. Need
ja veel paljud muudki väljaanded
on igati värsked. Kuigi me elame
infoajastul, on oluline teave ikkagi
paberil.
Erinevalt Fred Jüssist sa ikka kasu
tad arvutit, muidu sa ei saaks raa
matuid tellida.
Loomulikult kasutan, aga ma ei ole
igapäevane kõikvõimalikes võrgus
tikes istuja. Mulle meeldib aegajalt
inimestega rääkida, nagu sa oled
tähele pannud (naerab). Infovahetus
on oluline, aga see pole suhtlemine.
Võibolla mu põlvkonnaga koos hää
bub see asi, mida nimetatakse suht
luseks. Silmast silma ja isegi telefoni
vahendusel meeldib mulle hulga roh
kem suhelda kui eposti teel. Mitte et
ma tahaksin meeleheitlikult tõtt vaa
data, aga kellegagi vahetu suhtlemine
on meeldivam. Kõik võrgustikud tee
vad elu lihtsamaks, aga info ei koosne
ainult teadetest.

kahekesi kaameraga, mis tähendab,
et kogu aeg õpid midagi. Kui vaatan,
kuidas mõned inimesed igasuguses
valguses ja kaadri peale mõtlemata
oma aparaate plõksutavad, siis mõt
len, et olen neist ehk siiski veidi kau
gemale jõudnud.
Kust peaksid praegused loodus
huvilised leidma sellist innustust,
nagu sul oli Plavilštšikovi raamat?
Mingi huvi tekkimine või selle ärata
mine noores inimeses ei ole lihtne.
Kui rääkida puhtalt loodushuvist,
siis see pole kindlasti kuhugi kadu
nud. Ma olen kindel, et on palju sel
liseid noori inimesi, kes tahaks oma
käe peal loodust avastada. Enne oli
juttu suhtlemisest ja tänapäeval on
meil teatavasti loodusmajad, kus
juhendajad huvilistega suhtlevad.
Kui VäikeMaarjas oleks olnud loo
dusmaja, oleksin seal kindlasti käi
nud. Omal ajal ülikooli astudes mär
kasin, et enamik Tallinnast pärit
värskeid kursusekaaslasi oli käinud
Tallinna loodusmajas. Ka perekond
saab lapse huvi ergutada ja toetada.
Ja eks meie loodusajakirjadki seisa
selle eest, et huvi looduse ja teaduse
vastu kasvaks.
Foto: Toomas Kukk

Pildistad palju loodust, aga pildid on
vist ilmunud vaid oma ajakirjades ja
väljaannetes. Isikunäitusi
fotodest pole sa vist
teinud.

Olen vist tõesti olnud liiga tagasi
hoidlik. Siiski, kui ma ükskord saatsin
foto meie „Looduse aasta foto“ võist
lusele, sain kohe auhinna.
Hakkasin loodust pildistama lap
sena. Kuna olin peres ainuke laps,
siis suutsin ema ja vanaema ära rää
kida, et ilma fotoaparaadita ei saa.
Lõpuks sain 1968. aastal Rakvere
poest endale Zenit E, mille ees oli
valgusmõõdik, mis ei töötanud.
VäikeMaarjas fototarbeid ei müü
dud, neid tuli hankida rajoonilin
nast Rakverest. Algul ilmutasin pilte
kodus ise. Diapositiivid ei tulnud
tol ajal kõne alla, vähemalt maal.
Vanade fotode kogu on mul päris
suur, kuigi üsna kehva kvaliteediga.
Kuidagi ei raatsi ära visata.
Pildistan eelkõige selleks, et tahan
oma kirjatöid ise illustreerida. Mul
on ikka nii, et pilt ja lugu käivad koos.
Olen maailmas pildistanud palju
des kohtades ja aina vedanud kaasa
kümnete kilode kaupa igasuguseid
objektiive ja kaameraid ja statii
ve. Viimasel ajal on see kõik haka
nud veidi väsitama; on tulnud ka
uue põlvkonna seadmed, mis pole
enam nii rasked.
Pildistades oled eelkõige
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Kas maaparandus

on vee-elustiku suurim oht?
Inimene on läbi aegade hinnanud veekogusid ja nende
lähedust. Põhjused on mitmesugused alates joogiveest
ning liikumisteest kuni kauni vaate ja erisuguste puhkamisviisideni. Kui palju seejuures teatakse nende veekogude
elukäigust või süüvitakse sellesse, kui lähikonnas asutakse
hooldama kuivenduskraave?
Tauno Jürgenstein

T

änapäeva Eestis ja ka mujal
maailmas asuvad kõige kalli
mad elamukrundid just vee
kogude lähedal. Suur osa inimesi ei
kujuta ette puhkust ilma veekoguta:
soovitakse supelda, kalastada või paa
diga sõita ja loodust nautida.
Ent mida me peame veekogu
puhul hindamisväärseks ja kõige olu
lisemaks? Vastus oleneb eelkõige ini
mese meelistegevustest või vajadus
test, aga ka sellest, millise veekoguga
on tegu (järv, jõgi vm). Üks põhivas
tuseid on kindlasti puhas vesi. Supleja
eelistaks tõenäoliselt ka puhast liiva
põhja ja -randa. Veematkaja ütleks,
et jõgi peaks olema kaunite vaadetega
ja soovitavalt vaheldusrikka vooluga,
järv liigse taimestikuta. Kalastaja vas
tust ilmselt ei peagi märkima.
Seejärel astub areenile maaparan
daja, kelle silmis peaks jõgi olema
sirge ja takistusteta, et liigne vesi kii
resti ära voolaks. Vee puhtus ei ole
oluline ning järv võiks olla pigem
madalama veetasemega, et hoida
ümberkaudsed maad kuivad. Loetelu
viimane seisukoht on pealtnäha aru
saadav, sest maaparandaja ajab ju õil
sat asja: et põllumaa oleks paremi
ni kasutatav ja meil jaguks rohkesti
toitu ning metsamaal kasvaks korra
lik mets, mis kasu toob.
Maaviljelus peab toitma rahva.
Eestis sajab rohkem, kui ära aurab,
40
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seetõttu on paljud maad liigniisked.
Ka vegetatsiooniperiood on lühi
ke. Need asjaolud tingivad vajaduse
põld ruttu „kuivatada, et traktor peale
saata“. Juba Tammsaare teoste põh
jal saame öelda, et meie rahvale on
väga pikka aega õpetatud, kuidas õige
eestlane peab kraavi kaevama ja sood
kuivendama. Tehke kõvasti tööd, siis
tuleb ka armastus! Aja jooksul on
soode väärtusi siiski ümber hinnatud:
praegusajal on neid hakatud hoopis
kaitsma ja taastama. Ka arvamus töö
tegemise kohta on teistsugune: tööd
ei tule teha palju, vaid targalt. Olen
ikka imestanud, kas tõesti ei saa toi
dutaimi kasvatada teisiti, kui tuge
vasti maid kuivendades ja intensiiv
selt majandades, kasutades mürke ja
väetisi.

sama, mis raskete masinatega inten
siivselt majandades, pealegi tuleb
saagi omahind väiksem. Muidugi on
kõne all Jaapan, teistsugused kliima
olud, ent juba praegu on leitud sama
moodi toimivaid lahendusi ka Eesti
jaoks. Otsingu märksõnad on „mahe
viljelus“ või „permakultuur“.
Mis on sellel kõigel pistmist maa
parandusega? Maaparandus kuulub
intensiivse maaviljeluse juurde, mis
ei ole loodusega kooskõlas. Olen rää
kinud paljude suurpõllumeestega,
kes kinnitavad, et kõrgemal paikne
vaid põllumaid pole vajagi kuivenda
da, madalatel maadel ei ole aga eriti
mõistlik seda teha. Need kõlbavad ehk
niitmiseks (eurotoetused!), aga ena
masti jäävad pigem karjamaadeks.
Miks siis maid endiselt kuivendatakse?

Õgvendatud säng ei püsi kaua
joonsirge. Maaparandus ei tähenda
ainult maa sisse rajatud torustikuga
kuivendusvõrku, olulised on ka kogu
jakraavid ja eesvoolud. Kogu süsteem
aitab kaasa sellele, et vesi ruttu ära
voolaks ning maa kiiresti taheneks.
Paraku kipuvad kraavid kinni kasva
ma. Suure panuse anna
vad seejuures põldudelt
Maaparandus kuulub intensiivnõrg- ja drenaažveega
se maaviljeluse juurde, mis ei ole
toodud väetised ning
metsast leostuvad toi
loodusega kooskõlas.
tesoolad, samuti setted.
Nõnda on vaja kraave
Eesti keeles on ilmunud jaapanla mõne aja tagant puhastada.
se Masanobu Fukuoka raamat „Ühe
Samuti võtavad ajapikku loodus
kõrre revolutsioon“. Autor kirjeldab, lähedase ilme eesvoolud. Ent mitte
kuidas ta 25 aastat kestnud katsetus ainult looduse tõttu. Osa sängi ristlõi
te käigus on jõudnud nn loodusli get kahandavatest setetest pääseb lii
ku maaviljeluseni. Selleks ei ole tar kuma inimese kaasabil – maaparan
vis kasutada masinaid, mulda ei tule dustööde käigus. Loodus aga lihtsalt
üldse ümber pöörata, samuti ei ole toimib oma seaduste järgi: sirge säng
vaja pestitsiide-herbitsiide ega kee muutub aja jooksul loogeliseks. Ent
milisi väetisi. Kõik kulgeb kooskõlas kuivenduskraave rajanud inimesele
loodusega ja sealjuures on saagikus see ei meeldi.
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Keskkonnaregistri andmeil on meie jõgede, ojade, peakraavide ja kanalite kogupikkus 18 127 km. Riigi hooldatavaid ühisees
voolusid on kokku 5438 km. Seega üle 42% Eesti vooluveekogudest on sellised, mida maaparanduse korras „hooldatakse”
Toon ühe näite Põhja-Iirimaal
Bushi jõe valgalal tehtud uuringu
kohta, millega püüti välja selgitada
setete päritolu (vt tabelit).
Uurimistulemuste järgi annab suu
rima osa settekoormusest hõljum,
mis enamasti on liikvele pääsenud
maaparandussüsteemi hooldamise
tõttu. Sängisetteid on vähem ja neist
suurem osa on seotud kallaste ero
siooniga. Bushi jõel tekitasid kallas
te erosiooni peamiselt kariloomad,
kes jõele vabalt ligi pääsesid. Seega ei
tohiks jõed või järved olla loomade
jootmiskohad; kariloomi ei ole mõist
lik ka muudel põhjustel veekogusse
lubada. Briti saartel on jõgesid taas
tades pööratud nendele asjaoludele
väga suurt tähelepanu.
Kallaste erosioon on seotud ka jõe
loomuliku tungiga rajada lookeid.
Eesvoolud – endiste jõgede ja ojade
õgvendatud sängid, kuhu juhitak
se kuivendusvesi – on aga pahatih
ti nagu joonlauaga tõmmatud. Mõni

Setete päritolu Põhja-Iirimaal asuva Bushi jõe näitel protsentides [1]
Hõljum
Sängisetted
(suspended load)
(bed load)
Maaparandussüsteemide korrashoid
59,9
31,8
Kallaste erosioon
1,8
58,7
Maaharimine
36,6
7,5
Metsatööd
1,2
2
Osakaal kogu koormusest
94,6
5,4
ime siis, et jõgi kipub kaldaid uuris
tama.
Siinkohal tasub meenutada, et
kuigi enamasti käib maaparandus
põllumaadel, rajatakse kuivendus
kraave vähemalt samavõrd met
samajanduses. Selle poolest ei ole
Iirimaa näide piisavalt asjakohane,
sest selle maanurga pindalast hõl
mab mets vaid kümnendiku [2].
Meie oludes on metsatöödest tin
gitud mõjud ilmselgelt mitu korda
suuremad: sette ja toitesoolade sis
sekanne ja veerežiimi muutused on
suuresti seotud raietega [3].

Metsakuivendus toob kasu. Või
siiski mitte? Metsakuivenduse mõt
tekus on mõnel juhul väga küsitav.
Teatud metsatüüpide puhul see kind
lasti kasu ei too, selle kohta on ka tea
duslik kinnitus, samas ei ole kõik kui
vendusega seotud tegurid sageli teada
[3]. Seetõttu ei üllata andmed, mille
järgi ei ole metsa boniteet mõnel
pool kuigivõrd paranenud, hoolima
ta ulatuslikust metsakuivendusest [4].
Sellegipoolest uuendatakse kunagi
rajatud kuivenduskraave, süüvimata,
kas sel on mõtet.
Värske näide on Endla looduskait
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Maaparandussüsteemi hoolduse käigus tõstetakse kraaviks muudetud jõest välja seal vahepealsete aastate jooksul kujunenud
elustik. Ja nõnda iga mõne aja tagant
seala ja Võlingi jõe hoiuala naabruses
asuvate soovikute kuivenduskraavi
de taastamine. Asja uurides selgub
muu hulgas, et põhiliselt kasvab hästi
vaid kraavikaldale tekkinud ja siinse
le metsale pigem ebatüüpiline kuusk.
Juba mõne meetri kaugusel kraavist
ei ole puude kasvus erilist edu märga
ta. Samuti on varasemad kraavitööd
kandnud eesvooluks oleva oja setteid
täis. See omakorda on tõstnud veeta
set, mistõttu kraavide alamjooksud ei
toimi. Nõnda on lähimad metsaeral
dised muutunud veel niiskemaks kui
varem.
Mis hoiaks kinni suurt settekogust?
Üldiselt siiski mõistetakse, et kuiven
duskraavide puhul peab arvestama
setete võrdlemisi suure liikuvusega.
Selle leevenduseks rajatakse settetii
ke, kuigi mitte alati.
Suurim settekogus kraavidest läh
tub nende rajamise ja hooldustööde
ajal, sestap tuleb küsida: millal tii
42
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gid kaevatakse? Kas siis, kui kraav on
valmis/puhastatud ja enamjagu set
teid ammu allavett läinud? Kuigi näi
teks riigimetsa majandamise keskusel
on isegi vastavas strateegias kirjas,
et enne kuivendusvõrgu uuendamist
tuleb rajada settebasseinid, sama soo
vituse leiab metsakuivenduse heast
tavast [5, 3]. Ometi on looduses viibi
jate tähelepanekud teistsugused.

risel osakesel meetri sügavusele set
timiseks terve tund. Selleks et nõnda
peened kübemed basseinipõhja set
tiksid, peaks voolukiirus olema alla
5 cm/s ja tiigi pikkus ulatuks sel juhul
180 meetrini. Settematerjalis on oht
ralt ka väiksemaid tolmu-, ibe- ja kol
loidosakesi. Biogeenide kinnipidami
se võime on nendes tiikides aga hoo
pis olematu.

Setted on ainult üks
tahk rikkalikust karuÜldiselt siiski mõistetakse, et
teenete arsenalist,
kuivenduskraavide puhul peab
millega maaparandus
arvestama setete võrdlemisi
meie jõgesid ja järvi
mõjutab. Negatiivseid
suure liikuvusega.
külgi on veel: jõesän
gide õgvendamine ja
Paraku on settetiik üksi üsna nõrk süvendamine (loe: eesvoolude kor
abinõu, sest suudab kinni pidada rashoid), samuti toitesoolade kanne
vaid suurema kruusa- ja liivapuru. jõgedesse ja järvedesse (halvendab
Peenemad osakesed settivad selleks veekvaliteeti). Siinkohal tasub mee
liiga kaua, et tiigis viibimise ajal sade nutada, et veekogude kasutajad hin
neda. Nii kulub juba 0,02-millimeet davad ennekõike puhast vett.
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Üleujutustes on oma tasakaal.
Õgvendamise ja süvendamise tõttu
on meil rajatud voolusänge, mis ei
sarnane sugugi looduslike jõgede või
ojadega. Ühisosa seisneb vaid voola
vas vees. Elupaigad peaaegu puudu
vad, sest veekogus ei ole kive, rampu,
kaldaaluseid, süvikuid, madalaid ega
esialgu isegi taimepuhmaid, kus saaks
varjuda, kuhu saaks kinnituda põh
jaloomad ja mis looks vahelduvust
voolumustris. Sellises „jões” on väga
vaene elustik alates algelisematest
organismidest kuni toiduahela kõrge
mate astmete loomadeni. Rikkalikust

Foto: Arne Ader

Ühtlasi muutub veerežiim ja vähe
neb põhjavee toide. Kraavidega ava
takse allikaid ja juhitakse vihmavesi
ning sulanud lumi ära kiiresti ja tõhu
salt, seetõttu jõuab sellest põhjavette
väiksem osa kui varem. Ent läbi maa
pinna filtreerudes vesi puhastuks ja
väljuks allikate kaudu.
Alates maaparandusajastu algu
sest ongi allikate tootlikkus tugevalt
vähenenud. Markantseim ja tuntuim
näide on Norra allikajärv, mis hõlmab
kümneid väikesel alal avanevaid alli
kaid. Vooluhulk on neis kahanenud
360 l/s 1936. aastal kuni 26 l/s 1975.
aastal. Seega lausa neliteist korda!
Kunagisest Eesti suurimast allikast on
saanud keskpärane nire. Vahepealseil
aastakümneil pole kuivendusvõrku
kuigivõrd uuendatud ja allika tootlus
on pisut paranenud, ulatudes keskmi
selt 50 l/s [8].
Seega saavutame maaparanduse
ga olukorra, kus jõgede vooluhulk
vihmade korral suureneb kiiresti ja
ära tulvab toitainerikas pinnavesi,
puhta vee osa aga jääb väiksemaks.
Eriti suur on mõju valdavalt allika
toitelistele veekogudele, kus muu
tub märgatavalt ka temperatuuri
režiim. Peale selle muutub ebasta
biilsemaks üldine hüdroloogiline
režiim ning see kõik mõjutab taas
otseselt elustikku. Näiteks vähki
de kehva seisundit on selles võt
mes põhjalikumalt Eesti Looduses
kirjeldanud Nikolai Laanetu [6].
Suurenenud tulvadega toimetule
kuks on vaja aga sänge süvendada –
ring jätkub.

Üks maaparanduse põhisihte on hoida ära üleujutused, ometi mõjuvad korrapärased üleujutused hästi maa viljakusele, kuna kannavad kaasa toitainerikast
setet, mis luhtadele maha jääb
Kuidas vähendada maaparanduse mõju elustikule?

M

aaparanduse mõju veeelustikule saab vähen
dada mitmel moel. Osa
soovitusi saab hea tava korras
kohe rakendada, mõni võib esma
pilgul tunduda utoopiline, vajades
nii mõtteviisi kui ka õigusaktide
muutusi. Ilmvõimatu pole neist
ükski.
• Enne kuivenduskraavide kaeva
mist või puhastamist tuleb kõi
kidele kraavidele rajada settetii
gid. Tööde ajaks on arukas pai
galdada kraavisuudmele ajutine
regulaator või tõkkepais, sulge
des võimaluse korral kogu välja
voolu.
• Taastada ja rajada üleujutusluhti
ja settelodusid.
• Järgida metsakuivandamise head
tava.
• Rajada kariloomadele eraldi joot
miskohad ning piirata need kar
jusega, et loomad ei pääseks vee
piirile kaldaid tallama.
• Kus võimalik, taastada vanad jõe
sängid ja meandrid. Teistel juh
tudel tuleks keskenduda muude

•

•

•

•

•

le tervendusvõtetele.
Senisest enam on vaja võtta tarvi
tusele hüdromorfoloogilised ter
vendusviisid. Nn keskkonnaraja
tised peaksid paiknema piisava
vahemaa tagant: vähim sagedus
võiks olla pool täismeandri pik
kusest ehk umbes 5–7 jõelaiust.
Kuivenduskraavide rajamisest
tasuks pigem loobuda, iseäranis
neis kohtades, kus see pole selgelt
otstarbekas. Vanad kraavid kasva
vad aja jooksul nagunii kinni.
Sulgeda (kinni ajada) väikse
mad kraavid ja kraavisuudmed
ning leida muid viise, mis aitavad
veel kiiremini maasse imbuda ja
ühtaegu hoiaksid ära liiga suure
pinnaäravoolu.
Loobuda eesvoolude süven
damisest ja puhastamisest.
Seejuures tuleb alustada nen
dest veekogudest, kus elutsevad
lõhilased ja karplased, ning aja
pikku loobuda sellest tegevusest
ka mujal.
Minna üle orgaanilisele (mahe
dale) põllumajandusele.

jõeelustikust pakuvad inimestele huvi
eelkõige tippkiskjad, nagu rööv- ja ka
lepiskalad, samuti vähid. Paraku, kui
puudub hädavajalik toidulaud, ei ole
ka neid liike.
Nagu märgitud, mõjutab vee-elus
tikku iseäranis suuresti kraavide raja

mine ja hooldus. Liikuma pääsenud
setted täidavad ühtlaseks kujundatud
järsukaldalised sängid lausaliselt, kat
tes viimasedki väärtuslikud kivisedkruusased kohad jõepõhjal. Suurvesi
ei suuda süvendatud ja kergitatud
kaldavallidega sängist enam setteid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

MÄRTS 2015 EESTI LOODUS |171|

43

Foto: Tauno Jürgenstein

Arvamus

Kunagi õgvendatud Riguldi jõe säng on pikkamööda oma looduslikkust (kõverusi)
taastamas
välja heita. Jääbki üle vaid regulaar
ne hooldus, mille käigus tõstetakse
õnnetuseks välja kogu tekkida jõud
nud elustik. Seeläbi kaob vahepeal
kujunenud mitmekesisus, mis on elu
rikkuse alus. Maaparandajal on küll
hea vaadata, aga vee-elustikule mõjub
see hävitavalt.
Kuna süvendatud jõgi setteist ise
vabaneda ei suuda, kannab vesi neid
vaid kaasa. Kui veevool leiab mõne
vette kukkunud noti või kogemata
alles jäänud käänaku, jääb osa kan
damist sinna maha. Vahel on ini
mene rajanud mõne voolusuunaja.
Seegi aitab jõel oma looduslikku rada
taastama asuda. Tekivad madalamad
kohad nagu looduslikus sängis ikka.
Pikapeale kergitavad need veetaset
nõnda, et dreenisuudmed upuvad ja
varsti on maaparandajatel taas soov
sekkuda, et üleujutusi ära hoida.
Siinkohal tahaks öelda, et laske
ometi jõel üle kallaste tulla. Eesti
aladel on see nõndaviisi käinud üle
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10 000 aasta ja selles on oma tasakaal.
Taanlased, Euroopa pioneerid jõgede
taastamise alal, on välja arvutanud,
et üks hektar üleujutust jätab maha
valgla 170 hektarilt pärineva fosfo
rikoguse [7]. Vesi aeglustub luhal ja

suurusi saviosakesi. Samuti suuren
davad need elupaikade mitmekesisust
ja ilmestavad maastikupilti.
Probleem on aga märgala toimi
miseks vajaliku ala suurus. Tõhus on
märgala, mille pindala küünib ühekahe protsendini valgalast. Isegi väi
kestel jõgedel tähendaks see sadu kor
rapäraselt üleujutatavaid hektareid.
Varem on enamikul meie jõgedel sel
lised alad olemas olnud. Kuidas seda
saavutada tänapäeval, kui väärtusta
takse ennekõike hõlpsasti haritavat või
viljakat, ent kuiva maad?
Olen igasuguste süvendustöö
de vastu nn eesvooludes. Seda võiks
lubada hoolega kaalutletult vaid koh
tades, kus inimtegevus on settega
tõsiselt ökosüsteemi kahjustanud, või
kui veekogu seisund on väga halb,
mistõttu süvendus on ainuvõima
lik lahendus. Näiteks sobivad selli
sed ülirohketoitelisuse pärast kadu
vad järved või veekogud, mille elustik
on suures ohus.
Paisjärvedega on eraldi lugu. Need
sette- ja toitainelõksud jõgedel kasva
vad varem või hiljem kinni ja anna
vad vahepeal oma tõhusa panuse jõe
ning selle suublaks oleva järve või ka
mereranniku eutrofeerumisse. Mõte
paisjärvi puhastada tuleb sageli kogu
konnalt, kes soovib oma ujumiskohta
korras hoida. Enamasti ongi see ainus
võimalus supluskohta päästa, ent ka
paisu likvideerimine oleks üks lahen
dus. Seevastu jõgesid süvendada üld
juhul ei tohiks.

Õgvendamise ja süvendamise
tõttu on meil rajatud voolusänge,
mis ei sarnane sugugi looduslike
jõgede või ojadega. Ühisosa seisneb vaid voolavas vees.
sete, hõljum ning toitesoolad jäävad
maha, muutes ala viljakamaks.
Üleujutuse toimel põhineb ka
märg
alade ehk lodude taasrajami
ne vooluveekogudele. Sageli vajak
sid meie väikese languga lauskmaa
jõed just neid, mitte aga settetiike,
sest lodud on muu hulgas võimelised
kinni pidama biogeene ja alla 2 µm

Las jääda looduslähedane jõgi. Jämedalt
võttes kuulub kolman
dik meie jõgedevõrgust
(v.a kraavid) riigi hool
datud ühiseesvoolude
hulka (loe ka lisakasti
lk 45). See tähendab, et
teatava aja tagant käiakse neid hool
damas – tõstetakse elustikust tühjaks.
Rõhuasetus on siin jõgede ülem
jooksude piirkonnal, kus asuvad
mitme tähtsa kalaliigi, näiteks forelli
ning haugi kude- ja noorjärkude kas
vualad. Kui need sobivast substraa
dist ja toitumiseks vajalikest organis
midest tühjendatakse, ei ole lootust,
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K

eskkonnaregistri andmeil
on Eestis jõgesid, oja
sid, peakraave ja kana
leid 1669; nende kogupikkus on
18 127 km. Riigi hooldatavaid
ühiseesvoolusid on 705 veekogul
kokku 5438 km. Kunagi süven
dati ja õgvendati sellest märksa
rohkem jõelõike, ka praegusajal
tegeldakse maaparandusega palju
enam kui mainitud 5438 km.
Seega üle 42% (peaaegu pool

tel) meie vooluveekogudest tehakse
maaparandust ning umbes kuni 30%
puhul hävib „hooldustööde” käigus
peaaegu kogu elustik. Sisuliselt on
kolmandik jõekilomeetritest loo
duse mõttes kuulutatud lindpriiks.
Proportsionaalselt on siin vähem
alam- ja keskjookse ning rohkem
ülemjooksupiirkondi. Ülemjooksud
on aga paljudele kalaliikidele oluli
sed sigimisalad ja noorjärkude kas
vualad.
Foto: Tauno Jürgenstein

et kalavarud paranevad (siin on mui
dugi ka teisi mõjutajaid).
Ühe konkreetse näite saan tuua
2009. aasta septembrist, kui tegin
kalastikuseiret Ambla alamjooksul.
Sama aasta suvel oli jõgi maapa
randuse käigus kilomeetrite ulatu
ses kenasti puhtaks kaabitud. Nõnda
ei saanud ma kogu pika seirelõigu
kohta mitte ühtegi kala! Ja ometi
jagus seal jõel nii vett, laiust kui ka
sügavust. Siiski, leidsin kolm isendit.
Nad olid pugenud teetruubi sisse,
mis oli osaliselt täitunud puuokste ja
muu prahiga. See oli ainus koht, kus
nad said varjuda ja kus ilmselt leidus
okste küljes põhjaloomi, keda süüa.
Tõele au andes on mõned nutikad
maaparandajad ära tabanud, et jõge
de tervendamine on moefraas, mis
võib aidata täita nende programmilist
missiooni. Nimelt on osavalt põhjen
dades võimalik hankida raha veeko
gude seisundi parandamiseks ja liita
see teise igati hästi kõlava tegevuse
ga – maaparandussüsteemide hool
dusega. Kogu tegevus näib üldsuse ja
rahastajate silmis veelgi siivsam, kui
selle käigus valmib mõni keskkon
narajatis. Paraku on selle kõige tule
mus pigem vilets: jõe asemel on elutu
veerenn, säilinud elustik peaks aga
taanduma paarile värskele kivivarele,
mille vahel haigutavad raskesti läbita
va veekõrbe pikad lõigud.
Mõnesse sellisesse projekti on
mindki kaasatud ja olen näinud teis
te tulemusi. Tuleb nentida, et mõnel
juhul ei kasutatud mitte ühtegi jõe
tervendamise soovitust, vahel on võe
tud arvesse vaevu kolmandik nõu
annetest (loe lisakasti lk 43).
Kas tulnuks soovituste andmi
sel olla „leebem” ja loobuda juhti
mast tähelepanu elustikku toetavate
kärestike, voolusuunajate, settelodu
de ja kivide vajadusele veekogu põh
jas? Kuidas rõhutada meeldejäävalt,
et elustiku jaoks ei piisa sellest, kui
vaid iga mõne kilomeetri järel leidub
üks hea elupaik?
Kui on soov kujundada eesvoolust
uuesti looduslähedane jõgi, tuleb
tegelda selle iga meetriga. Enne on
vaja jõuda otsusele, millist keskkonda
me eelistame. Küsimus on ka selles,

Peagi jõuab maaparandaja taas tagasi, sest tihe kaldataimestik ning peale tükkiv
võsa kipub tõhusat äravoolu takistama selleski noolsirgeks kaevatud jõesängis
kas ja kuivõrd oleme valmis üle mine
ma ökoloogilisele põllumajandusele,
nagu selle on näiteks nõuks võtnud
Aasia väikeriik Bhutan. Siinkohal
tasub julgelt meenutada meil sageli
korratud arvamust, et Eesti saaks
oma väiksuse tõttu olla teistele ees
kujuks.
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Tauno Jürgenstein (1973) on hüdrobioloog, töötab sihtasutuses Eesti Forell ja
keskkonnaagentuuris. Üle kümne aasta
on tegelnud jõeliste elupaikade taastamisega ja olnud ekspert mitme maaparandusobjekti uuendustöödel.
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Kaitseala

Peale looduse kaitstakse Haanja looduspargis pärandkultuuri ja piirkonnale omast külamaastikku

Haanja looduspark

on saanud uue hingamise
Eesti lõunapoolseim Haanja looduspark hõlmab meie kõrgeima kõrgustiku, mida ilmestavad ürgorud ning lummavad loodus- ja pärandmaastikud.
Kerttu Elm, Taavi Tattar

H

aanja looduspark võtab enda
alla pisut üle 17 000 hek
tari maastikke põllumaa
de, külade, metsade ja soolappidega.
Omalaadne mosaiikne ja vaheldusri
kas pärandmaastik on siin kujunenud
aastasadade jooksul looduse ja inim
tegevuse koosmõjul.
Tuntuimad looduspargi vaatamis
väärsused on Suur Munamägi, Rõuge
ürgorg ja järvestik, Kütiorg ning
Hinni kanjon. Piirkond on kõrgelt
hinnatud veel selle poolest, et Haanja
looduspargis leidub paljude kaitse
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aluste liikide elupaiku ning mitmesu
guseid Euroopas väärtuslikuks pee
tud kooslusi.
Rahutu maastik soosib elupaiga
rohkust. Haanja kõrgustik tek
kis umbes 15 000 aastat tagasi; see
oli Eesti alal esimene piirkond, mis
vabanes viimase jääaja liustiku alt.
Looduspargi keskosas valdavad suu
red 25–60 meetri kõrgused lame
dalaelised vaarad ja künkad, mille
nõlvad on kohati kuni 30-kraadi
se kaldega. Merepinnast küünib üle
280 meetri 19 mäge, neist kõrgeim
on Suur Munamägi: 317,2 meetrit.

Suurima suhtelise kõrgusega on aga
Vällamägi, mille jalamilt (Peräjärve
juurest) kuni tipuni on umbes 80 tõu
sumeetrit; künka absoluutkõrgus ula
tub 301,4 meetrini. Suur Munamägi
on Haanja looduspargi kõige menu
kam koht. Selle tipus asuvast vaate
tornist avaneb vaade, kust ilusa ilma
ga olevat näha nii Venemaa kui ka Läti
(loe torni kohta ka EL 2014, nr 8).
Pinnavormidest annavad maasti
kule omalaadse ilme mitu ürgorgu.
Näiteks looduspargi kirdeosas paik
neb Kütiorg, mis on sügav (50–75 m)
järsuveeruline org. Kütiorule on ise
loomulikud arvukad kitsad lisaorud,
mida kohalikus kõnepruugis nimeta
takse tsorideks.
Looduspargi loodeosas paikneb
Rõuge ürgorg, mille sügavus on kuni
75 meetrit. Ka sinna suubub mitu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Võru

3 km

lisandus 0,85 ha,
väärtuslik on Kütioru pärandmaastik,
piir on looduses paremini märgatav

Allikas: keskkonnaamet

0

Jaanusjärv

Koloreino
Kütiorg

Nursi

lisandus u 4 ha,
välispiir muutus selgemaks

317
Suur
Munamägi

Voki

Kahrila jv

pindala vähenes 2,2 ha,
Natura elupaiku ja
kaitsealuseid liike ei ole

Kavadi jv

Kokõ

Rõuge

välja jäi 2,8 ha ja lisandus 4,8 ha,
piir on looduses paremini märgatav

Suurjärv

Vaskna jv

Leoski
Kõrgemäe

10 km

Kündja

Viitina

lisandus 26 ha,
väärtuslik on Kõrgemäe ümbruse maastikuilme

Viitina jv

Küläjärv
Plaani

pindala vähenes 4,5 ha,
ei ole Natura elupaiku ega kaitsealused liike

pindala vähenes u 10 ha,
Natura elupaiku
ja kaitsealuseid liike ei ole;
piir on looduses
paremini märgatav

Lüütsepä

Ruusmäe

Haanja looduspark asub Võrumaa keskmes ning hõlmab olulise osa Haanja kõrgustikust. Alates tänavu veebruarist kehtib uus
kaitse-eeskiri ja kord, mille järgi on muutunud ka ala välispiir. Kaardil on suuremad muutused tähistatud punase ringiga, uus piir
on rohelise ja vana piir punase joonega
lisaorgu, tuntuimad on Ööbikuorg ja
Hinni kanjon. Hinni kanjonis paljan
duvad 200 meetri ulatuses kuni kuue
meetri kõrguste seintena Devoni ajas
tu liivakivid (loe Hinni kohta ka EL
2014, nr 12).
Liigendatud maastiku tõttu on
Haanja looduspargis palju elupaiga
tüüpe, sealhulgas leidub mitu sellist
kooslust, mis on Euroopas harulda
sed ning seepärast väärivad kõigiti
kaitset. Näiteks on palju looduslikus
seisus jõgesid ja järvi. Rõuges asuvad
Eesti sügavamad järved: nende kesk
mine sügavus ulatub suisa 20 meetrini.
Haanja lähikonnas on aga palju avatud
maastikke ja liigirikkaid niidukooslu
si, nende säilimiseks on vaja inimese
panust. Nõnda on oluline neid koos
lusi korrapäraselt niita ja võsa tõrjuda
või rohumaadel karja pidada.
Looduspargi küngastikus leidub
ka märgalasid madalsoodest rabade
ni. Enamik siinseid soid on madal
soostaadiumis, rabaks on arenenud
vaid vähesed. Vällamäe idajalamil
asuv raba on tuntud selle poolest, et
siin on mõõdetud kõige suurem tur
bakihi paksus Eestis: 17 meetrit.

leidub rohkesti veekogusid ning vanu
metsi, on piirkond soodne nahkhiir
tele suvise elupaigana. Haruldastest
pisiimetajatest on Haanja kandi met
sades paaril korral nähtud laanekari
hiirt (Sorex caecutiens).
Kahepaiksetest on olulisim kait
sealune liik harivesilik
(Triturus cristatus), kel
Suur Munamägi, Vällamägi ja
lele leidub looduspar
gis küllaldaselt meele
Rõuge järvestik võeti kaitse alla
päraseid elupaiku (tiike,
juba 1957. aastal.
lompe), seetõttu on tema
populatsioon meil üsna
Rikkalik elustik ja palju harulda- heas seisundis. Väga hästi on mõjunud
si liike. Haanja looduspargi mosaiik ka viimastel aastatel ellu viidud tiikide
maastikus on endale elupaiga leidnud rajamise projekt, millest saavad kasu
hulk kaitsealuseid liike, kellest mõned peale harivesiliku looduskaitse all ole
fuscus).
on väga haruldased. Näiteks asub Eesti vad mudakonnad ((Pelobates fuscus
).
ainus teadaolev Brauni astelsõnajala
(Polystichum braunii) kasvukoht just
Haanja looduspargis. Haruldustest on
teada ka hariliku kobarpea (Ligularia
sibirica) kasvukoht.
Kaitsealustest imetajatest elutseb
looduspargis kolmanda kaitsekategoo
ria väikekiskja saarmas (Lutra lutra).
Tema arvukus on siin viimastel aastatel
namägi
erike Lin
aina suurenenud. Kuna looduspargis Mudakonn
Foto: M
Väga mitmekesise mullastiku ja eri
niiskusastmega pinnavormide rohku
se tõttu kohtab Haanjamaal mitmesu
guseid metsatüüpe, sh loodusväärtus
te poolest kõrgelt hinnatud vanu loo
dusmetsi ja laialehiseid metsi, kuid ka
siirdesoo ja rabametsi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kaitseala

Haanja looduspark
on üksiti Natura linnuala. Haruldastest,
esimese kaitsekategooria liikidest
on siin teada
näiteks väikekonnakotka
elupaik
48
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Harivesilik on Eestis looduskaitse all. Kõige arvukamalt võib teda kohata LõunaEestis, sh Haanja looduspargis
Looduspargi uus kaitseeeskiri
võeti vastu tänavu 22. jaanuaril ning
see hakkas kehtima 2. veebrua
ril. Üksiti jõustus uus kord, mis hõl
mab nii jaotust kaitsevöönditeks kui
ka üldisi piiranguid. Sealhulgas muu
tus kaitseala pindala, mis on suure
nenud 48,7 hektari võrra (vt kaarti).

sealne maastikuilme. See ongi suurim
ala, mis on lisandunud uue kaitsekor
ra alusel. Looduspark hõlmab nüüd
ka tervet Viitina mõisakompleksi, mis
asub Rõuge vallas.
Uue kaitseeeskirja järgi määra
ti sihtkaitsevööndiks veel 446 hekta
rit maad. Kõik varasemad sihtkait
sevööndid on saanud
uued piirid, juurde on
loodud kaks ning kao
Haanjas ei kaitsta üksnes Eesti lootatud üks sihtkaitse
dusväärtusi, vaid ka Euroopa ühist
vöönd. Uued sihtkaitse
looduspärandit, sest hulk siin
vööndid on 44,31 hek
tari suurune Sitikaoru
elutsevaid ja kasvavaid liike
ja 261,78hektarine
on Euroopas ohustatud või
Tallikõsõ. Tallikõsõ on
haruldased.
üks suurimaid ja ter
viklikumaid metsa
alasid Haanja loodus
pargis. Nende muudatuste järel on
Ühelt poolt on tahetud
Haanjas 13 sihtkaitsevööndit: 6 loo
muuta looduspargi piire
duslikku ja 7 hooldatavat.
selgemaks: nüüd kulgevad
Sihtkaitsevöönditest leebema
need rohkem mööda selli
te ettekirjutustega on piiranguvöön
seid objekte, mis aja jook
did, nüüd on neid kokku viis. Nende
sul vähe muutuvad, nagu
kaitsekorda on kohandatud piirkon
teed, kraavid ja kinnistu
nas välja kujunenud väärtuste järgi.
te piirid. Teiselt poolt on kait
Ettevõtluse ning sotsiaalsete tegevus
sealaga liidetud mõned loodu
te poolest kiiremini arenevad Haanja
se ja maastiku poolest väärtusli
ja Rõuge asula jäävad Keskusala pii
kud alad, mis varem loodusparki
ranguvööndisse. Hoiuküla piiran
ei kuulunud. Näiteks võeti
guvööndis leiab aga külamaastiku
Vastseliina vallas kait
mõistes kõige väärtuslikumad alad,
se alla Kõrgemäe asumi
seega tuleb siin ehitisi rajades järgi
ümbrus, et hoida alles
Foto: Ingmar Muusikus

Uus kaitse-eeskiri on toonud muutusi. Haanja piirkonna väärtuste
eest on maastikukaitsealana kantud
hoolt juba alates 1979. aastast. Suur
Munamägi, Vällamägi ja Rõuge jär
vestik võeti kaitse alla varemgi, täp
semalt 1957. aastal.
Kuni tänavu veebruarini kehtis loo
duspargis 1995. aastal vastu võetud
kaitseeeskiri, mis tuli viia kooskõl
la looduskaitseseadusega. Et selgitada
välja siinsed loodusväärtused, alustati
2006. aastal põhjalikke eeltöid. Seetõttu
on Haanja looduspargis tehtud mitu
uuringut ja inventuuri, sh inventee
ritud metsaelupaiku ning koostatud
kogu ala maastikuhoolduskava. Selle
teabe alusel on uues kaitseeeskir
jas esile toodud väärtusi ja piiris
tatud vööndeid. Haanjas ei kaitsta
üksnes Eesti loodusväärtusi, vaid
ka Euroopa ühist looduspäran
dit, sest hulk siin elutse
vaid ja kasvavaid liike on
Euroopas ohustatud või
haruldased.

Foto: Villu Vuorio

Kaitsealustest kaladest on loo
duspargi veekogudes teada hink
(Cobitis taenia) ning vingerjas
(Misgurnus fossilis). Selgrootutest on
seatud sihiks kaitsta rohevesihobu
(Ophiogomphus cecilia) ja paksukoja
list jõekarpi (Unio crassus).
Haanja looduspark on ka mitme
kaitsealuse linnuliigi meeliskoht,
mistõttu kuulub see ala Natura lin
nualade hulka. Kaitseeeskirjas on
esile toodud 20 linnuliiki, kelle pesit
sus ning toitumispaigad vajavad
kaitset. Nende hulgas on näiteks esi
mese kaitsekategooria liigid must
toonekurg (Ciconia nigra) ja väike
konnakotkas (Aquila pomarina).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Saab teha lageraiet ja sõita elektrimootoriga veesõidukiga. Võrreldes
vana eeskirjaga on nüüdsest muu
tunud rahvaüritustel osalejate hulga
nõue. Uue korra järgi saab kaitseala
valitseja keskkonnaamet selles roh
kem kaasa rääkida ja tingimusi seada.
See on vajalik, et rahvarohked üritu
sed ei rikuks loodust.
Edaspidi ei ole vaja eraldi nõus
olekut, kui sihtkaitsevööndites üri
tusteks mõeldud kohtades korralda
takse kuni 60 osalejaga sündmus või
kui piiranguvööndis koguneb rahva
üritusteks ette valmistamata paigas
kuni 100 osalejat. Kui osalejate arv
osutub suuremaks, tuleb nõusoleku
saamiseks pöörduda kaitseala valitse
ja poole. Siinkohal tasub mainida, et
rahvaürituseks ei peeta perekondlik
ke sündmusi (pulmad, sünnipäevad,
matused jms), mis ei ole avalikult rek
laamitud ja mille toimumine on teada
vaid üritusele kutsutud osalejatele.
Tavaliselt peetakse seda laadi üritu
sed selleks ettevalmistatud kohas.
Oodatuim muudatus kaitse-ees
kirjas puudutab kindlasti metsaraiet.
Nüüd on Haanja looduspargi piiran
guvööndi metsades kaitseala valit
seja nõusolekul lubatud ühe hektari
suurune lageraie, turberaiete puhul
võib kuni viiel hektaril teha aegjärkset
raiet ja häilraiet. Kõik loodusväärtuste
poolest olulisemad ning seetõttu säi
litamist vajavad metsakooslused kuu
luvad looduspargis sihtkaitsevööndi
tesse, mistõttu lageraie piiranguvöön
dis ei ohusta suure kaitseväärtusega
metsi. Siiski on metsameestel tähtis
meeles pidada, et elustiku mitmekesi
suse jaoks tuleb piisaval hulgal säilita
da kasvavaid ja surnud puid: tüvepui

Foto: Kerttu Elm

da piirkonnale omaseid ehitustradit
sioone ja -võtteid. Mõningal määral
säilinud arhitektuuripärand, võrdle
misi hästi säilinud külastruktuuriga
alad ja avatud külamaastikud kuulu
vad Pärandmaastiku piiranguvöön
disse. Pargi piiranguvööndisse jäävad
Viitina, Uue-Saaluse ja Rogosi mõi
sapark, et tagada nende läbimõel
dud ja loodusväärtusi järgiv hooldus.
Ülejäänud piiranguvööndi alad jäävad
Tavaala piiranguvööndisse.

Korgõmäe Ivan(n)ikivi nägemiseks tuleb suunduda Rõuge valda Rebäse külla peaaegu Korgõmäe tippu. Seal, võrdlemisi tihedas kuusikus, asubki 2,1 meetri kõrgune ja
4,4 meetri pikkune rändrahn
du kogumaht peab olema vähemalt
20 tm/ha. Keskkonnaametile jääb või
malus esitada tingimusi raiete kohta,
kui need võivad ohustada kaitsealust
liiki või kooslust.
Looduspargis on ehitustegevus
korraldatud piiranguvööndite kaupa,
nõnda on kõige parem järgida igale
piirkonnale omast asustusstruktuu
ri. Senisele hoonestusalale võib püs
titada väikeehitise (kuni 20 m2): sel
leks ei ole vaja kohaliku omavalitsuse
kirjalikku nõusolekut. Suurema ehi
tise puhul tuleb enne tööde alusta
mist pöörduda kohaliku omavalitsu
se poole, kes väljastab vajalikud load,
olles need enne kooskõlastanud kesk
konnaametiga.
Uue kaitse-eeskirja järgi võib pida
da jahti kogu Haanja looduspargis.
Samuti on lubatud elektrimootoriga
veesõidukiga liiklemine, mis senise
eeskirja järgi oli keelatud. Kui tegevus
ei ohusta loodusväärtusi, võib kait
seala valitseja nõusolekul rajada ka
maaparandussüsteeme.

keskkonnakomisjonis, keskkonnami
nistri juures kui ka arvukatel koos
viibimistel ja kohtumistel kohalike
elanike ning asjahuvilistega Haanja
rahvamajas ja looduses. Paraku on
nii suure ja loodusväärtuste poolest
eriilmelise kaitseala puhul keeruline
teha kõigi huve arvestavaid otsuseid.
Siiski õnnestus leida lahendus mit
mele probleemile.
Haanja looduspargi siht on kaasa
aidata kohaliku eluolu edendamisele
ja säästva puhkemajanduse arengule,
lähtudes piirkonna loodusväärtus
test, reljeefist ja nauditavast pärand
maastikust. Just nende pärast tullak
se Haanjamaale puhkama ja tuntak
se selle piirkonna vastu suurt huvi.
Hästi tuntud on ka Haanjamaa lume
olud: asukoha ja kõrgustiku iseära
suste tõttu saab siin kandis talve
mõnusid nautida pikemalt kui mujal
Eestis.
Haanja looduspargi uue kaitseeeskirjaga saab tutvuda Riigi Teataja
veebilehel riigiteataja.ee.

Eeskirja kinnitamiseks kulus omajagu aega. Alates 2006. aastast, kui
asuti koostama Haanja looduspargi
uut kaitse-eeskirja, on enamjagu ajast
kulunud sellele, et saavutada kompro
miss maaomanike huvide ja loodus
kaitse sihtide vahel. Vaidlusaluseid
küsimusi on arutatud nii riigikogu

Kerttu Elm (1989) on lõpetanud Eesti
maaülikooli loodusvarade kasutamise ja
kaitse eriala, töötab kaitse planeerimise spetsialistina keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regioonis.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Taavi Tattar (1983) on keskkonnaameti
looduskaitseosakonna planeerimise peaspetsialist.
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Fotod: Karl Ander Adami

Tunne oma naabreid!

Siidisabade esimene toidueelistus siinmail on pihlakad, mida neelatakse aplalt tervena ning robistatakse ohtralt ka maha. Head
maitsevad ka paljud muud, näiteks lodjapuumarjad (pildil)

Talikülalised
Kuigi valdav osa meil tegutsevatest lindudest lahkub sügisel toidunappuse pärast lõunasse, leidub ka linde, kes saabuvad Eestisse või läbivad meie alasid justnimelt talvekuudel, lootuses leida näiteks vaba vett või rohkelt toitu.
Enamjagu meie talikülalistest tuleb kaugelt põhjast. Nende
hulka kuuluvad näiteks vesipapid, vöötkakud, siidisabad,
aulid, urvalinnud ja männileevikesed. Seekord tutvustan
nelja üsna fotogeenilist talikülalist.
Karl Ander Adami
Siidisaba, rahvapäraselt viristaja ja
külmalind, on tõeline põhjamaine ilu
dus. Siidisaba on kuldnokasuurune
lind siidja punakashalli sulestiku, kire
vate tiibade ja sabaga, tema pead ehib
suletutt. Sulestiku põhitoon on val
davalt hallikas, kuid pea ümbruses
ja kõhu all seguneb sellesse vanaroo
sat. Linnud kannavad musta karneva
50
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limaski ja maniskit ning nende tiibadel
säravad erekollased ja valged triibud,
hoosulgede kattesulgi ehivad pisikesed
roosakaspunakad sarvliistakud, saba
ots on kaunis kollane. Noorlinde võib
eristada näiteks selle järgi, et neil puu
dub must laik kurgu all.
Pilves taeva taustal või sombuse
ilmaga me siidisaba sulestiku üksik
asju mõistagi kaugelt ei seleta, kuid
ettevaatlikult võib lindudele üpris

ki lähedale pääseda, eriti asulates,
kus nad häirijatele vähem tähelepa
nu pööravad. Siidisabad pesitsevad
metsatundras ja kuna seal liigub vähe
inimesi, siis nad inimest kuigivõrd ei
pelga.
Nagu enamik läbirändajaid ja tal
vitujaid jäävad siidisabad Eestisse
pidama toidu pärast. Kevaditi võivad
nad ka putukaid püüda, kuid saabu
des meile sügisel, septembri lõpust
novembrini, leiavad siidisabad eest
valdavalt pihlakaid, arooniaid ja viir
puumarju. Ära ei ütle nad ka mustika
test, pohladest või kadakamarjadest.
Eelistatakse siiski pihlakamarju, mida
neelatakse aplalt tervena, kuid robis
tatakse ohtralt ka maha.
Lindude isu on nii suur, et nad suu
davad päeva jooksul süüa rohkem,
kui ise kaaluvad. Võrreldes teiste lin
dudega on siidisabal kiire seedimine.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Marjad läbivad soolestiku ligi poole
tunniga, mille jooksul seeditakse ära
vaid marjade mahlane osa. Aegajalt
söövad nad marjade peale ka lund
ning seedivad söödut mõnel kõrge
mal oksal.
Meile saabuvate siidisabade hulk
oleneb suurel määral siinsest mar
jasaagist. Linnas võib nende kõla
valt viristavaid salku kohata eelkõi
ge oktoobrist veebruarini. Põnev on
tähele panna siidisabade oma
vahelist arutelu: enne
toitumiskohast lah
kumist läheb sirista
mine puu otsas üha val
jemaks ja kiiremaks. Kiire,
sageli vuhisev ja liuglev lennu
maneer sarnaneb suuresti kuldnok
kade omaga.

Meile saabuvate siidisabade hulk
oleneb suurel määral siinsest
marjasaagist.
Urvalindudele mõeldes tuleb mulle
silme ette oktoobri lõpp ja november,
kui looduses leidub rohkesti pruu
ne toone. Urvalindu võib meie mail
kohata septembri lõpust maini, kuid
mina olen teda eelkõige trehvanud
oktoobrist novembrini ja märtsis.
Urvalind on pisike, kaugelt jälgides
siisikese või sinitihase suurune. Tema
ülapool on hallikaspruun ja alapool
valkjas. Tiival on tal kaks peenikest
heledat vööti ja kurgu all must tähn.
Urvalinnu laup on tumekarmiin

punane. Isaslinnu rind on roosa
varjundiga, mis kevade hakul vär
vub üsna punaseks. Kui õiges
ti läheneda, on võimalik urva
linde üpris lähedalt vaadelda,
minu kogemuste põhjal on
tegu üsna usaldava linnuga.
Kuigi urvalinnud on
Eestis ka pesitsenud, on
nad pigem rohkearvu
lised läbirändajad ja
talvekülalised, kusjuu
res talvitujate hulk jääb vahemik

Põhjavinte kohtab kõige tõenäolisemalt talvel ja kevadel lindude toiduplatside läheduses

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Urvalinnud
käivad
seemnejahil kraavide ääres
pujudel
või umbrohuväljadel,
hea meelega
võtavad nad
matti ka kaseurbadest ja lepakäbidest
ku 10 000 –
500 000 lindu.
Urvalinnud on
üsna seltsivad
ja liiguvad salkadena.
Kevadel on salgad eriti
häälekad, ehkki laul on urva
linnul pigem lihtne, tasane ja
kõlatu. Ta on võimeline laulma nii
puhmastes istudes kui ka lennates.
Urvalinnud tulevad Eestisse seem
nete tõttu, ent pesitsusajal söövad
nad ka putukaid. Salkasid võib koha
ta sügiseti kraavide ääres pujudel või
umbrohuväljadel. Peale selle toituvad
nad näiteks kaseurbadest või lepa
käbidest. Pea alaspidi toitumine ei
tee urvalinnule üldse tüli. Pakaselistel
päevadel tulevad urvalinnud ka aeda
desse. Olen märganud, et pigem tule
vad nad aedadesse näiteks päevalille
seemneid sööma veebruarismärtsis.
Põhjavint on meil harv pesitseja.
Peamiselt on tegu läbirändajaga, aga
osa linde jääb ka talvituma. Elav läbi
ränne toimub aprillis ja mai algul ning
sügisel. Eriti suur on rändurite hulk
septembri lõpul ja oktoobri algul.
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Foto: Karl Ander Adami

Tunne oma naabreid!

Männileevike on Eestis väga harv läbirändaja. Teda aetakse tihti segi käbilindudega, ent käbilinnu noka otsad paiknevad iseloomulikult risti, männileevikesel aga kohakuti
Kehakujult ja suuruse poolest mee
nutab põhjavint metsvinti või rohe
vinti. Põhjavindil on kirju sulestik ja
valge päranipuala, tiiba ilmestab kaks
valget vööti. Isaslinnul on kevadel ja
suvel pea ja eesselg must, kurgualu
ne ja puguala ruugjas. Emaslinnul on
sulestik kollakaspruun, alapoolel hele
ja pugualal kreemjas.
Põhjavindid kasutavad eri aastatel
eri rändeteid ja talvituspaiku. Üsna
tavaline on kohata kümnetel linnu
söögiplatsidel ringi uitavaid põhjavin
te, kes on krõbeda pakase kiuste siia
jäänud. Põhjavindi tavalised talvitus
paigad asuvad Kesk-Euroopas. Talviti,
kui leidub külluses pöögipuu käbisid,
võivad põhja- ja metsvindid koguneda
kuni kümnemiljonilistesse parvedesse.
Mina olen märganud rohkelt põhja
vinte ka sügisestes rohevindiparvedes,
kuhu nad hästi sulanduvad.
Kõige tõenäolisem on kohata põh
javinte kevadel lindude toiduplatsi
de ümbruses, kus nad otsivad toitu
enamjaolt maa peal liikudes. Mida
kauemaks jagub külma kevadet, seda
rohkem põhjavinte meile suveks
pesitsema jääb.
52
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Männileevike on musta harkis sabaga
suur vintlane. Silma jäävad kindlasti
jäme kael ning jäme ümar nokk. Noka
otsad paiknevad kohakuti, mitte risti
nagu käbilindudel. Just käbilindudega
aetaksegi männileevikesi kõige sage
damini segamini, peamiselt sulestiku
värvuse tõttu. Männileevikese isaslin
nu sulestik on erepunase-hallikirju,
emaslinnud on oliivrohelise-hallikir
jud. Mõlema sugupoole sabaalune on
hall, mustale tiivale annab ilmet valge
topeltvööt.

poole hiljemalt märtsis-aprillis.
Harilikult toituvad männileevike
sed marjadest, pungadest, seemne
test ja võsudest. Sügisel ja talvel söö
vad nad ohtralt pihlakamarju.
Justnimelt oktoobris õnnestus
ki mul neid männileevikesi esimest
korda kohata. Pärast esimest lume
sadu hakkasid valge vaibaga kaetud
rabal silma üsna kohmaka olekuga
tiivulised, kes kaevasid lume alt välja
sinikaid ja pohli, aeg-ajalt neile lund
peale süües.
Sain linde jälgida
üsna lähedalt: sama
Männileevike liigub lõuna poole
moodi kui siidisabad ja
urvalinnud tundusid
vaid niivõrd, kuivõrd on tarvilik
nad väga usaldavad.
toidu leidmiseks.
Põhjus peitub arvata
vasti selles, et pesitsus
Männileevike on tüüpiline taiga aladel puutuvad nad inimestega
lind, üsna paikse eluviisiga, rändele kokku väga vähe. Rootslastelt on
ajab teda ainult toidunappus. Ta lii männileevike saanud hüüdnime
gub lõuna poole vaid niivõrd, kuivõrd „rumalpea“ (dumsnut).
on tarvilik toidu leidmiseks. Seetõttu
Karl Ander Adami (1991) on loodushuongi männileevike Eestis väga harv
viline ja -fotograaf, Tallinna ülikooli infoläbirändaja ja talikülaline. Linnud teaduste magistrant, ETV saate „Osoon“
saabuvad siia enamjaolt oktoobris ja loomalugude autor. Tema loodusfotosid:
novembris ning liiguvad uuesti põhja www.adamifoto.com.
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Foto: Lennart Lennuk

Loodusteaduslike kogude varasalvest

Eelmise aasta juunikuu keskpaiku tõsteti Eesti loodusmuuseumi entomoloogiafondi suur hulk karbikesi ja üks
väga suur kulunud sahtlikapp. Mööblieseme välimuse järgi
otsustades ei oleks kõrvaltvaataja osanud arvatagi, milliseid
väärtusi see eneses peidab. Loodusmuuseumisse oli jõudnud Tiit Marnoti elutöö: ligi 12 000 liblikaisendit hõlmav
kogu kui sügav kummardus looduse mitmekesisusele.
Lennart Lennuk

T

iit Marnoti kogu on loodus
muuseumi liblikafondi olu
line panus. Ta hakkas libli
kaid püüdma enne täisikka jõudmist
ja tegi seda elu lõpuni. 6. veebruaril
oli õilsa pärandaja sünniaastapäev.
Selleks päevaks oli Eesti loodusmuu
seum Tiit Marnoti liblikakogu läbi
töötanud, arvele võtnud, digiteeri

Kui Tiidu võrku
sattus mõni
põnev liik,
siis muutus
ta korraks vaikseks
ja nautis hetke ning
pilutas unistavalt
silmi

Foto: Aare Lindt

Amatöörentomoloog Tiit Marnoti
liblikakogu Eesti loodusmuuseumis

nud, loonud sellele head hoiutingi
mused ja teinud üldsusele kättesaa
davaks.
Tiit Marnot (6. veebruar 1941–
24. oktoober 2013) oli amatöörento
moloog ja Eesti loodusmuuseumi hea
sõber, kelle juhendusel omandasid
muuseumi entomoloogid uusi tead
misi. Tema sulest on ilmunud ülevaa
teid Eesti liblikakooslustest Eesti loo
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MÄRTS 2015 EESTI LOODUS |181|

53

Loodusteaduslike kogude varasalvest
dusmuuseumi väljaannetes.
Ühtlasi oli ta osavate käte
ga meister, kelle andeid kasutati
ka kirjanike majas. Marnoti kuns
timeelest annavad aimu ka tema
liblikakogu peenekirjalised etike
tid ja hoolikalt sirutatud liblikad.
Nüüdisaegsetes oludes säilib Marnoti
kollektsioon sadu või lausa tuhan
deid aastaid. Tiidu unistus on täitu
nud ja niikaua, kui mäletatakse tema
kollektsiooni, mäletatakse ka meest
ennast.
„Tiit oli hea südamega, äärmiselt
aus ja täpne mees, kes oli heaks
reisikaaslaseks. Pikkadel käikudel
võis ta tundide kaupa lugusid vesta
ja meele ärksa hoida,“ meenutab
Marnotit tema kauaaegne sõber ja
reisikaaslane ning Eesti loodusmuu
seumi liblikauurija Aare Lindt.
Kui Aare 15 aastat tagasi Eesti
loodusmuuseumisse tööle tuli, oli
Tiiduga juba lugematu arv liblika
retki ette võetud. „Tiit nägi, kuivõrd
hästi loodusmuuseumis putukako
gudega ümber käiakse ja kui head
on hoiutingimused. Sealt ilmselt see
soov tal tekkiski, et elu jooksul kogu
tud liblikad jõuaksid lõpuks Eesti loo
dusmuuseumisse, kus nad säiliksid
veel pikka aega ja oleksid kõikidele
huvilistele kättesaadavad ning aitak
sid liblikahuvilistel uurimistöid teha,“
ütleb Lindt.
Aeg läheb kiiresti ja eelmise
aasta kevadel avati Tiidu testament.
Ilmnes, et ta pärandas oma liblikako
gu Eesti loodusmuuseumile. Marnoti
kollektsiooniga lisandus loodusmuu
seumi kogusse rohkesti uusi liike.
Tiit Marnoti liblikakogus on suur
hulk KaugIda ja KeskAasia liblikaid.
Nõukogude Liidu ajal oli ida poole
reisimine loodusuurijale hea võima
lus. Siis vallutasidki Aare ja Tiit koos
teiste huvilistega raskemaid matka
radu ja kõrgemaid mägesid, et harul
dasi liblikaid leida. Kõrgmäestike
liblikatest võiks kollektsioonis esile
tõsta erksavärvilisi võiliblikaid ja val
geid mustadepunaste silmlaikudega
apollosid.
Mõned liigid on püütud Pamiiris
vähemalt 4000 meetri kõrguselt. Üks
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imelisest paigast.
Ka Eesti liblikate vastu oli Tiidul
suur huvi. Talle meeldis üksi mööda
metsi ja rabasid käia, samuti huvita
sid teda väga siinsed saared. Marnot
oli esimene, kes uuris põhjalikumalt
Ruhnu saare liblikakooslust. Näiteks
püüdis ta Eesti aladel ainult Ruhnu
saarel elava kirjumõrsjaöölase
linogrisea. Eestis ligi 1500
Noctua linogrisea
pisiliblikaliigist on Tiidu kogus esin
Kesk-Aasia mägedes elav võiliblikas
datud üle poole. Kõik need imepisike
Colias romanovi sai nime Vene valitsesed tiivulised on peene ja aeganõudva
jate kuulsa dünastia järgi
töö käigus sirutatud ja enamik neist
määratud.
Marnoti kogus on ka rekordivää
riliste liblikaliikide isendeid. Näiteks
leidub kollektsioonis Euroopa suurim
liblikas hiidpaabusilm (Saturnia pyri),
kelle tiibade siruulatus võib küündida
kuni 15 sentimeetrini. Samuti väärib
kogus tähelepanu üks maailma kiire
maid liblikaid, kassitapusuru (Agrius
convolvuli), kes suudab mõne sekun
Tiidu auks on nimetatud liik Eupithecia
diga saavutada kiiruse 130 km/h.
marnoti; ta püüdis seda liiki liblika
Kollektsioonis leiduvad apollod
Usbekistani mägedest Tšimganist
on hinnatumaid liblikaid maailmas.
Apollodega seostub Lindtil üks seik:
„Olime üle pika aja esimest päeva
põnevamaid liike sealt on kuulsa
mägedes. Järsku vaatan, Tiit istub kivi
Vene valitsejate dünastia nime kan
peal ja tundub, nagu oleks tal midagi
dev Colias romanovi. „Paljud võilibli
viga. Lähen siis lähemale ja näen, et
kad helgivad nii võluvalt, et neid taga
Tiidul on pisarad silmis. Küsin siis, et
ajades võib ennastunustavalt hoogu
kas said haiget või kukkusid? Tiit vas
minna,“ märgib Lindt entusiastlikult.
tab, et ei saanud. Mõtle, ma sain harul
Kollektsiooni pärlid on paratüü
dase apollo, millest olen aastaid unis
bid ehk esmakirjeldatud liigi isen
tanud, ja nüüd on ta mul siin võrgus.“
did. Marnoti kogus olid paratüüpi
Ta oli väga emotsionaal
ne inimene.
Tiit Marnoti kollekt
Kollektsiooni pärlid on paratüüsioonile annavad suure
bid ehk esmakirjeldatud liigi
väärtuse peale haruldase
isendid.
ja mitmekesise liigirik
kuse ka täpsed määran
gud ja leiuandmed, mis
nüüd on jõutud sisestada loodustea
deks Usbekistani mägedest püütud
duslike kogude andmebaasi PlutoF.
tšimganipisivaksik (Eupithecia tšim
Selle kaudu saab kollektsioon lähi
gana) ja Tiidu auks nimetatud mar
ajal nähtavaks ka eElurikkuse (elurik
notipisivaksik (Eupithecia marnoti).
kus.ut.ee) andmebaasis. Andmebaasi
Peale selle Aserbaidžaanist tabatud
PlutoF saavad kasutada sellega ühine
Pasiphila hyrcanica. Kõik kolm liiki
nud loodusteadlased kogu maailmast.
kuuluvad vaksiklaste (Geometridae)
sugukonda. Tiit käis Tšimganis Eesti
Restaureerimine. Aare Lindtile oli
liblikapüüdjatest esimesena ning tul
Tiidu kogu korrastamine südameasi
nud tagasi, innustas oma mahlakate
ja esmatähtis ülesanne.
kirjeldustega ka teisi huvituma sellest
:

2x

o
fot
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Isikukogusid on Eesti loodusmuuseumi putukakogusse jõudnud
ennegi. Kui kollektsioon seisma jääb,
siis on selle säilimine ohus. Seepärast
on kogude jõudmine muuseumi üks
parimaid variante.
Eesti loodusmuuseumis talletatak
se eraldi kogudena Günter Reindorffi,
Mati Metsaviiru, Alfons Dampfi,
Valentin Soo, Uno Martini ja Herbert
Sakne putukakollektsioone. Nad on
kõik väga põneva taustaga mehed,

Foto: Kati Raudsaar

Aare Lindt restaureerib Tiit Marnoti liblikakogu
kelle seas leidub nii kunstnikke kui ka
akadeemikuid.
Loodusmuuseumi
liblikako
gu täieneb igal aastal mardikauuri
ja Uno Roosilehe ning liblikauuri
ja Aare Lindti asjatundlike pilkude
all. Kogumisekspeditsioonid on muu
seumi entomolooge viinud Kesk- ja
Kagu-Aasiasse, Kaug-Itta ning Keskja Lõuna-Ameerikasse. Peale selle
tehakse igal aastal välitöid Eestis, sest
suvel on ka siinne liigirikkus suur.
Aare Lindt on koos Jaan Viidalepaga
Eesti maaülikoolist kirjeldanud mit
meid teadusele uusi liike rohevak
siklaste alamsugukonnast ning Uno
Roosileht on avastanud esmaleide nii
Eestile kui ka kogu Põhja-Euroopale.
Tiit Marnoti liblikad näitusel.
Mõningaid Marnoti kogust pärit
ööliblikaid saab näha juba 19. märt
sil avataval näitusel „Öised tiivu
lised“. Tõsisematel putukahuvilistel
on võimalik kollektsiooniga tutvu
da Eesti loodusmuuseumi entomo
loogiafondis Tallinnas. Selleks võib
loodusmuuseumiga võtta ühendust
telefonitsi 6603 327 ja leppida kokku
sobiv aeg.
Marnoti kogu restaureerimine esi
tati nominendina „Aasta koguhoidja
2014“ tiitlile. Liblikakogu võimaldas
digiteerida ESF programm „Kesk
konnahariduse arendamine Eesti loo

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: erakogu

Varem oli seda liblikakollektsiooni
hoitud puuküttega vanas majas, kus
temperatuur ja niiskus kõikus õrnade
liblikate jaoks liialt. „Paljudele liblika
tele oli vaja tiivad tagasi külge klee
pida. Eriti keeruline oli töö küüne
suuruste pisiliblikatega, kelle jaoks
ma pidin välja mõtlema uue liimise
gu, mis haakuks ilusasti liblika ras
vase kerega ja õhkõrna tiivaäärega.
Lisaks tuli osal liblikatel tagakeha sät
tida ja isendeid uuesti paika sirutada.
Mitmetel tuli ka roostes nõelad välja
vahetada,“ meenutab Lindt.
Nõnda nõudis iga isend detailset
tööd. Kogu jaoks telliti spetsiaalsed
entomoloogilised kapid, mis tõkesta
vad kahjurite juurdepääsu ja hoiavad
kollektsiooni valguse ja muu kahjus
tava eest. Samal ajal paigaldati fon
diruumi uued kliimaseadmed, mis
hoiavad fondi tingimused stabiilsed
ja kaitsevad kollektsioone ajaham
ba eest.
Marnoti liblikakoguga töötas suu
rem töörühm. Fotograafid pildistasid
kõiki liblikaid ning andmesisestajad
kandsid info isendite kohta andme
baasi. Omajagu tööd nõudis etiket
tide lisamine ja liblikate ümberpai
gutamine uutesse karpidesse. Aitäh
digiteerimise eest Peeter Tarlapile
ja Kaie Ehale! Projekti vedamise ja
koordineerimise eest seisid hea Triin
Triisberg-Uljas ja Tea Jänes, kappide
ja kliimaseadmete hanke eest Ethel
Tamm ja Sven Põder, fotografeerimi
se eest Aron Urb, Liina Veske, Andrus
Triisberg ja Liis Reiman. Ühtlasi täna
me nõu ja jõu eest muuseumi mardi
kauurijat Uno Roosilehte ja muidugi
muuseumi liblikauurijat Aare Lindti,
kes oli kogu töö eestvedaja.

K

esk-Aasias apollosid jah
tides sattusid Aare ja Tiit
Alai orgu, mis on ühe
kunagise rännumehest pasto
ri sõnutsi nii sünge paik, et kui
on olemas põrgu, siis on ta selle
kohaga väga sarnane. Aare ja Tiit
jäid Alai orus öö peale ning pidid
telgi püstitama järsu kärestiku
kaldale. Aare meenutuste järgi
pühkis tugev tuul öösel telgi alt
pinnast minema ja vahepeal oli
tunne, et nad lendavad sealt koos
kõigega otse kärestikku pidi alla.

dusmuuseumi kogude baasil“ ning
entomoloogilised kapid ja kliima
seadmed soetati ERFi projekti
„Loodusteaduslikud arhiivid ja and
mevõrgustik (NATARC)“ toetusel.
Lennart Lennuk (1985) on hüdrobioloog, Eesti loodusmuuseumi zooloogiaosakonna juhataja.
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Raamatud
Metsa rüpes
Kristel Vilbaste. Toimetanud Kärt JänesKapp, joonistanud Natalja Litvinova.
Projektijuht Maimu Oras. Kirjastus
Koolibri, 2014. 40 lk

M

itme loo
dusteema
lise teose
autori Kristel Vilbaste
sulest on ilmunud
looduslooline luge
mik lastele. Ent seda
võib julgelt soovitada ka täiskasva
nutele, sest lühilood on igati sisukad,
harivad ja kaasahaaravad. Tegu on
suurepärase ja kenas eesti keeles kir
jutatud loodusharidusliku raamatuga.
Raamatut ilmestavad kunstnik
Natalja Litvinova joonistused. Lastel
on võimalus neid värvides ka kätt
proovida: tema mustvalged pildid
leiab trükise alguses sisukorrast. Seda
raamatut tasub lugeda just nüüd,
kevade hakul, sest paljud selles leidu
vad kirjutised on talvisedkevadised.
Keldriraamat
Maret Tamjärv. Toimetanud Aili Saks,
kujundanud Pilleriin Jürisoo. Kirjastus
Hea Lugu, 2014. 231 lk
eldriraa
matu“ foo
kuses on
eelkõige ajalugu ja
mitte niivõrd see,
kuidas endale kau
nist kaarja võlviga
maakeldrit rajada. Siiski, arvukate pil
tide põhjal leiab raamatust kindlasti ka
ehitusvõtteid ja ideid.
Keldreid hakkasid eestlased oma
taluõuedele rajama mõisate eesku
jul; suurem ehitus läks lahti alates

K

„
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19. sajandi keskpaigast. Nõnda ei ületa
meie talukeldrite iga 150–160 aastat.
Keldriehitus võttis hoogu sedamöö
da, kuidas levis kartulikasvatus. Nagu
autorgi mainib: kõik sai alguse kartu
list. Seetõttu on raamatus mitmeküm
ne lehekülje jagu juttu just kartulist:
selle jõudmisest Eestisse, kartulikasva
tusest ja ületalve säilitamisest.
Veel saab lugeda keldrite tüüpidest
ja piirkondlikest eripäradest. Näiteks
on Eestis enim levinud muld ehk
mätaskatusega keldrid. Muhumaad
on aga põhjust pidada meie keldri
te kuningriigiks: mitte kusagil mujal
Eestis ei leia nii meisterlikult ehitatud
ja pilkupüüdvaid keldreid sedavõrd
palju kui Muhu saarel.
Kõne all on ka majaalused keldrid ja
sahvrid, samuti kartuli ja teiste köögi
viljade säilitamine keldris. Lõpetuseks
juhitakse tähelepanu, et keldrid on
meie kultuuripärand, mistõttu tasub
vanu keldreid hoida ja taastada.
Kõrvemaa, Pandivere, Alutaguse
Tiit Kändler, Tiina Kaljundi. Kujundanud
Eerik Kändler, skeemijoonistus Tiit
Kändler, keeletoimetaja Mari Klein.
Siin- ja sealpool maanteed. Solnessi
Arhitektuurikirjastuse OÜ, 2014. 208 lk

T

äpsed
Regio
kaardid, tutvus
tatavad paigad
peal, käsitsi joonistatud
skeemid, sadu originaal
seid ja ajaloolisi fotosid,
graafikud, koha ja isi
kunimede register, kir
jandus, taskuformaat. Reisijuht käsit
leb kõiki olulisi teemasid: loodus,
keskkond, asulad, arhitektuur, inime
sed, ajalugu, teadus ja kombed.

Autorid reisisid kahe aastaga tuhan
deid kilomeetreid, et kohata ja mõtesta
da ajalugu ja inimesi, ehitisi ja tegevusi,
teid ja soid. Nad kirjutasid elanike ja
sündmustega seotud vahetuid ja värs
keid kohalugusid. Südamlik usutav rei
sijuht juhatab läbi meie kodumaa ole
viku, seostades seda minevikuga. Paras
tugitoolilugemiseks, rännaku plaanimi
seks ja seljakotiabiliseks. Lugeda võib
rändamata, kuid ärge rännake lugema
ta! Teost saab hankida raamatupoodi
dest, putkadest ja muuseumidest.
Jagatud teadmised
Urmas Kokassaar. Koostanud Juhani
Püttsepp, toimetanud Mart Orav, keeletoimetaja Leelo Jago, kujundaja Kalle
Toompere. Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlaskogu toimetised 4. Aasta
Raamat OÜ, 2014. 148 lk

L

egendaarse
õpetaja Urmas
Kokassaare
(1963–2013) popu
laarteaduslike artik
lite valimik hõlmab
väikese osa tema
avaldatust, 32 kirjutist. Ühtekokku on
tema sulest ilmunud üle 1200 artik
li. Valikut tehes on lähtutud Urmase
loomingu eripalgelisusest, tema mis
sioonist tervisliku toitumise ja ees
timaise toidusedeli propageerijana.
Harivate lugude kirjutamisest kuju
nes Urmasele töö kõrval Tartu üli
koolis ja Treffneri gümnaasiumis just
kui kolmas amet, ka hobi ja hasart.
Mitu kogumikus avaldatud kirjutist
on algul ilmunud ka Eesti Looduses.
Artiklivalimiku lõpetab Juhani Pütt
sepa kirjutatud pikem ülevaade Urmas
Kokassaare eluteest ja õpetajatööst.
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EL küsib

Mati Raidma,
keskkonnaminister

T

Foto: Inari Leiman

Millal saame uue
Eesti punase nimestiku?
änavu 19.
veebrua
ril peeti
Tallinna loomaaia keskkonnahari
duskeskuses seminar, mis oli Eesti
punase nimestiku uuendamise ava
üritus. Selleks et liigikaitset tulemus
likult korraldada, on vaja korrapärast
süsteemset ülevaadet Eesti liigilisest
mitmekesisusest ja liikide ohustatu
sest. Ohustatuse hindamise tulemusel
saame ajakohase teadusliku ülevaate
ehk punase nimestiku, mida üldsus
tunneb punase raamatuna.
Praegusajal elab Eestis hinnanguli
selt 35 000 – 45 000 taime, seene ja
loomaliiki. Neist veidi üle 5000 liigi

ohustatust hinnati Eesti teaduste aka
deemia looduskaitse komisjoni eest
vedamisel viimati 2008. aastal.
Kümneaastast intervalli on mõist
lik hoida, eesmärk on koostada uus
võimalikult täielik Eesti liikide
ohustatuse ülevaade aastaks 2018.
Ohustatust on plaanis hinnata
pideva tegevusena: kui ilmnevad
ohutegurid või laekuvad uuringute
tulemusel uued andmed, vaadatak
se üle ka liigi ohustatuse hinnang.
Hindamise aluseks on rahvusva
heline teaduslik metoodika, mille
on välja töötanud rahvusvaheline
looduskaitseliit (IUCN). Punaste
nimestike puhul on oluline nende
usaldusväärsus ja hindamise läbi
paistvus, sest ainult sel moel saab
neid kasutada kaitsekategooriate

Kuidas plaanitakse taastada

tuhat hektarit puisniite?

I

segi looduskauged
inimesed on kuul
nud puisniitu
dest. Teame, et
nende puudega põlisheinamaade liigi
rikkus on silmapaistev kogu maailmas
ning et nende ilmes peegeldub meie
esivanemate eluviis, aga ka ilumeel.
Sellest hoolimata on puisniidud
kurvas seisus: 19. sajandil hinnangu
liselt üle kuuendiku Eesti pinnast kat
nud puisniitudest ja karjamaadest
niidetakse praegu vaevalt 700 ha.
Siiski on meil alles tuhandeid hekta
reid eri määral võsastunud, kuid taas
tamiskõlblikke puisniite.
Läinud sügisel hakati ellu rakenda
ma Euroopa Liidu LIFE+ programmi
kaudu rahastatud projekti „LIFE to
alvars“, mille siht on taastada 2500 ha
LääneEesti loopealseid. Sellele koge

musele toetudes on pärandkooslus
te kaitse ühing (PKÜ) asunud kesk
konnaameti tellimusel ette val
mistama projektitaotlust 1000 ha
puisniitude taastamiseks.
Seni oleme koondanud eri
andmekogudest (peamiselt kesk
konnaregister, PKÜ niitude andme
baas) info ligi 5000 ha taastamist
vajava puisniidu kohta ja teinud selle
alusel esialgse alade valiku. Projekti
meetmete arutamiseks oleme kokku
kutsunud teadlastest, looduskaits
jaist ja keskkonnaametnikest koos
neva eksperdirühma. Järgmise eta
pina pöördume puisniitude eramaa
de omanike poole, et saada nõus
olek töid korraldada, ning täpsusta
me looduses alade piire.
Projekti raames on plaanis katta
maaomanikele taastamistööde kulud
sellises ulatuses, et töö lõppedes saaks
ala kergesti hooldada ja niit vastaks
poollooduslike rohumaade hooldus
Foto: Toomas Kukk

Ott Luuk, pärandkoosluste
kaitse ühingu juhatuse liige
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muutmise alusena või muude kait
semeetmete rakendamisel.
Punase nimestiku koostamiseks
on keskkonnaministeeriumis loodud
koordineeriv juhtrühm, kuhu kuu
lub nii teadus kui ka riigiasutus
te esindajaid. Tegelikku hindamist
hakkab korraldama keskkonnaamet;
selle jaoks on keskkonnainvestee
ringute keskus rahastanud projekti,
mis kestab tuleva aasta keskpaigani.
Selle raames töötatakse välja liikide
ohustatuse hindamise protseduurid
ja juhised, hinnatakse andmebaaside
arendusvajadusi, koostatakse hinda
mise kava, arvestades ka andmelün
kade täitmiseks vajalike inventuuride
mahtu, ja katseliselt hinnatakse vali
tud liigirühmi.
Punase nimestiku uuendamise käi
gus jätkatakse ka 2008. aastal alusta
tud vähe uuritud liigirühmade inven
tuure. Lõppeesmärk on hinnata kogu
Eesti elustiku, sh seni tundmatu sei
sundit.
toetuse saamise tingimustele. Kavas
on soetada puisniitudele sobivaid hei
navarumisseadmeid, mis edaspidi või
maldavad suuremaid alasid hooldada.
Kinnikasvanud puisniidu taasta
mine tähendab liiga tihedaks kasva
nud puurinde harvendamist ning võsa
raiumist. Lahti tuleb saada ka niitmist
takistavatest kändudest. Sageli on vaja
puhastada või parandada ligipääsu
teid, et alale pääseks niidumasinaga ja
saaks heina välja vedada.
Kuna taastamine on kulukas ja
jõuline sekkumine koosluse loodus
likku arengusse, pöörame alade vali
kul suurt tähelepanu sellele, et eelkõi
ge taastataks paremini säilinud nii
dud ega mindaks saega paikadesse,
kuhu on elama asunud häirimist pel
gavad liigid. Ühtlasi eelistame alasid,
kus väljavaated hoolduse püsimiseks
on paremad: niite, kus peetakse loomi
ja vajatakse heina.
LIFE programmist saab kooslus
te taastamiseks toetust küsida vaid
Natura 2000 võrgustiku loodusala
de piires. Kui ettevalmistatav projekt
rahastuse pälvib, hakkab seda ellu
viima keskkonnaamet.
MÄRTS 2015 EESTI LOODUS
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In memoriam
Foto: ajaleht KESKUS

Hardo Aasmäe,

inimene Karlssoni lusti ja Baikali sügavusega
11. veebruar 1951 – 29. detsember 2014

H

ardo oli tõepoolest üks neid
väga väheseid inimesi, kel
les ühildusid loodusteadla
se paratamatustega arvestav rõõmsa
meelsus mõtleja ning targa inimese
paratamatust arvestava sügavusega.
Õnn on sellist tegelast sõbraks kut
suda. Just eeltoodu tõttu ei suuda ma
kuidagi kirja panna ahastavat ja tume
meelset järelehüüet, kuna tean väga
hästi, kuidas Harts mulle seepeale nagu
lollile otsa vaataks ning irooniliselt
küsiks: „On sul ikka kõik korras? Ini
mesed sünnivad, järelikult peavad
nad ka surema.“ Umbes samal toonil,
nagu võinuks sedastada Ilfi ja Petrovi
ajakirjanikust kangelane Uhhudšanski
reisivat inimest silmitsedes: „Reisite?
Eks me näe!“
Ise kutsus Hardo ennast kõige sage
damini „riigialamaks“, lisades päike
selise naeratuse saatel: „kes on ilus,

täiuslik ja sile“.
Kogu Hartsi elu oli tegelikult eks
peditsioon ning tema esimesi selle
alaseid ettevõtmisi Venemaa laia
del avarustel oskavad palju pare
mini
valgustada tema kunagised rännu
kaaslased. Olgu selleks siis juhuslike
kaubarongidega Siberist Tartusse sõit
mine või midagi muud samalaadset –
tema noorusele isepäist ning pöörast.
Hardo jõudis oma elu jooksul tegelda
nii kohutavalt paljude asjadega, et selle
kõige kokkuvõtmiseks kuluks mitu
ajakirjanumbrit. Eripäraseks teeb Hartsi
rännaku kindlasti tema tegemiste vorm:
olles võimekas, põhjalik ja sügavuti
minev, tegi ta omi asju ometi alati
hullumeelse lustiga ning tema auks
peab ütlema, et peaaegu mitte midagi
ei võtnud ta lõpuni surmtõsiselt. See
on tugeva inimese omadus, kes teab, et
pingutagu maailmakodanik kasvõi pihik

lõhki, aga enamikku asju ta siiski ümber
kujundada ei suuda. Küll aga suunata.
Seda saab teha täie jõuga ja ometi
lihtsalt – sellega saigi Harts hakkama.
Tead, armas sõber, ma olen täiesti
veendunud, et sa elad meie kõigi keskel
täiesti rahulikult ning muigerikkalt edasi,
õpetades meile oskust muuta asju, mida
me saame muuta, ning jätma rahule need
asjad, mida me muuta ei saa.
Ole ikka mõnus ja ma luban, et kui
me kamraadidega jälle kord kusagil
kokku saame, ei tõsta me klaasi iialgi
sinu mälestuseks, vaid ikka ja alati sinu
terviseks.
Sest sa ise teinuks just niimoodi.
Juku-Kalle Raid

Foto: Peeter Langovits/Postimees/Scanpix

Robert Nerman

10. veebruar 1946 – 1. veebruar 2015

S

el aastal lahkus raske haiguse
tagajärjel ajaloolane, kelle töö
kust, entusiasmi ja suurt vilja
kust näitavad paljud kirjatööd: raa
matud, artiklid ja käsikirjad.
Robert Nerman sündis Tallinnas,
1972. aastal lõpetas ta Tallinna kaug
õppekeskkooli ja 1978 Tartu ülikoo
li ajaloolasena. Aastail 1974–1984
töötas Nerman Tallinna arhitektuu
rimälestiste kaitse inspektsioonis,
1984–1990 projekteerimisinstituu
dis Kommunaalprojekt ja 1991–1992
ASis Vana Tallinn. Et teha uurimis
tööd, asutas ta 1992. aastal Tallinna
eeslinna uurimisbüroo OÜ.
Nermani uurimisvaldkond oli
Tallinna ajalugu. See hõlmas linna
puitarhitektuuri ja linnajagude kujune
mist, kultuurilugu ja kaitset. Alustuseks
ilmus tema sulest 1995. aastal Kopli
ülevaade (ümbertöötatud ja 2/3 võrra
mahukam trükk 2002). 1996 nägi trü
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kivalgust Kalamaja ülevaade ja 1998. a
„Lasnamäe ajalugu“. Laia isikulooli
se taustaga ja mahukas on 2004. aas
tal avaldatud „Süda-Tatari puitasum“.
Kõige ulatuslikum on kaheosaline teos
Lilleküla ajaloost, selle teine osa ilmus
2014, kui autor oli juba haige.
Nerman osales kaheköitelise
„Tallinna entsüklopeedia“ koostami
sel, olles algataja, märksõnastiku ja
kontseptsiooni koostaja ning põhi
autor. Tema osalusel valmisid sarja
„Jalutaja teejuht“ raamatud, sajad
artiklid ja tellimusel valminud uuri
mused. Omanäoline on 2008. aastal
publitseeritud „Aegna“ – raamat saare
kujunemisest, loodusest ja inimestest.
Robert Nerman ei ole unustanud
ka linnaloodust. Rohket tähelepanu
on pälvinud aiandus ja linnapõllun
dus, taustal etendavad oma osa põlis
puud, pargid ja metsad.
Robert oli tore kaaslane, ta oli loo

mult maksimalist, kes tundis ikka
muret, et töö laabuks. Teda häiris,
et teised ei suhtunud ettevõtmisesse
niisama tõsiselt, et ta pidi palju mõt
tetuid karisid ületama. Oma uuri
muste teostamiseks tuli heatahtlikelt
institutsioonidelt ja fondidelt toetust
leida. Samas tegi ta isiklikke kulutusi,
pannes ühe raamatu ilmumise heaks
isegi oma korteri panti.
Robert Nerman pidas end ikka
kodu-uurijaks. Kahtlemata ta oligi
seda, heas akadeemilises mõttes.
Teda on tunnustatud 2001. aastal
Valgetähe medaliklassi teenetemärgi
ga ja Tallinna vapimärgiga.
Heldur Sander

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kroonika
Foto: Dmitry G / Wikimedia

Veebruar:

tugevat tuult ja sulailma

K

üünlakuu tuli tiheda lörtsisaju ja
tugeva tuulega. Vahelduvalt kord
väheste pluss-, kord miinuskraadidega, sageli tuuline ilm püsis kuu keskpaigani. Lumikate oli Eesti eri paigus isesugune,
aga erinevalt mullusest õnnestus suusasõprade tippüritus Tartu maraton seekord
15. veebruaril ära pidada. Paar päeva hiljem
sai päevaste külmakraadide aeg ümber ja
veebruari lõpus oli veidi rohkem lund veel
ainult Eesti kagutipus, mujal vaid üksikud
laigud.
Ilmateenistus on välja arvutanud, et
tänavune veebruar oli paljuaastasest keskmisest lausa 4,4° soojem (–0,1° vs –4,5°)
ning sajuhulk hõlmas tavapärasest 76%
(27 mm vs 35 mm). Päikesepaistetunde
oli üsna normi järgi: 62 tundi vs 61
tundi. Kõige soojem oli 10. veebruaril
Heltermaal, nimelt +9,8°, kõige külmem
aga 9. veebruaril Jõgeval: –17,8°. Kõige
rohkem sadas 1. veebruaril Pärnu-Saugal:
20 mm.

Tallinna teletorn võiks olla üks valikusse jõudvaid objekte

Otsitakse Eesti aardeid
puuks saanud Orissaare staadioni
tamm, aastatuhandeid paigal seisnud
koduküla rändrahn või liivarand“.
Kuni 23. märtsini esitatud aare
te põhjal valib žürii välja 200 objekti,
mis lähevad uuesti rahvahääletusele
24. aprillist 24. maini. Eesti sada aaret
kuulutatakse välja 29. mail. Lisainfot
leiab veebilehelt eesti100aaret.ee ja
Facebookist.
Projekti viib koostöös EV 100
toimkonnaga ellu Eesti muinsuskait
seamet. Mobiilirakendusega avas
tusmäng saja välja valitud aardega
valmib 2017. aasta veebruarikuuks.
Avastusmängu võitja kuulutatakse
välja 2018. aastal.

02.02 Rahvusvahelise märgalade päeva
teema oli seekord „Märgalad meie
tuleviku heaks!“. Keskkonnaamet
tähistas seda 01.02 Soomaal ja
Endlas, 03.02 Matsalus ning 07.02
Lahemaal seminaride ja matkadega.
Foto: Toomas Jüriado

M

uinsuskaitseamet kutsub
kõiki Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks üles leidma
riigi sada märkimisväärset aaret ehk
tähendusega kultuuri- ja loodusob
jekti. Neid saab kuni 23. märtsini esi
tada veebilehe eesti100aaret.ee kaudu.
Rahva valitud sada objekti kuulu
tatakse välja tänavu maikuu lõpus.
Valiku põhjal valmib inter
aktiivne
avastusmäng.
Arhitektuuriloolase ja Eesti
kunstiakadeemia lektori Oliver Orro
sõnul sobib aardeks Eestis paiknev
kultuuri- või loodusobjekt, mis kan
nab esitajale, kogukonnale või riigi
le olulist väärtust: „Olgu selleks kas
taasiseseisvumisel märgilise tähtsu
sega Tallinna teletorn, käesoleval aas
tal Euroopa üheks populaarsemaks

Muinsuskaitseamet/Loodusajakiri
2. veebruar: järjekordne sula sööb
lumekihi õhemaks

Vikipeedia ootab täiendust
Lääne-Virumaa kohta
Foto: Toomas Jüriado

V

ikipeedia Lääne-Virumaateemaliste artiklite võistlus
algas 20. veebruaril ja kestab
20. märtsini.
4. veebruaril oli eestikeelses
Vikipeedias 1076 artiklit LääneVirumaa kohta: 702 lühemad kui
1000 tähemärki ja 350 alla 500 tähe
märgi suurused. 20. märtsiks on
need arvud loodetavasti sootuks
suuremad. Ühtviisi väärtuslikud on
Vikipeediale artiklid Lääne-Virumaa
paikadest, sündmustest, inimestest,
loodusest ja ajaloost.
Nimekirja artiklite kirjutamiseks

Mahu rand Lääne-Virumaal
vajalikest raamatutest ja muu võistlu
sega seotud teabe leiate võrgupaigast
et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:LääneVirumaa_artiklivõistlus.
Vikipeedia/ Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

02.02 Tartus avati Ihaste sild ja kogu
Idaringtee teine ehitusala.
02.02 Tartu loodusmajas avati näitus
„Meie pargi elurikkus“.
02., 09., ja 16.02 Loodusõhtud rahvusraamatukogus: „Armulugu
Antarktikaga“ (Enn Kaup);
„Galapagos ja Amazoonia“ (Mati
Kaal) ning Remo Savisaar reisist
Baikali äärde.
03.02 Avati Elva jõele rajatud Peedu kalapääs.
03.02 Tallinnas peeti Eesti soontaimede
uue levikuatlase plaane tutvustanud koosolek.
04.02 Allkirjastati Eesti liitumisleping
Euroopa kosmoseagentuuriga.
04.02 Üliõpilastele mõeldud ressursisäästukonkursi Negavatt avaüritus
Tallinnas.
04.02 Rohelise tee õhtu Tartu loodus
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Foto: Toomas Jüriado

11. veebruar: Emajõgi on enamjaolt
veel jääkaane all
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Eesti vanim rahvuspark
sai ajakohase kaitse
Foto: Toomas Jüriado

V

alitsus kinnitas 19. veebruaril
Lahemaa rahvuspargi uuen
datud kaitse-eeskirja, mis
tagab sealse looduse ja pärandkultuu
ri parema kaitse. Korrigeeriti kaitse
ala piire ja režiime ning ehitustingi
mused muudeti senisest selgemaks.
Seni kehtinud kaitse-eeskiri pärines
aastast 1997.
Kaitseala pindala vähendati kohati
peamiselt seetõttu, et piir oleks vasta
vuses uue põhikaardiga. Suurima laien
dusena haarati mere piiranguvööndisse
Käsmu poolsaarest põhja jääv mere
ala, kus on veelindude olulised pesit
sus- ja peatuspaigad. Piirimuudatuste
kokkuvõttes suurenes kaitseala pind
ala 1861 ha võrra, millest eraomandisse
kuulub 12,9 ha. Altja, Ilumäe, Juminda,
Muuksi, Natturi ja Sagadi piirangu
vööndis, mis on suure väärtusega küla
maastikud, on väärtuste kaitse taga
miseks kehtestatud rangem kaitsekord
ehitustegevuse üle. Täpsustati ka ehi
tuskeeluvööndi ulatust.

Altja väärtuslik külamaastik
Lahemaa rahvuspargi pindala
on 74 784 ha, mis jaguneb kolmeks
reservaadiks (117 ha), 43 sihtkaitse
vööndiks (17 760 ha) ja üheksaks pii
ranguvööndiks (56 907 ha). Kaitsealal
on 20 737,6 ha riigimaid, 18 959 ha
eramaid, 8155 ha endiselt riigi oman
dis olevaid maid ja 58,2 ha munitsi
paalmaid. Lahemaa rahvuspark on
Eesti vanim rahvuspark, mis võeti
kaitse alla 1971. aastal.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Loodusmuuseumi liblikakogusse
lisandus 12 000 isendit

E

esti loodusmuuseum teatas
6. veebruaril, Tiit Marnoti
sünniaastapäeval, et on Mar
noti elutöö läbi töötanud, arvele
võtnud, digiteerinud, loonud sel
lele head hoiutingimused ja teinud
üldsusele kättesaadavaks.
Muuseumi sõber ja amatöör
entomoloog Tiit Marnot (1941–2013)
pärandas oma liblikakogu loodusmuu
seumile. Pärandus jõudis muuseumisse
mullu suvel. Kogu koosneb ligi 12 000
isendist ning sellega lisandus muuseu
mi entomoloogilisse kogusse hulganisti
uusi liike; peale Eesti liblikate rohkes
ti isendeid välismaalt, eelkõige KaugIdast ja Kesk-Aasiast. Kõigist liblika
test tehti fotod, mis on koos andmetega
sisestatud looduskogude infosüsteemi
PlutoF. ������������������������������
Selle kaudu jõuavad need eElu
rikkuse portaali, kust huvilised saavad
hõlpsasti teavet. Kogu talletamiseks on

Osake Tiit Marnoti kollektsioonist
soetatud uued kliimaseadmed ja ento
moloogilised kapid, mis tagavad nõue
tekohased hoiutingimused.
Mõningaid Tiit Marnoti ja teisi
loodusmuuseumi entomoloogia
kogust pärit ööliblikaid saab näha ala
tes 19. märtsist, kui loodusmuuseu
mis avatakse näitus „Öised tiivulised“.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri

Foto: Lennart Lennuk / Eesti loodusmuuseum

majas vihmaussikompostrite ja
koduse jäätmekäitluse teemal.
04., 10., 12., 17., 18., 25. ja 26.02
Keskkonnaameti keskkonna- ja
loodusõhtud: Iisaku looduskeskuses („Seatembud“, Vahur Sepp);
Kuressaares („Jäätmed – nuhtlus
või varandus?“, Mait Kriipsalu) ja
Jõgeval („Valgustus ja selle mõju
inimesele“, Tiiu Tamm); Haapsalus
(Urmas Tartes Eesti päevaliblikatest); Võrus („Maavaradest ja
keskkonnamuutustest“, Alvar
Soesoo); Räpinas („Pilved ja äike“,
Jüri Kamenik), Türil („Liikuv loodus. Metsasosinad“, Karl Ander
Adami); Otepääl (Tiiu Tamm) ja
Viljandis (Merit Mikk ja Eneli Viik
mahepõllumajandusest ja -toidust);
Kuressaares („Aasta lind – viud“,
Aarne Tuule) ja Raplas („Jäine teekond – rännak üle Põhja-Jäämere“,
Timo Palo) ning Haapsalus (Aarne
Tuule) ja Lahemaal (Timo Palo).
05., 12. ja 19.02 Eesti loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia teadusõhtud:
Lembi Lõugas ja Tiiu Koff Eestimaa
loodusest 10 000 aastat tagasi;
Valdur Mikita aeglusest ning Fred
Jüssi vaikusest.
05.02 Ajakiri Loodusesõber avas RMK
peamajas Tallinnas Kaido Haageni
ja Jarek Jõepera fotonäituse „Kaks
meest, kaks hüljest“.
05.02 Eesti ornitoloogiaühingu ja Tartu
loodusmaja järjekordne loodusteemaline mälumäng.
07.02 Tartu keskkonnahariduskeskuse
keskkonnabussi sõit järvemuuseumisse Võrtsjärve ääres ja talimatkale.
07.02 VVV matkasarja avamatk ElvaVitipalu maastikukaitsealal.
07., 13., 14., 15., 21. ja 22. ning 28.02
Looduse Omnibussi retked
Tallinnast: Soomaale (ka Tartust);
Viljandisse Veljo Tormise aasta
avakontserdile; Pakri pangale ja
Puhkerannale; Prandi allikatele ja
Roosna-Alliku mõisa (ka Tartust);
kaks korda Lahemaa jugadele ning
RMK matkapäevale Oandul.
09.02 Keskkonnainspektsioon andis ülevaate 2014. aasta keskkonnajärelevalve tulemustest.
10.02 Eesti jäätmekäitlejate liit korraldas
Tallinnas jäätmepäeva.
10.02 12. Matsalu loodusfilmide festivali
filmid Tartu loodusmajas.

Kroonika

Allikas: virtualtour.ut.ee

T

Virtuaaltuuri jaoks said tehtud uhked
aerofotod
kooli rahvusvahelise turunduse spetsia
list Kärt Viilup avaldas lootust, et lähitu
levikus on võimalik virtuaaltuuri kaudu
näha ka 360-kraadiseid vaateid labori
test. Peale selle planeeritakse virtuaal
tuuri edasi arendada tagasiside põhjal.
Virtuaaltuuri loojate sõnul uurisid
nad samalaadsete rakenduste kasu
tust Euroopa mandriosa ülikoolides,
ent ei leidnud analoogseid lahendusi.
TÜ/Loodusajakiri
Foto: Toomas Jüriado

artu ülikool avas uudse vir
tuaaltuuri, mis annab ülevaa
te õppehoonetest ning näi
tab nende paiknevust kaardil, nii et
edaspidi saavad üliõpilased, ülikoo
li külalised, tartlased, turistid ja tei
sedki Tartus kui ülikoolilinnas hõlp
sasti orienteeruda. Tuur hõlmab ka
Pärnus, Viljandis, Tallinnas ja Narvas
olevaid ülikooliga seotud hooneid.
Vaata lähemalt virtualtour.ut.ee.
Virtuaaltuur näitab õppehoonete
asukohti ja annab huvilistele hoo
nete, sh raamatukogu, üliõpilasela
mu ja spordirajatiste kohta lisainfor
matsiooni. Samuti aitab tuur orien
teeruda, näidates ära, kui kaugel üks
õppehoone teisest asub. Virtuaaltuuri
kasutaja saab hooneid avastada nii
360-kraadise vaate, video, piltide kui
ka majaplaani abil ning näha ka dis
tantse, kui kaugel asub uuritav hoone
Tartu linna eri punktidest vaadatuna.
Virtuaaltuuri idee autor, Tartu üli

11.02 Tartu loodusmajas oli Veljo Runneli
loodusõhtu „Looduse helimaailm.
Põnevaid ja vähekuuldud helisid
loodusest“.
12.02 Lennusadamas avati Eesti meremuuseumi ja Ahhaa teaduskeskuse
käed-külge-näitus „Ujub või upub“.
12.02 Loodusajakiri esitles Tallinnas teaduste akadeemia saalis raamatut
„Lehed ja tähed 7. Rännakud ajas,
looduses ja teaduses“.
12.02 Neljandal RMK teadusseminaril
Tartus esitleti säästva metsanduse
kohta käivate uuringute (vahe)tulemusi.
13.02 Keskkonnaamet pidas Viinistu
kunstimuuseumis seminari
„Mereloodusturism ja kalavarude
seisukord Lahemaal“.
14.02 Sangastes tähistati konverentsiga maailma vanima rukkisordi
140. aastapäeva.
18.02 Eesti veeühingu aastakoosolek ja
seminar „Uusi andmehõive rakendusi Eesti veemajanduses“.
18.02 Eesti looduseuurijate seltsi botaanikasektsiooni avatud loeng: Ott
Luuk ja Marko Peterson rääkisid
oma reisist Polaar-Uuralitesse.
19.02 Projekti „Eesti ohustatud liikide
punane nimestik – I etapp“ ava
seminar Tallinna loomaaia kesk
konnahariduskeskuses.
19.02 Õppeseminar „Loodusheli mobiilirakenduse kasutamine koolis“ Tartu
ülikooli loodusmuuseumis.
20.02 TÜ ja EMÜ looduskaitse rakendusuuringute ühisprojekti lõpuseminar
Tartus.
23.02 Tartus Raekoja platsil avati kitseaasta puhul jääskulptuur „Kitsik“, mille
autorid on Aleks Poolak ja Anna
Otsolainen Tartu kõrgemast kunstikoolist.
Foto: Toomas Jüriado

Euroopas ainulaadne virtuaaltuur
näitab ülikoolilinnakus teed

Jakob Hurda mälestussammas Vanemuise pargis

Tartu plaanib rekonstrueerida
Vanemuise pargi

T

artu linnavalitsus väljastas
veebruaris projekteerimis
tingimused Vanemuise täna
va äärse pargi rekonstrueerimiseks.
Tingimused näevad pargis ette
teekatete uuenduse, mis võimaldaks
mugavalt liigelda nii jalakäijatel kui
ka jalgratturitel, ning Jakob Hurda
monumendi ümbritseva plaadis
tuse korrastamise. Samuti on kavas
rekonstrueerida tiigi purskkaev ja
selle tehnosüsteemid ning korras

tada veekoguäärsed platvormid.
Lillepeenrad tiigi ääres on plaanis
praegusel kujul säilitada.
Parki nähakse ette miljöösse sobivad
pingid ja prügiurnid. Kõrghaljastuse
korrastamiseks koostatakse dend
roloogiline hinnang, kus näidatakse
ära kõrvaldatav ja asendatav haljas
tus koos liikidega. Uus haljastus peab
olema kooskõlas pargi praeguse süm
meetrilise lahendusega.
Tartu LV / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

23. veebruar: selle aasta esimesed
lumikellukesed TÜ botaanikaaias
25.02 Rein Kuresoo loodusõhtu „Etioopia
loodus ja hõimud“ Tartu loodus
majas.
26.02 Tallinna linnuklubi ja Tallinna loomaaia ühine linnuõhtu: Thea Perm
rääkis Gruusiast.
26. ja 27.02 Öötaevavaatlused Tartus
Ahhaa teaduskeskuse uue teleskoobiga.
27.02 Tallinna loomaaias tähistati rahvusvahelist jääkarupäeva.
27.02 Traditsiooniline Baeri päev Tartus.
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Mikroskoop

Foto: Remo Savisaar

Tühjad
pihud
Ü

hel märtsiõhtul vinnas vesi
mutt kraavikaldale talveui
mase konna. Vesimutil olid
arvatavasti õhtusöögi mõtted peas,
konn aga oli üsna pirakas: kaalus vast
rohkemgi kui vesimutt ise.
Peagi kadus vesimutt paariküm
neks sekundiks vaateväljast … Ehk
läks teisi vesimutte õhtusöögile kut
suma? Igal juhul kasutas konn võima
lust ja lasi jalga. Tagasi jõudnud vesi
mutt oli nõutu, kuid mõtles vist enda
misi, et „oligi teine liiga suur tükk”.
Vesimutt on väga väike, vilgas ja
püsimatu tegelane, osav allveekütt,
kes vee peale tuleb tihti vaid silma
pilguks. Tagasihoidlikust välimusest
hoolimata pakub tema vaatlemine ja
pildile püüdmine omajagu katsumusi
ja põnevust.
Remo Savisaar

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mis oskusi on vaja, et liituda ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühmaga?
Mis kasu on üleujutusest?
Mis paik KeskAasias sarnaneb väga põrguga?
Mis on horror vacui?
Millist muusikat salvestatakse Alaska põhjapoolseimas tipus?
Miks hävitatakse ligi pooles Eesti vooluveekogudest korrapäraselt
kogu põhjaelustik?
7. Miks toovad kalahuvilised Vahemerre võõrliike?
8. Mis liiki röövlinde elab Eestis kõige rohkem?
9. Mille kohta kirjutas Indrek Rohtmets ülikooli
diplomitöö?
10. Keda kutsuvad rootslased rumalpeaks?
11. Kes on pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. aprilliks aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja teemaks märkige
„Nõel heinakuhjas“. Iga üksik õige vastus osaleb auhinda
de loosimisel aasta lõpus!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1 Atlantise hävitas Santorini vul
kaani purse (lk 43).
3. Metsajumal on suurem kui
Metsaisa (lk 40).
4. Jõhvi anomaaliat põhjustab
rauamaardla 200 meetri sügavu
sel (lk 23).
5. Põhjamaaks nimetatakse Uus
Meremaa kõige soojemat osa
(lk 40).
6. Kitsekamber ja Sokutuba asu
vad Üügu panga sees Muhumaal
(lk 50).
7. Elektriliinid pakuvad istepaika
põlde rüüstavatele papagoidele
(lk 49).
8. Maailma madalaim meteoroloo
giajaam (428 m allpool merepin
da) asub Surnumeres (lk 5).
9. Euroopas elab umbes 9000 ilvest
(lk 4).
10. Enn Kaup kirjutas oma armu
loost populaarteadusliku raamatu
(lk 56).
11. Seenlill kasvab nõmme ja palu
metsades (lk 55).
12. Pildil on värbkaku kukal (lk 58).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. aprilliks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja MTÜ Loodusajakiri vabalt valitud ajakirja poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai
Kersti Laanmaa Tallinnast. Õige vastus oli „ ... nagu lumivalgeke”, „punamütsike“, „härjapõlvlane“. Kokku saime 42 õiget vastust.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu / sünnipäevad
75 aastat tagasi
Isiklikult asun seisukohal, et sookail, mis sageli
koos esineb sinikatega, oma vängelt-aromaatilise mürgise lõhnaga pikapeale ka sinikate
korjajaid uimastada võib, millega seltsib veel
suvise kuumuse toime. Süüakse kõige selle
juures ka veel marju, siis ongi vastav arvamine
loodud. Pöördusin küsimuse lahendamiseks
Bonni ülikooli farmaatsiainstituudi juhataja
prof. H. Fühner’i poole, kes väidab, et sinikas
suurema kvantumina sissevõetult peapööritust, nägemishäireid ja isegi halvatusnähtusi esile kutsuda võib. Ka Suderman toonitab
Leedust päritolevate andmete põhjal, et sinikad tumestavad meeli, võtavad jalgadel kõikuma ja kutsuvad lõpuks ka une esile. Sinikate
uimastav omadus, kui ta tõesti esineb, on veinivalmistajatele igatahes teretulnud. [Tõnis
Leisner: Loodusandide rahvapärastest kasutamisviisidest, 1940]

50 aastat tagasi
Ent Saaremaa pole ometi üksnes mälestuste lagendik. Tal on oma järved, jõed, mäed,
laaned ja laanetised. Ons Kaali järv vähe kuulus? Tunnen üht vana Moskva kirjanikku, kes
mulle iga kord kohtumisel jutustab uuesti müüdi Heliose õnnetust pojast ja põleva päikesevankri kukkumisest meie pisikese
saare küüru pihta. Ja ma kardan, kas turistid pole pettunud, lootes Kaalis näha midagi kosmilis-põrgulikku. Minu järv on vaikne
Koigi järv, soode ja rabade silm. Sealt kostiski
konnade roheline laul. See oli külapoisikeste öiste kalaretkede, lõkketulede ja seikluste
paik. Pühapäevahommikul näidati siis lapsele särjepojukesi ja köögipõrandal roomavaid
krabisevate sõrgadega koorikloomi. [Debora
Vaarandi: Uitamisi kodusaarel, 1965]

25 aastat tagasi
Juba Ch. Darwin, arendades oma sugulise
valiku teooriat, mainib isaste muskuspartide vahel sigimisajal toimuvaid veriseid heitlusi. Täisealise isase sulestik on looduslikul
vormil musta värvi, rohelise metalliläikega,
suurte valgete laikudega tiibadel ja valgete alatiiva kattesulgedega. silma ümbrus on
sulgedest paljas, punane, noka piirkonnas
punased näsad ja kühmud. Emane muskuspart on tuhmima sulestikuga, kühmud
võivad puududa. Kodustatud vorm on suurem ja valdavalt musta-valgekirju sulestikuga. Looduses pesitseb muskuspart kas
puuõõnsustes või siis ehitab pesa puu otsa
mõne oksaharu vahele. Tartu Konservitehase
läheduses asuvates majapidamistes muskusparte mulle teada olevatel andmetel
kuskil ei peeta. Tekib küsimus: kust oli see
lind Tartusse Emajõe luhale sattunud? [Mart
Niklus: Muskuspart – kas tulnukas, kodulind
või põgenik?, 1990]

64

|192| EESTI LOODUS MÄRTS 2015

Inimese kujutlusvõime on piiritu, aga Issanda loomaaed on veelgi suurem. Me
ei mõista arvatagi, milliseid kreatuure meie lähedal elab. Kui see kala, kes sattus
Emajõe vanajõel ihtüoloogide seirevõrku 24. märtsil 2012, osanuks rääkida, siis
oleksime mõnevõrra targemad. Praegu ei saa öelda muud, kui et tegemist on
säina ja tõugja hübriidiga

Paastukuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
210 (sünd 1805)
30.03 Ferdinand Johann Wiedemann,
keeleteadlane ja botaanik (surn
1887)
135 (sünd 1880)
05.03 Peeter Päts, topograaf, looduskaitse- ja ühiskonnategelane (surn
1942)
130 (sünd 1885)
14.03 Ernst Weberman, kalandustegelane ja poliitik (surn 1940)
125 (sünd 1890)
27.03 Julius Mark, keeleteadlane (surn
1959)
115 (sünd 1900)
02.03 Harri Moora, arheoloog (surn
1968)
28.03 Anatoli Ennvere, põllumajandusteadlane (surn 1987)
110 (sünd 1905)
25.03 Paul-Egon Prüller, füüsik ja geofüüsik (surn 1979)
105 (sünd 1910)
03.03 Salme Nõmmik, majandusgeograaf (surn 1988)
100 (sünd 1915)
02.03 Osvald Seeman, füüsik (surn
1994)
16.03 Hendrik Pihl, epidemioloog (surn
1975)
90 (sünd 1925)
05.03 Guara Muuga, kunstnik, taimede
joonistaja
11.03 Lilian Issako, bioloog, köögiviljade
ja maitsetaimede tundja (surn
2006)
85 (sünd 1930)
03.03 Karl Kull, kirurg ja onkoloog
10.03 Hanno Kübar, loomaarstiteadlane
(surn 2006)
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15.03 Kaljo Pork, botaanik, niidu
teadlane (surn 1981)
16.03 Kalju Kudu, füüsik (surn 2001)
17.03 Einar Hinnov, füüsik (surn 1995)
19.03 Helga Lenzner, mikrobioloog
22.03 Aita Kustin, arheoloog (surn 1970)
80 (sünd 1935)
02.03 Helmut Polberg, raamatukujundaja ja kodu-uurija
06.03 Illa Miller, veterinaarparasitoloog
15.03 Vello Salupere, gastroenteroloog
15.03 Jaan Tänavots, botaanik, dendroloog (surn 2012)
19.03 Henn Käämbre, füüsik
21.03 Villu Astok, okeanoloog
24.03 Ülo Tamm, metsateadlane
75 (sünd 1940)
13.03 Jaan-Mati Punning, ökoloog (surn
2009)
27.03 Rein Tamsalu, merefüüsik
29.03 Lembe Laanest, taimefüsioloog ja
-biokeemik
70 (sünd 1945)
31.03 Mare Konsa, geoloog-mineraloog
65 (sünd 1950)
10.03 Andres Koppel, ökoloog ja
haridustegelane
60 (sünd 1955)
05.03 Tõnu Martma, geokeemik
21.03 Aado Keskpaik, majandusgeograaf
24.03 Mart Kadastik, ajakirjanik ja äri
tegelane
50 (sünd 1965)
10.03 Vahur Mäemets, keemik
12.03 Peep Männil, jahindusteadlane
21.03 Mart Jüssi, zooloog
45 (sünd 1970)
15.03 Ebe Sild, taimefüsioloog
19.03 Ülo Niinemets, taimefüsioloog,
Eesti TA liige

Suvi algab rattaretkega!

Roheliste 26. rattaretk
„Kuidas elad, Haanjamaa?”
15.–17. maini 2015

Need kolm päeva rattasadulas pakuvad kauneid kevadisi hetki Haanjamaa mäekuplite vahel ööbikulaulu ja lilleõite seltsis, nii siin- kui sealpool
Läti piiri. Retkel näeme Haanja/Alūksne kõrgustikku, vaatleme Suurt
Munamäge Drusku linnamäelt. Uurime aasta looma metssea tegemisi
Võrumaal ning Eesti-Läti koostööd sigade Aafrika katku laastamissõjas.
Vene ääremaadeni jõudes peatume Eston Kohvri jälgi ajama ja kõneleme
Eesti piirist.
Kultuurilist meelelahutust pakuvad
Justament, Auli (LV), Kait Tamra, Mari Kalkun, Tõnis Kark,
Toomas Ojasaar, Anu Taul Bänd, Rändteater Vaba Vanker jt;

Registreerimine rattaretkele on alanud!
Osalustasu
Sooduspilet
Täispilet
Perepilet

1.03–30.04
38 €
48 €
148 €

1.05–11.05
45 €
55 €
170 €

stardis
55 €
65 €
210 €

Sooduspilet kehtib ISIC ja ITIC kaardi omanikele ning pensionäridele.
Koolieelikutele on osalemine tasuta. Perepääsme saavad soetada kuni
neljaliikmelised pered, kellest vähemalt üks peab olema laps (kuni 18 a).

Selgituseks kirjutada osaleja nimi ja telefoninumber.

Eelregistreerimine toimub Tallinnas Endla 3 (sissepääs rahvusraamatukogu peauksest) 20. aprillist 11. maini (k.a) tööpäevadel
kl 11–18. Tasuda saab ainult sularahas.
Toetajad:

Interneti teel registreerumiseks tuleb teha
ülekanne MTÜ Roheliste Rattaretked arveldusarvele EE942200221035062986 Swedbankis.

Vaata lisa: www.rattaretked.ee
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