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puu, nagu ka teised pühapaigad, on
pühad põhjusega. Ja kindlasti ei muutu
nad sellest pühamaks või võimsamaks,
kui inimesed seda puud lihtsalt uudishimust vaatamas käivad.
Samuti on paljude teiste paikadega.
Setomaa giidina sattusin hiljuti ühele
arendusüritusele, kus väljastpoolt inimesed kurtsid, et Setomaa pole piisavalt
pildil ja sinna võiks palju enam turiste
tuua. Arutlesime ning ühel hetkel mõistsin: ma ei tahagi, et nad kõik tulevad.
Kriitiline külastuskoormus on võtmesõna tänapäeva loodusturismis ja
ka pärandturismis. Nii loodus- kui ka
pärandturismis – Tamme-Lauri tamm
on seotud mõlemaga – oleme eelkõige
huvitatud külalistest, kes meie pakutava vastu tõelist, sisulist huvi tunnevad.
Igasuguseid kampaaniaid korraldada on muidugi väga õige, sest nii kuulevad põnevatest paikadest ja vaatamisväärsustest ka need huvilised, kes
seda infot ise üles leida ei oskaks.
Samamoodi on tänuväärt tegu aasta
puude, lindude, loomade, liblikate, orhideede jms valimine. Tõelised
huvilised, ja ehk ka väiksemad huvitundjad, kel on potentsiaali süveneda,
saavad nõndaviisi parajates annustes
aasta „tegijate“ kohta rohkem teada.
Selles ajakirjanumbris pakumegi teile kaks doosi aasta linnust rasvatihasest, sellest justkui kõigile tuttavast märtsikuisest sitsikleiditajast.
Muide, vanarahvas on ka rasvatihasesse suhtunud kahetiselt: ühelt poolt
väike julge talikaaslane, aga teisalt …
Lugege ise!

Ke

M

ullu valiti Euroopa puuks
Orissaare staadionil asuv
tamm. Väga vahva tulemus! Mina ei teadnud sellest tammest enne midagi ja olen väga rõõmus, et Euroopa puu valimine mulle
selle uudse teadmise andis. Hääletasin
minagi ning koos peaaegu 60 000 inimesega rõõmustasin meie väikese maa
erakordse puu edu üle.
Sel aastal kandideeris Eestist
Euroopa aasta puu tiitlile TammeLauri tamm. Püha puu, meie jämedaim ja vanim tamm, Eesti kümnekroonisel kujutatud puu. Vanarahvas
on Tamme-Lauri tamme suhtunud
kahetiselt: on usutud, et puu sees elab
vaim – tulejumal Laurits. Tõenäoliselt
on veel suhteliselt hiljuti Lauritsale
ohvriande toodud. Võimas puu.
Tänavuse aasta puu valimine on
praeguseks lõppenud. Hääletustulemused ei ole veel teada, ent
Tamme-Lauri tamm ei saanud kuigi
palju hääli, ilmselt jäi häälesaak veidi
alla 3000. Mina seekord ei hääletanud,
nagu ka ilmselgelt enamik teisi, kes
mullu aitasid Orissaare tammel saada
Euroopa aasta puuks. Eks üks põhjusi
on see, et üks kord on juba tegu tehtud,
aitab nüüd küll. Turunduskampaania
on samuti olnud märgatavalt nõrgem
kui mullu. Aga tundub, et siin on ka
teine põhjus: mõni asi, nagu TammeLauri tamm, on nii püha, et me ei
tahagi seda teistega jagada.
Ma ei hääletanud põhimõtteliselt.
Ma ei tahagi, et rahvahordid hakkavad Tamme-Lauri juures käima lihtsalt sellepärast, et see on kuulus. See
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resident Toomas Hendrik Ilves
andis iseseisvuspäeva eel, 23.
veebruaril, kätte riigi teenetemärgid. Viimaste aastate tava kohaselt pälvis tunnustuse 99 inimest.
Loodusajakirjade toimetusel on
eriti hea meel leida autasustatute hulgast mitu meie ajakirjadele kaastööd
teinud inimest. Tartu ülikooli Eesti
mereinstituudi direktori Toomas
Saadi (Valgetähe IV klass) ja Eesti
jalgrattamuuseumi eestvedaja Valdo
Prausti (Valgetähe V klass) artikleid
oleme saanud lugeda Eesti Loodusest.
Horisondi autorid on olnud füüsikust akadeemik Ergo Nõmmiste
(Valgetähe III klass), robotitehnika
professor Tõnu Lehtla, sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo (mõlemad pälvisid Valgetähe IV klassi teenetemärgi), antropoloog Leiu Heapost
ning käsitöötraditsioonide uurija ja

Valgetähe teenetemärk
tutvustaja Vaike Reemann (mõlemad
said Valgetähe V klassi teenetemärgi).
Eesti maaülikooli metsateadlane EinoEndel Laas (Valgetähe V klass) on
toimetanud Looduse Raamatukogus
ilmunud Ameerika metsade raamatu.
Peale mainitute pälvisid teadlas-

test Valgetähe IV klassi teenetemärgi Tallinna tehnikaülikooli professor
arvutiteadlane Jaan Raik ja sama ülikooli keemiaprofessor Nigulas Samel,
Valgetähe V klassi teenetemärgi aga
infotehnoloogiateadlane Rain Ottis.
Veel mõned nopped Valgetähe V
klassi teenetemärgiga autasutatute seast. Selle said näiteks 55 aastat
keemiaõpetajana töötanud Tiina Idla
Suure-Jaanist; arheoloog Ülle Tamla,
kes on üle 40 aasta kaitsnud, talletanud, uurinud ja populariseerinud Eesti
arheoloogiapärandit; Eesti kroonide
kujunduse autor ja paljude postimaksevahendite, sealhulgas enamjao aasta
linnu markide kujundaja Vladimir
Taiger ning moekunstnik Reet Aus,
kes on tuntud taaskasutusel põhinevate rõivaste disainerina.
www.president.ee/Loodusajakiri
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akskümmend aastat on
Tallinnas ja Tartus tähistatud idamaa uue aasta algust
jääskulptuuridega: esimene oli tulipühvli aasta jääkuju Tallinna Raekoja
platsil 1996. aastal. Viimastel aastatel on seda tava sageli seganud liiga
soe ilm.
8. veebruaril avasid Valgus
festival, Eesti loodusmuuseum ja
Eestimaa looduse fond (ELF) loodusmuuseumi hoovis esimese ilmakindla jääskulptuuri. Valgusfestivali
korraldaja Indrek Leht kinnitas, et
uut lahendust innustas looma trots:
kas tõesti peame laskma sombusel ilmal enda üle võimust võtta
ning tähistama Eesti jääskulptuuride juubeliaastat ilusa kultuuritraditsiooni matusega. Lehe sõnul on
jääkujud rõõmustanud ja kodudest
välja meelitanud tuhandeid linlasi
siis, kui on madalhooaeg ja kipub

levima talvemasendus.
Uuenduslik kaitsevitriin säästab
jääskulptuuri soojade tuulte ja sademete eest ning kuna Eesti oludes
on väga harilik temperatuuri kõikumine, võimaldab vajaduse korral taiest lisakülmutada. Ahviaasta
alguse puhul oli noore jääkujuri
Mari Hiiemäe loometöö muusaks
orangutanibeebi.
Projektiga on tulnud kaasa ka
ELF ja Eesti loodusmuuseum, sest
peale kunstitava hoidmise juhib
loomaskulptuur tähelepanu looduskaitsele. On ju kujuks valitud orangutan üks ohustatumaid ahviliike
maailmas. Hülgekaitsja Mart Jüssi
sõnas: „Sama ohustatud liik on meie
oma punase raamatu viigerhüljes.
On sümboolne, et vitriiniga tuleb
kaitsta nii kunsti, loomi kui ka hüljeste poegimiseks eluliselt tähtsat
jääd.“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tuliahvi aasta jääskulptuur
trotsib sooja ilma

Jääst orangutanibeebi ilmakindlas
vitriinis

Vitriini disain ja arendus on valminud koostöös Eesti tippdisaineri Leonardo Meigase bürooga
Leonardo Disain ning metallitööde
eksperdi Hansanovaga.
Valgusfestival/Loodusajakiri
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Eesti tõusis keskkonnaindeksite
edetabelis esikümnesse

E

esti keeles vist lõplikult kokku
leppimata nimetusega keskkonnasuutlikkuse
indeks
Enviromental Performance Index,
lühendatult EPI, on arvnäitaja, mille
on välja töötanud Yale’i ja Columbia
ülikooli uurijad; see indeks peaks
iseloomustama riikide panust keskkonnakaitsesse esmajoones inimeste
tervise ja elurikkuse kaitse seisukohalt. Alates 2002. aastast on kõnealust indeksit arvutatud iga kahe
aasta tagant; nüüd on Eesti selles
edetabelis kaheksas.
Nagu seda tüüpi hinnangute puhul
ikka, leidub siingi vaidluskohti ja

arendusvõimalusi. EPI koostajad ise
on näiteks kahetsusega kinnitanud,
et joogivee kvaliteet, kadunud liigid,
muutuva kliimaga kohanemine ja
jäätmekäitlus on paljuski arvestusest
välja jäänud, kuna nende kohta pole
küllaldaselt andmeid. Sestap vajab
süsteem ka edaspidi täiendusi.
Ometigi on meeldiv tõdeda, et

Eesti, kes oli 2008. aastal 19., 2010. a
57., 2012. a 54. ja 2014. a 20. kohal,
on tänavuses tabelis jõudnud kaheksandale kohale. Esikümnes on üksnes Euroopa riigid. Esimene on
Soome 90,68 punktiga sajast võimalikust, järgnevad Island (90,51), Rootsi
(90,43), Taani (89,21), Sloveenia
(88,98), Hispaania (88,91), Portugal
(88,63), Eesti (88,59), Malta (88,48)
ja Prantsusmaa (88,20). Meie muudest naabrites on Läti 22., Leedu 23.
ja Venemaa 32., suurriikidest USA 26.,
Itaalia 29. ja Saksamaa 30.
Viis viimast ehk kohtadel 176.–180.
on tänavuses tabelis Afganistan, Niger,
Madagaskar, Eritrea ja Somaalia; neist
viimane kogus vaid 27,66 punkti. Vt
http://epi.yale.edu/reports/2016-report.
Loodusajakiri

Suurima keskkonnatunnustuse pälvisid Eesti
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K

eskkonnaminister Marko
Pomerants andis 4. veebruaril Tallinnas Vabal Laval kätte
2015. aasta keskkonnateo ja keskkonnahoidliku ettevõtte auhinnad.
21 esitatud keskkonnategu konkureerisid esmalt rahvahääletusel,
sel moel välja sõelutud kümmet tegu
vaagis edasi žürii. Valdav osa hindamistoimkonna liikmeid toetas ettepanekut anda kogu auhinnaraha, 4474
eurot, Eesti kalastajate seltsile. Selts
oli korraldanud aktsiooni, millega
kaitsti kudevaid lõhelasi röövpüüdjate
eest; siht oli suurendada kalade arvukust. Kokku valvati jõgedel üle 2000
tunni, kaasa lõi poolsada vabatahtlikku. Reididel tabati mitu röövpüüdjat
ja kätte saadi keelatud vahendeid. See
aktsioon oli enne ülekaalukalt võitnud
ka keskkonnategude rahvahääletuse.
Hindamiskomisjon tunnustas peale
üldvõitja veel kodanikualgatust avada
Sindi pais rändekaladele ning Eesti
ornitoloogiaühingu (EOÜ) „Nutikat
linnumäärajat“. Paisualgatuse eesmärk sai täidetud 2015. aasta aprillis, kui riik omandas Sindi paisu ja
alustas projekteerimist, et lammuta-

Auhinnad on jagatud. Rõõmsad tunnustatud on rivistunud keskkonnaministri
seltsis rühmafotole
da betoonpais ja rajada loodusilmeline kärestik. Kodanike algatusrühma
„Sindi pais“ idee autor, asutaja ja juht
on Hans Soll. Nutikas linnumääraja
on nutiseadmes kasutatav rakendus,
mis aitab Eesti linde tundma õppida ja kindlaks teha. Määrajas on 267
linnuliiki ehk kõik Eestis regulaarselt
elavad liigid ja ka mõned haruldused.
Iga liigitutvustuse juurde kuuluvad

joonistused, põhjalik kirjeldus, tüüpiline laul või häälitsus ja Eesti levikukaart. EOÜ on varasematel aastatel kolm korda pälvinud keskkonnateo tiitli.
Kõik keskkonnateo konkursi võitjad ja tunnustatud saavad õiguse kasutada oma tutvustusmaterjalides keskkonnamärgist. Kaheteistkümnendat
korda korraldatud võistluse tänavu-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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On lootust, et USA hakkab toetama
ohustatud merelindude kaitset
Foto: F. Peppes / BirdLife

K

ui USA kongress võtab
vastu kongressiliikme Alan
Lowenthali ettepaneku, saab
Ühendriikidest 14. riik, kes on alla
kirjutanud albatrosside ja tormilindude kaitse lepingule (ACAP).
ACAP sõlmiti 2004. aasta veebruaris ning selle kaitse all on praegu 31
albatrossi-, tormipääsu- ja tormilinnuliiki, kellest 21 on kogu maailmas
ohustatud. Lepingu siht on koordineerida riikide tegevust nende liikide
kaitsel, püüdes näiteks vältida lindude hukku jadaõngedes ja elupaikade
hävimist. Ühendriigid on olnud selles
kaitsetöös küll aktiivsed, ent leping

Hulk albatrosse hukkub mõttetult kalapüüniste tõttu

on siiani alla kirjutamata, ehkki selle
nimel on tehtud jõupingutusi nii president George W. Bushi kui ka Barack
Obama valitsusajal.
Esitatud seaduse järgi saaksid riigi
looduskaitse- ja kalandusorganisatsioonid kohustuse rakendada kalanduses lisameetmeid, taastada elupaiku, piirata lindudele ohtlike võõrliikide hulka, arendada haridusprogramme ning teha kõiges selles rahvusvahelist koostööd. Lowenthali sõnul
saaks USA olla ühtlasi teistele riikidele looduskaitsetöös eeskujuks.
BirdLife/Loodusajakiri

kalastajate selts ja osaühing Baltic Fibres
teada ja need ei sisalda ohtlikke kemikaale.
Baltic Fibres on panustanud ka töötajate teadlikkusse ning kasutab juhtimissüsteemi, mis tagab kogu tootmise, sh seadmete kasutuse ja jäätmete
kogumise selguse ja arusaadavuse kõikidele töötajatele. Keskkonnaminister
Marko Pomerantsi sõnul pole tekstiilitööstuses sugugi tavaline, et pakutakse hea kvaliteediga toodangut,
kasutades seejuures tervise- ja keskkonnahoidlikke materjale. Konkursi
üldvõitjana saab ettevõte KIKi toel
investeerida keskkonnahoidlikkuse
arendamisse veel 35 000 eurot.
Keskkonnajuhtimise
kategoorias tunnustati ka aktsiaseltsi Ensto
Ensek, kes on juurutanud oma keskkonnategevuskava raames töövahendi Health, Safety and Environment
WarRoom (HSE WR) ja rajanud
jäätmejaama. HSE WR aitab registreerida ohuolukorrad ning vältida
õnnetusi. Jäätmejaam parandab töötajate keskkonnateadlikkust jäätmekäitluse valdkonnas ja tagab, et liigiti
kogutud jäätmed jõuaksid ringlusse.
Keskkonnahoidliku tootmisprot-

sessi kategoorias võitis aktsiaselts
Kunda Nordic Tsement, kes püüab
oma tegevusega jätta võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje. Välja on
töötatud jahutusvee ringlussüsteem,
mis tunduvalt vähendab tarbitava vee
kogust ning veereostuse riski.
Keskkonnahoidliku toote või teenuse alamkategoorias võitis osaühing
AU Energiateenus, kelle eesmärk
on vähendada äri-, tootmis-, riigining kohalike omavalitsuste hoonete CO2-heidet ja kulutusi energiale
ning parandada seeläbi Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Töösse on
võetud üle 150 hoone, millest viiendikus on kavandatud energiatõhususmeetmed ellu viidud. Samas kategoorias tunnustati mittetulundusühingut
Uuskasutus, kes saadab tarvituskõlblikud asjad ringlusse ning teeb uus- ja
taaskasutuse kõikidele Eesti inimestele lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks, ning osaühingut ArborEst,
kes aitab puutomograafia abil luua
puhtama ja turvalisema keskkonna.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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sed enim levinud märksõnad olid
„kogukondlik tegevus“ ning „keskkonnahoidlik mõtteviis“ ja „keskkonnateadlikkus“.
Üheksandat korda korraldatud
keskkonnahoidlike ettevõtete konkursi eesmärk on välja selgitada need, kes
on oma tegudega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna
heaks. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja kolmes alamkategoorias, peale selle valib hindamiskomisjon üldvõitja, kelle panus on
olnud kõige mõjukam. Kokku osales
tänavu 13 ettevõtet, kes esitasid kolmes kategoorias kokku 14 ankeeti.
Keskkonnahoidlike tekkide ja patjade tootja osaühing Baltic Fibres pälvis nii üldvõitja tiitli kui ka keskkonnajuhtimise alamkategooria võidu.
Läbimõeldud strateegiaga on ettevõte juurutanud keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis võimaldab
nende tehast Haljalas efektiivselt juhtida ja kontrollida kogu tootmisprotsessi ideest tarnimiseni. 2015. aasta
veebruarist alates on ettevõttel tähis
Öko-Tex Standard 100, mis tõendab,
et tarvitatud materjalide päritolu on

®

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
5

Sõnumid

Stockholmi ülikool /
AlphaGalileo / Loodusajakiri
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R

iigi tänavused teaduspreemiad anti kätte vabariigi aastapäeval 24. veebruaril
Tallinnas Eesti teaduste akadeemia
saalis.
40 000 euro suurused teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku
teadus- ja arendustöö eest määrati
Ülo Lepikule ja Raimund-Johannes
Ubarile. Mehaanikateadlasel, Tartu
ülikooli emeriitprofessoril akadeemik Ülo Lepikul täitub tänavu 68
aastat teadustööstaaži, mille hulka
kuulub teerajaja roll plastsusteooria
ja konstruktsioonielementide optimeerimise vallas. Arvutiteadlase,
Tallinna tehnikaülikooli professori akadeemik Raimund-Johannes
Ubari suurim panus on rahvusvaheliselt laia tunnustuse pälvinud teaduskoolkonna rajamine. Praeguseks
on tema peaaegu 40 aastat tagasi kasutusele võetud binaarsetest
otsustusdiagrammidest, mis toona
põhjustasid arvutiteaduses ülemaailmse buumi, saanud tähtsamaid teoreetilisi mudeleid digitaalsüsteemide
projekteerimisel ja diagnostikas.
Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest anti kaheksa 20 000 euro suurust riigi teaduspreemiat. Geo- ja bioteaduste alal said preemia Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi teadlased professor akadeemik Martin Zobel (kollektiivi juht)
ning John Davison, Mari Moora
ja Maarja Öpik tööde tsükli „Taime- ja seenekoosluste
mitmekesisust ning nende
omavahelisi seoseid mõjutavad tegurid“ eest; keemia
ja molekulaarbioloogia val-

las Tallinna tehnikaülikooli keemiaprofessor Tõnis Kanger (teadustöö
„Asümmeetrilised organokatalüütilised ja kaskaadreaktsioonid“); täppisteaduste alal keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtteadurid
Urmas Nagel ja Toomas Rõõm (tööde
tsükkel „Terahertskiirguse vastasmõju materjalidega“); tehnikateaduste
valdkonnas infotehnoloogiaprofessor Maarja Kruusmaa (tööde tsükkel
„Bioloogiast inspireeritud allveerobotite liikumine ja tajud“); arstiteaduse
alal Tartu ülikooli arstiteaduskonna
professorid Sulev Kõks ja Külli Kingo
(teadus-arendustöö
„Krooniliste
põletikuliste nahahaiguste patogenees“) ning põllumajandusteaduste vallas Tartu ülikooli ökoloogia ja
maateaduste instituudi dotsent Arne
Sellin (tööde tsükkel „Regionaalsete
kliimamuutuste mõju puude veevahetusele, kasvule ja metsaökosüsteemide seisundile“). Sotsiaalteaduste
preemia pälvis Tallinna tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna professor
Tiina Randma-Liiv (teadustöö „Eesti
riigivalitsemise väljakutsed Euroopa
võrdlevate uuringute kontekstis“)
ning humanitaarteaduste preemia
Tartu ülikooli ajaloo- ja arheoloogiainstituudi professor Tõnu-Andrus
Tannberg (tööde tsüklid „Eesti sõjaajalugu“ ja „Eesti ajalugu nõukogude
perioodil“).
Haridus ja teadus
ministeerium /
Loodusajakiri

Akadeemik Ülo Lepik pälvis
teadlase elutööpreemia
ipeedia

K

ui kõneldakse kasvuhoonegaaside rollist kliimamuutustes, tuuakse kõige
enam esile süsinikdioksiidi. Ent on
teada, et metaan talletab atmosfääris soojust 23 korda tõhusamalt
kui süsihappegaas. Sama hästi on
selge, et ka metaani kogus atmosfääris üha suureneb. Paraku on
ettekujutus mõnestki metaani allikast üsna ebaselge.
Suurtel põhjalaiustel paiknevad
järved on üks selliseid vähe uuritud
metaaniallikaid. Ajakirjas Nature
Geoscience on avaldatud uurimus,
mis heidab sellele rohkem valgust.
Uurimuses on võetud kokku varem
avaldatud andmed 733 põhjamaise veekogu kohta alates väikestest
kopratiikidest kuni suurte järvedeni, mis on tekkinud igikeltsa või
liustike sulamisel.
Uurimistöö põhiautori, Stockholmi ülikooli doktorandi Martin
Wiki sõnul tuleb neisse veekogudesse tõsiselt suhtuda, kuna nad
hõlmavad suure tüki Põhjalat.
Pealegi tundub olevat ilmne, et
neist eraldub üha rohkem metaani.
Sellele lisab hoogu muutuv kliima,
mis soojeneb eriti kiiresti just suurtel põhjalaiustel. Nõnda tuleb ette
pikemaid jäävabu perioode ja igikelts sulab hoogsamalt. Ennustuste
järgi suureneb sajandi lõpuks eralduv metaani hulk 20–50%. See
omakorda annab kliima soojenemisele veelgi hoogu juurde.
Seetõttu juhib Linköpingi ülikooli professor David Bastviken
tähelepanu sellele, et üha hädavajalikum on piirata inimtekkelist kliimasoojenemist. Ainult nõnda saab
veidigi pidurdada loodusest pärit
kasvuhoonegaaside juurdetulekut.

Riik tunnustas teadlasi

Foto: Vik

Niigi suur metaani
heide Põhjala
järvedest on
kasvu teel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sõnumid

Veebruarikuu tõi rõõmu
loodusmargikogujaile

E

esti märgalade ühingu ettepanekul üllitas Omniva/Eesti Post
2. veebruaril rahvusvahelise
märgalade päeva tähistamiseks Eesti
raba kujutava margiploki.
Margi kujunduses on kasutatud
loodusteadlase ja -fotograafi Mati
Kose fotot Tolkuse raba põhjaosast
Luitemaa looduskaitsealal. Luitemaa
märgalad, sh Tolkuse raba, on üks
Eesti seitsmeteistkümnest Ramsarialast. Margil on olnud veel üks Mati
Kose foto Tolkuse rabast: 27. aprillil 1999 ilmunud nn Euroopa-margil,
mille on kujundanud Jaan Saar.
Plokis oleva tavatult kuuenurkse
margi nimiväärtus on 3,05 eurot. Margi
on kujundanud Indrek Ilves ja seda on
trükitud 20 000 eksemplari. Koos margiga anti 2. veebruaril välja ka tavapärane esmasümbrik, kusjuures esimese päeva eritempel oli seekord kasutusel Tartus, kus peeti märgalade päeva

Märgalade päeva tähistas sel aastal ka
Eesti Posti margiplokk

Tänavuse aasta linnu rasvatihase margiga maksimumkaart

konverents. Peale selle ilmus maksimumkaart, mille foto on tehtud eelmise
aasta 20. augusti varahommikul Endla
looduskaitseala Männikjärve rabas.
Alati on olnud väga oodatud aasta
linnu margid. Tänavune tavapärast
suurt ruutformaati mark rasvatihasega
tuli käibele 17. veebruaril. Nagu ikka,
vastab margi nimiväärtus riigisisese
lihtkirja tariifile, mis nüüd on 65 senti.
Ka margi kunstnik on ikka sama: alates 2003. aasta harakamargist on neid
kujundanud Vladimir Taiger. Marke on
trükitud 60 000 tükki, välja on antud ka
esmasümbrik ja maksimumkaart.
Loodusmargiks sobib pidada veel
paari veebruaris välja antud postiminiatuuri. 10. veebruaril tuli vappide sarjas välja 65-sendiline mark Keila
vapiga, millel on rukkilill (kunstnik
Indrek Ilves). Küllap veidi tinglikumalt kuulub loodusmarkide ritta Triin
Heimanni kujundatud ning 8. veebruaril ilmunud postimaksevahend
„Hiina uus aasta – ahvi aasta“, mille
nimiväärtus on 1,50 eurot.
Omniva/Loodusajakiri

E

uroopa Komisjon kinnitas 2. veebruaril ametlikult Euroopa kultuuripärandi märgise (European Heritage
Label) pälvinud objektide nimekirja, mille hulgas on ka Tartu ülikooli ajalooline arhitektuuriansambel.
Märgis antakse kätte 12.–15. aprillil
Euroopa pärimuspäevade ajal, täpsemalt 13. aprillil Brüsselis.
„Väga rõõmustav on tõdeda, et
Tartu ülikooli unikaalne ajalooline ansambel ei ole ainult oluline pärand meile, vaid on tähelepanuväärne kogu Euroopas. Oluline
on märkida, et ansambel on hästi
hoitud, igapäevaselt kasutuses ja
külastajatele hõlpsasti ligipääsetav.
Ülikooli ajalooline ansambel on piltlikult öeldes meie vanima ülikooli
süda ja moodustab orgaanilise osa
Tartu südalinnas. Siinkohal väärib
esiletõstmist Tartu ülikooli muu-

seum, mis seda unikaalset pärandit hoiab ja tutvustab,“ ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste
asekantsler Tarvi Sits.
Alates 2013. aastast väljaantava
märgise eesmärk on tõsta esile kultuuriväärtuslikke objekte, mis kannavad Euroopa ühtseid ideaale ja
väärtusi, ajalugu ja integratsiooni.
Kindlasti aitab märgis ülikooli ajaloolise ansambli väärtust paremini
teadvustada nii meile endile kui ka
kõigile külalistele.
Peale Tartu ülikooli ajaloolise
arhitektuuriansambli on hinnatud
märgise pälvinud ajalooline neandertallaste leiukoht Krapi nas ja
Krapina muuseum (Horvaatia),
Olomouci Přemyslidi kindlus ja peapiiskopkonna muuseum (Tšehhi),
Sagrese neem (Portugal), Viini keisripalee (Austria), Ferenc Liszti muusikaakadeemia (Ungari), Munda-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

Tartu ülikooli ajalooline arhitektuuriansambel
saab Euroopa kultuuripärandi märgise

Tartu ülikooli ansambli vanim osa on
muidugi Toomemäel asuvad toomkiriku varemed, mille idaosas tegutseb TÜ muuseum
neumi arhiiv (Belgia), Esimese maailmasõja idarinde surnuaed nr 123
(Poola) ja Strasbourgi Euroopakvartal (Prantsusmaa); vt http://
ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/news/2016/1202-europeanheritage-label-sites-2015_et.htm.
Kahel viimasel aastal on kultuuripärandi märgise saanud 20 objekti,
teiste seas Suurgildi hoone Tallinnas.
TÜ muuseum/Euroopa Komisjon/
Loodusajakiri
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Sõnumid

Paljud Rootsi koolilapsed

väldivad olulisi toiduaineid asjatult

R

ootsi nooremate klasside õpilastega ette võetud toitumisuuringus leiti, et arvatav ja/
või kunagi kindlaks tehtud ülitundlikkus põhiliste toiduainete, s.o
piima, munade, kala ja nisu suhtes
on kaheksa korda suurem kui allergiaproovidega kinnitatu. Laste organism harjub nimetatud toiduainetega
juba enne kooli minekut ja allergilised nähud kaovad.
Uurimuse on teinud Norrbotteni
kopsuhaiguste uurimisrühma OLIN
ja Umeå ülikooli teadlased ning need
andmed on oma doktoritöös kokku
võtnud Umeå ülikooli doktorant Anna
Winberg. Esmalt kutsuti kaasa lööma
Luleå, Kiruna ja Piteå omavalitsuse
seitsme- kuni kaheksa-aastased lapsed, pigem küll nende vanemad, kes
pidid vastama küsimustikule astma,
nohu, ekseemide ja muude toiduallergia ilmingute kohta lastel. Uuring
suutis haarata 2585 last ehk

lastest vältis väidetava ülitundlikkuse
tõttu kas täielikult või osaliselt piima
14,5%, tegelikult avastati piimaallergia ainult 3% lastest. Lastel, kes piima
ei joonud, oli aga kehamassiindeks
väiksem kui piimajoojatel.
Täpne toiduallergia ulatus Rootsis
ei ole teada, aga varasemad hinnangulised arvud on laste puhul 5–8%,
täiskasvanutel 3–5%. Väikelastel on
allergia enamasti põhitoiduainete,
kõige rohkem piima vastu, täiskasvanutel pigem pähklite, kala ja molluskite vastu. Juba varem oli teada, et
paljudel lastel kaob allergia enne kooli
minekut; nüüd leiti sellele väga selge
kinnitus. Ühtlasi kinnitas uuring, kui
tähtis on allergiaproove korrata, et
mitte asjatult olulistest toitudest loobuda. Kõrvaltulemusena saadi teada
ka mõned võimalikud biomarkerid,
mille abil edaspidi allergiat määrata,
aga need tulemused vajavad korduskatsetega veel kinnitust.
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Taimetoitlasest
Rootsi õpilase
koolieine näidis

96% laste koguhulgast. Lastele, kellel
öeldi olevat mingi allergia, tehti haiglas vereanalüüsid. Neli aastat hiljem,
kui lapsed olid 11–12-aastased, korrati ankeeti ning tehti kehamassiindeksi
uuring. Endiselt väidetavasti allergilistele lastele korraldati platseebotoiduga
pimekatsed.
Rootsis on tavaline, et kui väikestel lastel täheldatakse toiduallergiat,
jätavad vanemad vastavad toiduained nende menüüst välja. Sageli peetakse sellest dieedist kinni ka siis, kui
laps on juba 11–12-aastane, ehkki
allergiaproovi pole vahepeal tehtud.
Nii võibki juhtuda, et laps jääb aastateks ilma tähtsate toiduaineteta, kuigi
põhjust enam pole või pole kunagi
olnudki.
Esmalt saadi teada, et allergilisi
lapsi on hoopis vähem, kui arvatud.
Vanemate meelest oli ülitundlikkus
mingi toidu suhtes 21% 7–8-aastastest lastest ning 26% 11–12-aastastest lastest. Allergia põhitoiduainete
vastu arvati olevat 5% lastest, tegelikult ainult 0,6%-l. 11–12-aastastest

8
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Umeå ülikool / Alphagalileo /
Loodusajakiri

Sõnumid

Kauplustes jääb müümata
12 000 tonni toiduaineid aastas
Foto: SEI Tallinn

E

esti toidukauplustes jääb müümata ja kantakse aasta jooksul
maha ligikaudu 12 000 tonni
toiduaineid, mis on rahas väljendades hinnanguliselt umbes 22 miljonit eurot, selgub Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI
Tallinna) tehtud uuringust.
SEI Tallinna programmijuhi Harri
Moora kinnitusel tekib Eesti toidukauplustes ja toiduainetööstuses elanikkonna väiksema sissetuleku ja toidu
tarbimise mahu tõttu tublisti vähem
toidujäätmeid kui paljudes Euroopa
arenenud riikides. „Teisalt tingivad
kaubanduse müügistrateegiad ja tarbijate käitumisharjumused selle, et teatud toiduaineid polegi võimalik enne
realiseerimistähtaega maha müüa.
Täpsem planeerimine, aga ka tarbijate
teadlikkuse tõstmine aitaks seda probleemi vähendada,“ lisas Moora.
Uuringust selgub, et kõige rohkem jääb kauplustes müümata puuja köögivilju (47%), seejärel liha- ja

Üks võimalus jätta toiduained maha
kandmata on nad õigel ajal alla hinnata

kalatooteid (18%) ning pagaritooteid
(13%). Nii valmistoidu kui ka piimatoodete osakaal maha kantud toiduainete hulgas oli 10%.
Toiduainetööstuses tekkivate toidujäätmete kohta on mõnevõrra keerulisem teha üheseid järeldusi, sest
tootmisprotsessid ja ka toidujäätmete tekke põhjused erinevad suuresti
nii eri sektorites kui ka ettevõtetes.
Jäätmearuandluse järgi tekib Eesti
toidutööstuses toidujäätmeid 3392
tonni, kuid selles ei kajastu tootmi-

se käigus tekkinud ja eraldi kogutud
kõrvalsaadused, mida ei liigitata jäätmete hulka, aga mida enamasti ei saa
ka inimtoiduna kasutada.
Paljud Eesti kaubandusettevõtted
teevad koostööd Toidupangaga, kuid
toiduainetööstuse ettevõtted kasutavad vähe võimalust annetada toiduaineid. Enamasti on takistuseks
transpordi ning tööjõu ja sobivate
hoiuruumide puudus, samuti õigusaktide ebaselged nõuded (maksuseadused ning toiduohutuse ja -hügieeni nõuded). Teiste riikide kogemused
näitavad, et toidujäätmeid ei suudeta
kuigi kiiresti vähendada ega nende
teket vältida: suuresti oleneb see osaliste teadlikkusest ja valmisolekust.
Euroopa Liidus tekib igal aastal
hinnanguliselt ligikaudu 100 miljonit
tonni toidujäätmeid. Eestis tekib jäätmearuandluse järgi üle 92 000 tonni
toidujäätmeid aastas, enamjagu (ligikaudu 70 000 tonni) kodumajapidamistes, ülejäänu aga toitlustusettevõtetes, toidukauplustes ja toiduainetööstuses.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Madagaskaril on avastatud kaks uut konnaliiki
perekonna teistel liikidel ei ole märgatud. Liigi tunnused on ka must
laik silmade vahel ja kummalgi küljel ning silmakoobaste kohal asuvad ogad.
Teise liigi, Rombophryne tany,
liiginimetus tany tähendab kohalikus keeles maad või pinnast.
Nimevalikul ei ole lähtutud üksnes
Foto: Miguel Vences / AlphaGalileo

T

saratanana on Madagas
kari kõrgeim mägi, ühtlasi saare kõige kaugem
ja üksildasem paik. Seal elab
hulk endeemseid liike. Kuna
Tsaratanana metsadesse ei vii
õieti ühtegi rada, rääkimata teedest, ei ole selle elurikkust kuigivõrd uuritud. Seepärast pole üllatav, et piirkonna vihmametsadesse tehtud Saksamaa ja Hispaania
uurijate ühisretk tõi ilmsiks hulga
uusi liike, sealhulgas kaks konnaliiki. Avastusi on kajastatud ajakirjas Herpetelogica.
Mõlemat liiki konnad elavad metsas maapinnal, mahalangenud lehtede vahel, ja neid pole sugugi hõlbus
märgata. Üks neist, Rombophryne
ornata, on saanud nime mustrilise
naha ja ennekõike selle silmatorkava punaka värvi tõttu, mida sama

Rombophryne ornata on saanud sellise nime oma värvika nahamustri tõttu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

looma pruunikast värvusest, vaid
ka sellest, et konn veedab oma elu
põhiliselt maapinnal. Sellelgi liigil
on ogad silmade kohal, aga üldiselt on tema tunnuseid teiste sama
perekonna liikide välimusest üsna
raske eristada. Sestap tehti uus liik
kindlaks alles pärast molekulaar
uuringuid.
Artikli autori, Madridi loodusmuuseumi uurija David Vieitesi
sõnutsi kinnitab uute liikide leid
veel kord Madagaskari elurikkust.
Üksiti on see hoiatus saare metsade
kadumise eest: koos nendega häviks
hulk ainulaadseid liike. Õnneks on
nende kahe looma elukoht rahvuspargina kaitse all, nii et ehk jääb
vähemalt seal vihmamets puutumatuna alles.
Plataforma SINC /
AlphaGalileo / Loodusajakiri
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Aasta lind

Rasvatihane,

2016. aasta lind

Välimus. Tuntud linnuna ei pea rasvatihast pikalt tutvustama. Kõik teavad tema kollast alapoolt ja seda poolitavat musta pikitriipu. Isaslinnul on
must triip laiem ja alakõhul jalgade
vahel moodustub lausa suurem must
laik. Emaslinnul on triip kitsam ja alakõhul hoopis katkendlik (◊ 1). Äsja
pesast lahkunud noorlinde iseloomustab kahvatum värvus, nende põseala
on kollakat tooni ja kõhualune must
triip on ähmane (◊ 2).
Rasvatihasel tuleb mõnikord ette
värvushälbeid. Mõni lind on tavalisest heledam, mõni tumedam. Mõne
tumedama rasvatihase puhul võib siiski kahtlustada, et ta on hoopis kusagil
korstnalõõris ööbides tahmaseks saanud. Suuremaid värvushälbeid tekib
rasvatihastel harva. Näiteks Kabli linnujaamas on paljude aastate jooksul
vaid korra saadud kätte täiesti valge
albiino rasvatihane.
Tänavu talvel tekitasid elevust kaks
üleni kollakasvalget rasvatihast, kes
külastasid Viljandimaal Matapera
külas toidumaja. Tegemist on leukist10
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Laul. Ka rasvatihase laul on hästi
tuntud, tema „sitsikleit-sitsikleit”
on üks esimesi kevade märke, mida
sulailmadega kuuleb juba jaanuaris.
Mitmest lauluvariandist on tuntumad
kolmesilbiline „ti-ti-ta, ti-ti-ta, ti-tita …“ („sitsikleit-sitsikleit“) või kahesilbiline „ti-ta, ti-ta, ti-ta …“, aga rasvatihasel on teada lausa üle 40 häälitsuse. Mida mitmekesisem ja kõlavam
laul, seda edukam on isaslind. Laulma
hakkab rasvatihane juba varahommikul pimedas, õhtul võib teda
kuulda kuni päikeseloojanguni. Kutsehäälitsustest on tavalisemad „pink-pink“, „tsi-füüit“,
„tsitsidä“, „sii-sii“, „hüit“, ärevushüüd kõlab „tšägägä …“.
Rasvatihase nimetus. Oma nime
on rasvatihane saanud sellest, et talle
meeldib talvel rasva süüa. Hästi tuntud linnuna on rasvatihasel palju rahvapäraseid nimetusi, neist mõnigi on
seotud rasvaga, näiteks rasvaants, rasvajaak, rasvavana, rasvapoiss, rasvalind, rasvanäkk. Kuna ta tuleb talvel
külmaga inimese juurde toitu otsima, on teda kutsutud ka talitihaseks, külmatihaseks või külmavanaks.
Rasvatihase laulule viitavad sellised
rahvapärased nimetused nagu kikitiits
või saeviilija. Põhjaliku ülevaate ras-
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Miks rasvatihane? Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) on valinud Eesti aasta
lindu alates 1995. aastast, seega tänavu juba 22. korda. Eesmärk on tutvustada üldsusele üht Eesti linnuliiki või
liigirühma ning kaasata loodushuvilisi
selle liigi uurimisse ja kaitsesse. Tänavu
osutus valituks rasvatihane, kuna ta on
meie tuntumaid ja levinumaid linde,
kelle toimetamisi saab kõikjal aasta
ringi jälgida. Koos rasvatihasega saavad
tuttavamaks ka teised tihased – sinitihane, musttihane, tutt-tihane, põhjatihane, salutihane, taigatihane, lasuurtihane, sabatihane, kukkurtihane –, aga
ka muud talvel toidumajas käivad ja
suvel aias pesitsevad linnud.

like lindudega, kellel on probleeme melaniinsete pigmentide
tootmise ja sulgedesse talletamisega. Arvatavasti olid mõlemad ühe
pesakonna linnud, kuna samasuguse
mutatsiooni teke mitmes lähestikuses pesakonnas korraga ei ole eriti
tõenäoline (◊ 3).
Rasvatihane on meie tihastest suurim, pikkust on tal noka
otsast saba tipuni 13,5–15 cm,
tiibade siruulatus on 22–25 cm;
rasvatihane kaalub 14–22 g.

3

Margus Ots

◊ 1. Rasvatihase isaslinnu (ülal) kõhutriip on märksa laiem kui emasel

◊ 2. Hiljuti pesast lahkunud noorlinnud
on võrreldes vanalindudega kahvatuma värvusega, nende põseala on kollaka tooniga ja kõhualune must triip on
ähmane. Selliste noorte elu on väga
ohtlik. Ühe Šveitsis tehtud uuringu
järgi hukkus pärast pesast lahkumist
esimese kolme nädala jooksul pool
rasvatihastest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Johannes Türk

◊ 3. Tänavu talvel tekitasid elevust kaks
üleni kollakasvalget rasvatihast, kes käisid Viljandimaal Matapera külas
toidumajas. Tegemist
on leukistlike lindudega, kel melaniinsed pigmendid millegipärast ei jõua sulgedesse

aga 2015. aasta sügisel tehti ka Eesti
linnuliikide nimestikus muudatused,
mille järgi on tihased jaotatud viie
perekonna vahel. Perekonda Parus jäi
vaid rasvatihane, aga sini- ja lasuurtihane on nüüd perekonnas Cyanistes,
musttihane perekonnas Periparus,
tutt-tihane perekonnas Lophophanes
ning põhja-, salu- ja taigatihane kuuluvad perekonda Poecile. Enamik süstemaatikuid on nende muutustega kaasa
läinud, aga näiteks suurim linnukaitseParus major
organisatsioon BirdLife International
Parus major bokharensis
on ikka äraootaval seisukohal ega ole
Parus minor
veel tihaste kohta muudatusi teinud.
Parus cinereus
Rasvatihasega on segadus isegi suurem.
Rasvatihasel (Parus major) on
◊ 4. Rasvatihasel on kirjeldatud mitukümmend alamliiki, kes on koondatud raskirjeldatud
35–40 alamliiki, kes on
vatihase (major), ida-rasvatihase (minor), lõuna-rasvatihase (cinereus) ja turkestani
koondatud
rasvatihase
(major), idarasvatihase (bokharensis) alamliigirühma. Keda neist pidada omaette liikideks, selrasvatihase (minor), lõuna-rasvatihales ei ole teadlased veel üksmeelel
se (cinereus) ja turkestani rasvatihase (bokharensis) alamliigirühma (◊ 4).
Mitmes süsteemis, sh laialdaselt kasuvatihase rahvapärastest nimetustest kuni Mongoolia ja Kirde-Hiinani.
tatud IOC nimestikus [6], on ida-rasInternetist ja käsiraamatutest võib
leiab Mart Mägeri raamatust „Eesti
vatihane ja lõuna-rasvatihane arvatud
linnunimetused“.
leida väga mitmesuguseid levikukaareraldi liikideks, samas näiteks BirdLife
te, sest tihaste, sh rasvatihase süsKuidas kutsuvad rasvatihast meie
International peab neid endiselt raslähinaabrid? Me ei ole ainsad, kes
temaatikas on teadlased eri meelt.
vatihase alamliikideks [5]. Turkestani
Eeskätt tänu tänapäevastele molekulinnu rasvalembust silmas peavad, ka
rasvatihase alamliigirühma ei ole viilaarbioloogilistele uurimismeetoditerootsikeelne nimetus talgoxe tuleneb
masel ajal eraldi liigina
sellest (talg ’rasv’). Rasvatihane on
pigem käsitletud, teda
tihastest suurim ja see kajastub liiginiOma
nime
on
rasvatihane
saanud
peetakse
rasvatihase
metuses paljudes keeltes: vene keealamliikide (rühm major)
les on ta большая синица, läti keesellest, et talle meeldib talvel
hulka kuuluvaks.
les lielā zīlīte, inglise keeles Great Tit
rasva süüa.
Kui meie rasvatihastel
ning teaduslik nimetuski on rasvatihaon alapool kollane, siis
sel Parus major – suur tihane. Soome
ida- ja lõuna-rasvatihaste alapool on
le lisandub pidevalt uusi teadmisi linkeeles on rasvatihase nimeks aga taliselgelt valgem või päris valge (◊ 5).
tiainen (talitihane).
nuliikide ja -rühmade suguluse kohta.
Eestis, nagu suuremas osas
Seetõttu muutub alatasa ka lindude
Euroopas, elutseb rasvatihase nomisüsteem ning meiegi lindude liigiLevila ja alamliigid. Rasvatihane on
naatvorm Parus major major. Rasvanimestikus tehakse muudatusi.
laialt levinud Euraasias, aga ta pesittihase alamliigid erinevad üksteiSeni olime harjunud, et kõik meie
seb ka Loode-Aafrikas. Tema levisest mõningal määral varieeruvate
tihaslased kuulusid perekonda Parus,
la ulatub Portugalist ja Briti saartest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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◊ 5. Ida- (ülal) ja lõuna-rasvatihase
alapool on selgelt valgem kui tavalisel
rasvatihasel

värvitoonide poolest. Näiteks Briti
saartel elaval alamliigil newtoni on
meie rasvatihasest laiem kõhutriip,
veidi pikem nokk ja rohelisem ülapool
(◊ 6).
Levik ja arvukus Eestis. Eestis on rasvatihane üldlevinud ja arvukas haudelind. Ta on meie tihastest arvukaim,
Eestis pesitseb hinnanguliselt 300 000
– 400 000 paari. Tema seisund on meil
hinnatud stabiilseks, loenduste tulemused ei näita arvukuse püsivat kasvu
või vähenemist [2] (◊ 7).
Elupaik ja pesitsemine. Rasvatihane
pesitseb kõikvõimalikes puistutes: metsades, parkides ja aedades. Vaid puhtokasmetsad ei ole tema meeliselupaik,
ilmselt seetõttu, et okasmetsades on
vähe pesa ehitamiseks sobivaid õõnsusi. Ent kui panna näiteks männikutes12
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Rasvatihane hakkab munema aprilli
viimasel dekaadil ja täiskurni võib leida
mai algusest. Rasvatihase täiskurnas
on 6–13, mõnikord isegi 14–15 valget hajusate roostepunaste täppidega
muna (◊ 9). On leitud ka 18–19-munalisi kurni, kuid siis võib kahtlustada,
et samasse pessa on munenud kaks
emaslindu. Rasvatihane muneb päevas
ühe muna. Munemisperioodil katab
emaslind pesalt lahkudes munad pesamaterjaliga kinni, haudumise ajal aga
enam mitte. Haudumine kestab 12–14
päeva ning haub vaid emaslind, keda
isaslind kogu haudeperioodi vältel toidab. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud peamiselt röövikute, muude putukate ja ämblikega [8]. Pojad lahkuvad
pesast 16.–20. elupäeval.
Osa rasvatihaseid, mõnel aastal
lausa 70% [7], pesitseb meil suve jooksul kaks korda. Täiskurni võib leida
seetõttu mai algusest juuli lõpuni.
Okasmetsades, kus pesitsusperioodi
lõpu poole leidub poegadele rohkem
toitu, kipuvad rasvatihased sagedamini teist kurna munema. Teises kurnas
on tavaliselt vähem mune kui esimeses. Teiseks pesitsemiseks kasutatakse
mõnikord sama pesaõõnsust või pesakasti, kus olid üles kasvanud esimesed pojad. Ent sageli tehakse uus pesa
uude kohta, sest vana koht on esimesest pesitsemisest kirpe ja muid parasiite täis. Uus pesa ehitatakse vanale
pesale peale ja pikema aja jooksul täitub pesakast lõpuks pesamaterjaliga.
Kuna pesakasti üles pannes oleme
rasvatihase enda juurde pesitsema
meelitanud, siis peame ka ise
kandma hoolt, et pesakast oleks parasiitidest puhas ja

◊ 6. Briti saartel elaval rasvatihase alamliigil newtoni on meie rasvatihasest
laiem kõhutriip, veidi pikem nokk
ja rohelisem ülapool

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Dan / Wikimedia Commons
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se pesakaste, siis võtavad rasvatihased
need meelsasti omaks.
Juba veebruaris tegutsevad rasvatihased paaridena pesitsusterritooriumidel, käies aeg-ajalt
lähedal asuvates toitmiskohtades. Pesa ehitab rasvatihane
tavaliselt puuõõnsusse, aga ta
on ka üks tavalisemaid pesakastilinde. Just tänu pesakastilembusele on rasvatihane teadlaste lemmikobjekte, kuna pesakastis on tema tegemisi lihtne jälgida. Rasvatihane võib pesa ehitada ka kõikvõimalikesse muudesse
avaustesse ja tühimikesse, näiteks
on tema pesa leitud postkastist,
aiapostist, seina- või räästatühimikust, ventilatsiooniavast,
tänavavalgusti konstruktsioonist, kauaks seisma jäänud
sõidukist jm.
Asulates ei ole rasvatihaste territooriumid väga rangelt
piiritletud. Sobivas elupaigas
võivad nad pesitseda õige tihedalt, sageli on asustatud mitu pesakasti, mis paiknevad üksteisest vaid
20–30 m kaugusel. Metsades pesitsevad rasvatihased üksteisest vähemalt
100 m kaugusel.
Oma koduaeda pesakaste üles pannes ei tohiks siiski liiga hoogu sattuda.
Peaaegu iga puu otsa pesakasti pannes
tekitame nn ökolõksu, kus suur asustustihedus toob kaasa kehvema pesitsustulemuse [9]. Mitu paari võib küll
hakata pesitsema, aga poegade koorudes ei pruugi kõigile toitu jätkuda ja
agaralt linde aidates teeme neile hoopis kahju.
Pesa kõrgus oleneb õõnsuse või pesakasti asukohast,
enamasti paikneb pesa maast
ühe kuni viie meetri kõrgusel.
Pesamaterjalina kasutab rasvatihane sammalt, kuivi kõrsi ja lehti,
sisevooderduseks karvu, jõhve, taimevilla ja sulgi. Pesa ehitab rasvatihasel emaslind.

( kindel pesitsemine
( tõenäoline pesitsemine
( võimalik pesitsemine

50 km

◊ 7. Rasvatihase levik Eesti haudelindude levikuatlase (2003–2009) andmetel. Ta on
meie arvukaim tihane (meil pesitseb hinnanguliselt 300 000 – 400 000 paari), samuti meie arvukaim talilind (meil talvitab hinnanguliselt 0,6–1,2 miljonit isendit)
arvukusindeks
1,5
1
0,5
0
1987

1992

1997

2002

2007

2012

◊ 8. Rasvatihase seisundit hinnatakse Eestis stabiilseks. Seda kinnitab näiteks ka
talilinnuloenduste andmestik. Loenduste tulemused ei näita arvukuse püsivat
kasvu või vähenemist [3]
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◊ 9. Rasvatihase pesakast tuleks pärast pesitsusperioodi, sügistalvel tühjendada,
et sinna jäänud parasiidid ei hakkaks tülitama järgmisel kevadel sisse kolijaid.
Fotodel: munad, ühepäevased ja kümnepäevased pojad
kasutuskõlblik. Seetõttu tuleks pärast
pesitsusperioodi pesakaste korrapäraselt puhastada.
Toit. Suvel sööb rasvatihane peamiselt liblikaröövikuid, putukaid ja nende
vastseid ning teisi väikseid selgrootuid.
Talvepoolaastal on tema toiduks ka
seemned ning häda korral nokib ta ka
marju ja puuvilju ning kevaditi pungi.

Talvel on rasvatihane tavaline külaline toidumajades. Inimese pakutud
päevalilleseemned ja rasv maitsevad
talle eriti hästi. Talvel linde toites peab
arvestama, et toitmisega ei alustataks
liiga vara, sest osa rasvatihaseid rändab meilt talveks ära ja ränne kestab
veel kuni novembrini. Ent kui külmade saabudes on toitmist alustatud,
siis tuleb seda korrapäraselt teha kuni

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kevadeni välja. Linnud harjuvad kiiresti käima kindlas toitmiskohas ja kui
keset külmaperioodi toitmine katkestada, võib isegi üks toiduta päev saada
väiksematele värvulistele saatuslikuks.
Tähtis on toita linde regulaarselt
ehk iga päev ja enam-vähem samal
kellaajal, kuna linnud õpivad kiiresti
ära, millisest söögikohast ning millisel kellaajal toitu saab. Kuna külmade
ilmadega sööb suurem tihase- või vindisalk toidumajja pandud päevalilleseemned mõne hetkega ära, võiks alati
olla saadaval vähemalt pekitükk või
rasvapall. Siis on lindudel ka ülejäänud päeval toitu. Ühtlasi võiks pidada silmas, et toit oleks mitmekesine,
sest ühekülgne toit võib rikkuda lindude tervist.
Nii mõnedki linnuhuvilised panevad lindudele toidu välja alles krõbedama pakase saabudes ja on siis üllatunud, et linnud ei tule sööma. Selgitus
on lihtne. Kõva külmaga püsivad linnud tuttavate toitmiskohtade läheduses ega kuluta asjatult energiat uute
otsimisele. Kui ilm muutub pehmemaks, võtavad rasvatihased taas ette
pikemaid otsinguid ning leiavad üles
ka uued söögimajad.
Ränded ja talvitamine. Septembris ja
oktoobris rändab Eestist läbi arvukalt
põhja- ja idapoolseid rasvatihaseid.
Rasvatihane, erinevalt näiteks põhjatihasest, ei kogu endale talvevarusid. Lihtsam on talv kusagil soojemal alal üle elada. Talveks lahkub
ka osa meie peamiselt noori rasvatihaseid lõuna ja lääne poole, näiteks
Poola ja Saksamaani. Lahkujate hulgas
on rohkem metsatihaseid, sest loodusmaastikus on karmil talvel raske toitu
leida. Asulates pesitsevad rasvatihased
on tänu lisatoitmisele paiksemad. Ka
osa metsatihaseid kolib talveks linna,
aga kõik sinna ei mahu.
Rasvatihane on kõige arvukam
talilind Eestis. Meil talvitab hinnanguliselt 0,6–1,2 miljonit isendit. Arvukuse vahe järgmiste tavaliste talviste liikidega on suur, näiteks teisel kohal olevat pöialpoissi
on meil talvel hinnanguliselt 200 000
– 600 000 isendit, aga tavaliste talilindude, nagu kodu- ja põldvarblaMÄRTS 2016 EESTI LOODUS |173|
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Peale rasvatihase võib Eestis kohata veel üheksat tihase nime kandvat linnuliiki. Nendegagi saab tuttavaks aasta
linnu veebilehe kaudu. Kaks neist – sabatihane ja kukkurtihane – ei ole küll teiste tihastega kuigi lähedalt sugulased ega kuulu tihaslaste sugukonda

ne, sinit ihane ning rohevint, talvine
maksimumarvukus on umbkaudu
300 000 – 400 000 [2].
Talveks meile jäänud rasvatihased
tegutsevad salkadena. Heade toitmiskohtade lähedusse jäävad tihased
kogu talveks väiksele alale paigale.
Kuna rasvatihased liiguvad toitmiskohtade vahel ringi, ei ole kuigi lihtne hinnata, kui palju linde ühe toidumaja juurest päevas läbi käib. Näiteks
päevalilleseemnete puhul võtab rasvatihane seemne noka vahele ning
lendab veidi eemale põõsasse või puu
otsa sööma. Kuna tihased saalivad
siia-sinna, suudame korraga märgata vaid kolme kuni viit lindu. Lindude
tegelikust arvust saab aimu näiteks
linde märgistades ehk rõngastades.
Sageli selgub siis, et mõne linnu asemel käib ühe toidumaja juurest läbi
20–30, talve alguses isegi 40–50 rasvatihast päevas. Kogu talve jooksul
käib toidumajas mitusada rasvatihast. Talve teisel poolel jääb tihaseid vähemaks, sest kõik linnud ei
ela talve üle.
Eluiga. Rasvatihase keskmist eluiga on
raske hinnata, sest poegade suremus
on suur. Ühe Šveitsis tehtud uuringu
järgi hukkub pesast lahkumise järel
esimese kolme nädala jooksul lausa
pool noortest rasvatihastest [11]. Kui
rasvatihane elab esimese talve üle, siis
14
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elab ta tavaliselt umbes kolmeaastaseks, mõnikord kauem. Rõngastatud
lindude taasleidude põhjal on teada, et
Saksamaal elas üks rasvatihane vähemalt 15 aasta ja 5 kuu vanuseks [4].
Matsalu rõngastuskeskuse andmetel
on rasvatihase vanuserekord Eestis 11
aastat ja 3 kuud: 10. juulil 1975 pesapojana rõngastatud rasvatihane leiti
surnuna 10. oktoobril 1986.
Vaenlased. Röövlindudest on rasvatihase suurimad vaenlased raudkull ja
värbkakk. Pesi rüüstavad aga näiteks
ka suur-kirjurähnid, oravad ja nugised.
Suur-kirjurähnid taovad pesa juurde
saamiseks sageli pesakasti ava suuremaks; et seda takistada, soovitatakse
pesakasti ava ümbrus katta plekiga.
Aga nutikamaid rähne see ei takista.
Nad raiuvad lihtsalt uue ava näiteks
pesakasti küljele.
Teavet rasvatihase, teiste tihaste ning
rasvatihase aasta ürituste kohta leiab
aasta linnu veebilehelt www.eoy.ee/
rasvatihane.
Eestis on rasvatihast uuritud ligemale pool sajandit. Uuringuid ja põnevaimaid tulemusi tutvustas tänavu
19.–22. jaanuaril Novaatoris ilmunud
intervjuusarjas Tartu ülikooli loomaökoloogia professor Raivo Mänd [10].
Rasvatihase aastat toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
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Mida tuleb teha lendorava päästmiseks?
Foto: erakogu

Züleyxa Izmailova
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Rohelised
eestvedaja

V

astu võetud
lendorava kaitse tegevuskava
on vajalik, kuid pelgalt kava
ei taga lendorava säilimist: tegevuskavas toodut on vaja kohe rakendada.
Keskkonnaministeeriumi esindajad
pole siiani suutnud kaasata erametsaomanikke lendorava tõhusasse kaitsesse. Ministeeriumi passiivsuse tõttu
suhtuvad paljud metsaomanikud lendoravasse negatiivselt. Maaomanikele
tuleb kiiresti pakkuda looduskaitsepiirangute hüvitamise võimalusi ja tunduvalt lühendada looduskaitsemaade
tagasiostu järjekorda.
Uus oht lendoravale on piisavalt kaalutlemata otsus hakata Eesti
Energia Narva elektrijaamades põletama suures koguses puitu. Uus Auvere
elektrijaam ei ole koostootmisjaam:

puidu põletamise kasutegur on seal
sama väike kui põlevkivi põletades
ehk alla 40%. See pole efektiivne,
vaid ressurssi raiskav ja jätkusuutmatu riigi eelarveaukude lappimine. Ei
ole hinnatud sellise tegevuse võimalikku mõju lendorava elupaikadele ega
kavandatud kaitsemeetmeid. Kuivõrd
lendorava asuala on just Virumaa metsad, võib selline otsus veelgi kiirendada lendorava väljasuremist Eestis.
Kutsume üles:
• mitte lubama lendorava elupaigaks sobivate metsade lageraiet IdaVirumaal, kui pole hinnatud selle
mõju lendoravale ega kavandatud
lisaohutegurist tulenevaid meetmeid;
• rakendama kiiremas tempos kõiki
hiljuti kinnitatud lendorava kaitse
tegevuskava meetmeid, sh kinnitama kaitsekorra uutes lendorava
püsielupaikades;
• kaasama lendorava kaitsesse tõhusalt ja pidevalt erametsaomanikke

ja kompenseerima neile looduskaitsepiirangute tõttu saamata jäänud tulud;
• teavitama üldsust lendorava kaitseks ellu viidavatest abinõudest ja
nende tulemuslikkusest;
• hindama kriitilise pilguga Eesti metsandus- ja looduskaitsepoliitika
senist tõhusust: ehkki ohustatud ja
Eestile omaste liikide hea seisundi
tagamiseks on range kaitse alla võetud kümnendik metsamaa pindalast
(227 200 ha) ja parandatud kaitstavate metsade seisundit, pole see ära
hoidnud lendorava ja veel paljude
teiste liikide (nt metsis, kanakull, laanepüü) arvukuse suurt vähenemist.
• korraldama potentsiaalsete vääriselupaikade inventuuri Ida-Virumaa
metsades ja mujal.
Petitsioonile „Lendorava ja metsa
kaitseks“ saab alla kirjutada www.rahvaalgatus.ee keskkonnas. Vt ka www.
facebook.com/kaitselendoravat.

Kas rändlinnud tulevad sel kevadel teisiti?
Tarvo Valker, vabakutseline ornitoloog ja looduse populariseerija
ga kevad saabub meile natuke eri ajal ja omamoodi rütmis.
Nii on ka iga linnukevad erinev.
Linnuvaatlejad peavad kevade varasuse mõõdupuuks peamiselt varakevadel naasvate rändlindude esmasaabumise kuupäevi.
Tänavu hakkasid rändlindude saabumise teated laekuma veebruari
lõpus. Muu hulgas kohati Saaremaal
sookurgi 20. veebruaril, mis on selle
liigi kõigi aegade varaseim jõudmine
Eestisse. Mitmel pool
rannikul vaadeldi ka
ristparte, kes saabuvad
veebruaris küllaltki
harva. Peale selle
jõudsid
küünlakuul
meile
esimesed
põldlõokesed, kiivitajad,
hallhaned, õõne-

Foto: Mati Kose

I

tuvid, kuid varasevõitu kevaditi on see
nende liikide puhul üsna tavapärane.
Siiski tuleb silmas pidada, et need on
kõigi eelmainitud liikide esimesed saabujad – enamik isendeid jõuab meile
ikka tavakohasel ajal.
Ehkki rändlindude esmasaabumise kirjapanekut mõjutavad nii lindude arvukus kui ka harrastuslinnuvaatlejate aktiivsus, ei selgita üksnes
need tegurid rändlindude siiajõudmise muutusi. Tähtsam roll on kahtlemata kliimamuutustel.
Euroopas on kliima viimase 60 aastaga märgatavalt soojenenud (keskmiselt 0,8 kraadi) ning Eestis sellest omakorda kaks korda rohkem. Meie kliima on soojenenud ennekõike seetõttu,
et talved on lühenenud ning märtsi ja
aprilli õhutemperatuurid tõusnud, mis
on rändlindude saabumise seisukohalt kõige olulisem. 1950. aastatel oli
märts selgelt talvekuu, nimelt oli kümnendi keskmine õhutemperatuur Virtsus –4,5 kraadi, kuid 1990. aastatel oli
see tõusnud –0,3 kraadini, seega võib
märtsikuud nüüd õigustatult nimeta-

da kevadkuuks.
Ootuspäraselt avaldub selline
muutus ka rändlindude saabumises.
Nii on näiteks esimeste sookurgede
tulek Matsallu nihkunud poole sajandiga 2,5 nädala võrra varasemaks.
Kümmekond päeva varem jõuavad
nüüd siia ka põldlõokesed, kiivitajad
ja künnivaresed.
Aprilli lõpus või mai alguses saabuvate kaugrändurite puhul on muutused olnud vähem märgatavad. Näiteks käo esmakukkumine on Läänemaal muutunud 50 aastaga viis päeva
ja ööbikute siiajõudmine kuus päeva
varasemaks.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et esimesed varakevadised rändlinnud on
aastakümnete keskmisega võrreldes
jõudnud meile varem ning see kajastab kliima soojenemist. Sellest hoolimata pole Aafrikas ja Kagu-Aasias
talvitavate kaugrändurite enneaegset tulekut põhjust ka tänavu oodata. Pikemalt saab rändlindude rändemuutustest lugeda aprillis ilmuvast
raamatust.
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Aasta lind

Kas tunned

Rasva-Antsu?
Rasvatihane, julge
suleline, on tänapäeval armastatud
linnuke. Varasematel
aegadel on teda
eelkõige Lõuna-Eestis
pisut peljatud, sest
arvati, et see tsirguke toob
surmasõnumeid
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Tihane lendab mu aknale:
kaela alt valge, kõht kollane;
nokib, nokitab, vaatab targasti sisse –
tihase viis on see –,
kaela alt valge, kõht kollane!
Juhan Liiv, „Talvine tihane“
Marju Kõivupuu

M

illegipärast usun, et seda
Juhan Liivi luuletust teab
enamik eestlasi, nii nagu
enamik lapsi ja täiskasvanuid tunneb
2016. aasta lindu rasvatihast (Parus
major). Sellel söakal tegelasel on hele
või pisut tumedam kollakasroheline
vest, millest jookseb üle must triip
– emasel kitsam, isasel laiem – ning
valge manisk ja must vormimüts ja
säravad nööpsilmad. Inimest ta eriti ei
pelga ning talviti on lindude toidumajakese sagedasemaid külalisi, vaata et
Eesti talve ning lindude talvise toitmi16
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se ajatu „vapilind“. Võimaluse
korral riputame ikka
tihastele talvekülmade saabudes magedat pekki või rasvapalle
ning tunneme rõõmu, kui meie pakutu nokapäraseks tunnistatakse.
Minu rasvatihased koos mõnede
sinitihastega on juba aastaid tulnud
hilissügisel minu töötoa akna taha
toksima. Kortermaja paneelivahesid
hoolikalt läbi koputades – seal tõesti ei leidu ainsatki rasvast ussikest! –
annavad nad märku, et mul on viimane aeg avada rõdul talvine välisöökla.
Vanadel aegadel, kui aknaklaase veel
kititi, kurdeti sageli, et tihased nokivad talvega aknakiti ära. Olgu siinkohal meenutatud, et aknakitt koosneb
kriidist ja värnitsast, mis on teadupoolest keedetud taimeõli. Igatahes
on ilus mõelda, et linnukesed annavad oma tihasekeeles suulist pärimust edasi, et vaat selle viiekordse
maja akna taga on keegi, kelle juurde
tasub minna siis, kui nälg näpistab.
Kui tihased sügisel inimeste elamiste juurde tulevad, saab külma ja
tuisku, on öeldud Põltsamaa kandis [6: 51]. Vanemast pärimusest on
teada, et kui maal tapeti siga, siis lõigati tihaste tarvis väheväärtuslikke

liha- ja pekiribasid ning riputati neid
puuokstele, jõulude ajal ka viljavihke [6: 51]. Inimkaaslejana ongi tihane
aasta ringi levinud kogu Eestis, kuid
ka peaaegu kogu Euroopas, Aasias
ning Põhja-Aafrikas.
Kust (rasva)tihane oma nime on
saanud? Eesti etümoloogiasõnaraamatut [1] sirvides saab teada, et varem
on „tihane“ olnud üldnimetus, mis on
tähendanud väikese lühikese nokaga väikest linnukest, värvulist. Ka
soomlaste tiainen või tihanen tähendab väikelindu. Vepsa keeles öeldakse tiäine leevikese kohta. Arvatavasti
on tegemist läänemeresoome sõnatüvega, mis onomatopoeetilise sõnana matkib linnukese häälitsust: meie
keeli kõlab see kui „sitsikleit-sitsikleit“ ja annab märku, et kevad on
tulemas. Tihase iseloomulik laul olevat eesti inimeste hulgas üks enim
tuntud kevadisi linnuhääli.
Lõunaeestlased on tihase häälitsust tõlgendanud ka kui kontrollimist, kas kass on kohal: tihane hüüab
„tiidsu-tiidsu-tiidsu“ … Kui kass kutsumise peale ei tule, siis võib muretult
toidu kallale asuda. Aga tihane häälitseb ka talvepakasega ja nii on vanema põlve metsamehed tõlgendanud
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tihase laulu kui töökäsku, et muudkui „tee ja tee“ ühtevalu või „tii ja tii“,
nagu lõunaeestlane ütleb.
Murdeti märgib tihane ka teisi
väikelinde, näiteks varblast ja ööbikut. Sõnatüved tiha ja idi annavad edasi linnukese pisidust: kihnlased ütlevad rasvatihase kohta
idisrasvlane.
Väikese kitsa näoga tüdrukut
on varemalt võrreldud tihasega, ka väikesi ja teraseid lapsi
on tihastega kõrvutatud: tragi ja
terane kui tihane.
Rahvasuus on rasvatihasel veel
toredaid nimetusi, nagu üldtuntud
Rasva-Ants, Rasva-Jaak, rasvaraRasva-Ants
nats, rasvavana, rasvapoiss, talitihane, kikitiits,
kikitiits talinäkk. Gösekeni grammatikas on teda nimetatud rasvalinnukeseks,
linnukeseks Wiedemanni eesti-saksa
sõnaraamatust [9: 1153] leiame juba
kollase tihase;
tihase külma-, metsa- ja rasvatihase – kõikide vaste on selle aasta
kangelane Parus major.
Rasvatihane elab keskmiselt kolm
aastat. Ent ornitoloogide väitel võib
see linnuke, kui väga veab, tähistada
ka oma 15. sünnipäeva. Eesti loomamuinasjutud näivad seda kinnitavat.
Nimelt otsustab vares tihasele
kosja minna, sest tihane tundub olevat õige ilus. Küll aga tunneb peigmees huvi, miks pruut ikkagi nii väike
on. Tihane vastab, et ta on veel üsna
noor ja küllap kasvab aja jooksul.
Talvel, kui ilmad kisuvad külmaks
minema, kurdab vares kaasale, et
väga külm on igal pool. Tihane lohutab peigmeest, et pole hullu, ta on
näinud sellist külma, et ühelt poolt
katel juba jäätab, kui teiselt poolt veel
keeb. Nüüd saab vares aru, et petukaup puha. Pruut on küll ilus ja pisike, aga talvesid on ta palju rohkem
üle elanud kui peigmees [4].
Vastuoluline sõnumitooja. Kuigi
tänapäeval toob talvine tihane akna
taga rõõmu nii suurtele kui ka väikestele ja pakub üksjagu ornitoloogilist
huvi ja elevust ka valdavalt diivanil
lösutavatele kergelt ülekaalulistele toakassidele – tean oma kogemustest –,
siis meie esivanematele tõi tihane

Rasvatihastele
on juba
ammustest aegadest saadik talveks pekki
välja riputatud

o
Fot
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paraku ka surmasõnumeid: koputas
aknale ja/või vaatas aknast sisse [5].
Lõuna-Eesti surmatsirgukest tuntakse ka kahjulinnuna, nende prototüüp
on samuti tihane, kes elamu ümber
häälitsedes kuulutab ette inimese või
karilooma surma.

kes kariloomade ümber laulnud ja
lennanud, mille järel surnud naabri
lambad.
Eesti kirjandusklassikasse on surmatsirgukese motiivi põlistanud
Tammsaare novellis „Vanaisa surm“:
Kolmandal päeval aga juhtus
nõnda, et vanaisa
lamas oma asemel,
silmad akna poole,
Tihase iseloomulik laul olevat eesti
kus all istus minia
inimeste hulgas üks enim tuntud
midagi nõeludes.
kevadisi linnuhääli.
Samal silmapilgul lendas tihane
aknale ja lõi oma
väikese nokaga toks, toks, toks! vastu
Niisama koputas minul tihane
ruutu. [- - -] Viimased sõnad rääakna taga. Minu vend on surnud ja
giti teel tuppa. Ja kui saadi sinna,
maetud Haapsalu kalmistule. Ja sursiis leiti, et vanaisa oli tõesti lahkures oli minu nime hüüdnud. Ja sel
nud, nagu oleks ta järgnenud tihaajal koputas mul tihane akna taga
se, selle jumala linnukese kutsele.
(RKM II 371, 41 (11) < Viru-Jaagupi
Polnud enam muud teha, kui pidi
khk).
ainult lahkunu silmi kinni suruma
Mall Hiiemäe on oma artiklis „40
[7: 172‒173].
lindu eesti rahvausundis“ [2] vahenKuid tihaste ilmumist inimesdanud rahvajuttu, mille kohaselt laskte lähedusse on siiski peetud pigem
nud peremees püssiga maha tihase,
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külma ilma ja tuisu endeks: linnud
otsivad kehvade ilmade puhul inimeste juurest varju ja toidupoolist. Kui
vanal ajal lõunaeestlane teed käies
kuulis, et tihane laulab vasakul pool,
oli see hea enne. Kui tihane laulis aga
parema pool, võis karta, et teekäik
ebaõnnestub [2].
Lapsepõlve mängulaul. Minu enda
mälestustes on tihane seotud ühe
vana ja üsna populaarse laste mängituslauluga, mille juurde käisid sellised
sõnad: Tii-tii tihane, vaa-vaa-varblane, lendas üle oa-aia, kargas üle kapsa-aia, üle metsa, vurrrr! Mäletan, et
kadunud mamma võttis mul mõlema
käe pealt naha pöidla ja nimetissõrme
vahale ja liigutas käsi salmi lugemise rütmis üles ja alla, ja kui tuli vurr!,
siis lasti käed lahti ja lehvitati nendega nagu linnutiibadega. Siis vahetasime rollid ja nii võis seda mängida,
seni kui üks osaline kas ära tüdines
või teisel tuli pöörduda majatalituste juurde.
Selle mängu eri variantide kirjeldused leiab etnomusikoloog Herbert
Tampere „Eesti rahvalaule viisidega“
3. köitest, mis on huvilistele kättesaadav ka veebis [8].
Rasvatihased armastavad pesitse
da sobivates pesakastides, mille
inimesed on neile üles pannud, kuid
nad ei näi põlgavat ära ka suhteliselt
eriskummalisi kohti. Aastaid tagasi
pesitses üks minu tuttav rasvatihane
võrkaia postiks mõeldud raudtorus.
Pesa oli punutud küllaltki sügavale, et
ümberkaudsete kasside käpad munade ega poegadeni ei ulatunud. Pojad

Foto: Ingmar Muusikus

Aasta lind

Rasvatihane on kasulik inimkaasleja:
tema põhitoit on eelkõige mitmesugused kahjurputukad

said suureks ja läksid oma teed. Maal
on paraku kassid veel vabapidamisel
ja kui laulinnud ei ole oma pesavalikul piisavalt hoolsad või nutikad, siis
on pahandused ja erimeelsused kerged tulema.
Carl Robert Jakobson on oma
„Lugemisraamatus loodusest“ kirjutanud tihase kohta nõnda:
Õunapuuaedadele kui ka metsadele on lõpmata tähtjad tihased,
nimelt ka seeläbi, et nad terveks talveks meie juurde jäävad. Väsimata
lendavad nad ühest puust tõise, otsivad kõik kokkumässitud lehed läbi,
mis vahel otsast otsani liblikate ja
mardikate munadega on kaetud, ja ei
jäta ühtegi pragu puu sees läbi katsu-

mata. Röövikutest nad jagu ei saa, sellepärast elavad nad liblika munadest
ja tuppedest ehk väiksematest leheputukatest. Kuusekoi muneb suvel näituseks 600 kuni 800 muna. Kui neist
kõikidest röövikud saaksid, siis oleksid meie kuusemetsad pea paljad nagu
raod, nagu lõunapoolse Euroopa maades ka sagedasti näha. Aga tihane sööb
neid mune oma poegadega mitu tuhat
ära ja hoiab sel kombel meie metsi
hukatuse eest. Niisama suur on tihase
tulu aedades [3: 51].
Ehkki osundatud tekst tihase kasulikkuse kohta on pärit 19. sajandi
keskpaigast, pole põhjust kahelda, et
tänavuse aasta linnuks valitud rasvatihane aitab putuktoidulise linnuna
praegugi hoida looduslikku tasakaalu, süües kahjurputukaid: mähkureid,
lehetäisid ja lutikaid.
1. Eesti etümoloogiasõnaraamat: eki.ee/dict/
ety/index.cgi?Q=täiearvuline.
2. Hiiemäe, Mall. Nelikümmend lindu eesti
rahvausundis, IV. – www.folklore.ee/tagused/nr5/linnud4.htm.
3. Jakobson, Carl Robert 1981. Lugemisraamat
loodusest. Eesti Raamat, Tallinn.
4. Kippar, Pille (koost) 1999. Loomad, linnud,
putukad- Eesti loomamuinasjutud. – www.
folklore.ee/pubte/muina/loomad/225.html.
5. Kõivupuu, Marju 2016. Eestlase eluring.
Varrak, Tallinn.
6. Mäger, Mart 1969. Linnud rahva keeles ja
meeles. Eesti Raamat, Tallinn.
7. Tammsaare, Anton Hansen 1968. Vanaisa
surm. Eesti Raamat, Tallinn.
8. Tampere, Herbert 2010. Eesti rahvalaule
viisidega III. – www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere3/raamat_184.pdf.
9. Wiedemann, Ferdinand Johann 1973. Eestisaksa sõnaraamat. Valgus, Tallinn.

Marju Kõivupuu (1960) on folklorist,
töötab Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis.
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Panin tähele

Merikotkaste V

talisuplus
M

ullu 22. märtsil läksin
Käina lahe äärde kormorane pildistama. Hiiumaal
oli seitse miinuskraadi ja laht kaetud õrna jääkirmega. Luiged veel
magasid, haned seisid ja tukkusid
jää peal. Kormoranid juba sagisid.
Kormoranisaare vasakus servas jääl
oli näha suuremaid kogusid. Vaatasin
binokliga – merikotkad. Toimetasid
mingi musta kogu kallal, aga märkasid mind ja tõusid lendu. Mõne hetke
pärast tõusis must kogu püsti. See oli
kormoran. Aga lendu ta ei jaksanud
tõusta.
Nüüd tulid kotkad tagasi: saak tahtis
ju ära minna. Algul oli kolm-neli lindu,
aga neid tuli üha juurde, kõik valgesäbrulised noorkotkad. Kuuendana saabu-

Toimetuselt:
iimastel kümnenditel on
merikotkaste arvukus
Eestis tublisti kosunud.
Samalaadsete merikotkakogunemiste kirjeldusi ning põhjalikud kommentaarid asjatundjatelt leiab teadusportaali novaator.err.ee kirjutisest „Galerii:
Eesti suurima röövlinnu arvukus
kasvab jõudsalt“ (27.02.2015).
Siinse tähelepaneku autori sama
laadi vaatluse kohta mullu jaanuaris loe Hiiu Lehest artiklit „Merikotkad lendasid kokkutulekule” (www.hiiuleht.ee;
30.01.2015).

nud kotkas lõi saagi üle, aga vajus koos
tollega läbi nõrga jää. Teised vaatasid
tema rabelemist pealt. Välja sai! Küünte
vahel kaasas ka kormoraniraibe.
Hakati sööma. Ja jälle nõrkus
jää sööja all! Ka see kotkas pääses
koos saagiga veevannist tagasi jääle.
Hommikupala pärast läks tapluseks,
kaks kaklejat vajusid mõlemad läbi jää.
Saagi hõivas hoopis kolmas, valge
sabaline vanalind.
Kohal oli juba 15 merikotkast, kui
temagi koos kormoraniga läbi jää vajus
ja nii kolm korda järjest. Mõtlesin
juba, et nüüd saavad järjekorras ootavad kaaslased ka värskelt uppunud
kotkapraadi, aga võidukas vanalind sai
iga kord siiski veest välja, kuigi korra
paistis veepinnalt ainult pea. Võib-olla

ulatasid jalad põhja, Käina laht on ju
nii madal?
Lugesin üle: kotkad vajusid koos
kormoraniga vee alla üheksa korda!
See oli kormorani kättemaks oma elu
eest. Kokku oli väikesest kormoranist
osa saamas 20 merikotkast. Süüa said
ainult mõned.
Maie Vikerpuur
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Foto: Sirpa Lehtinen, Soome keskkonnainstituut

Teadlase pilguga

Kevadõitsengu veeproov läbi mikroskoobisilma. Kõik vähegi kandilise kujuga objektid on mitmesugused ränivetikaid, kaks
kõrvuti asetsevat pruuni pallikest pildi allservas aga vaguviburvetikad

Kevad Läänemerel:

muutuste tuuled
Läänemeri on vaid tilgake maailmamerest, sõna otseses mõttes, sest Läänemere arvele langeb vaid 0,001% kogu maailma pinnaveest. Kuid inimesi elab Läänemere valgalal väga
tihedalt. Ühe valgala elaniku kohta jagub Läänemeres umbes
225 miljonit liitrit vett. See on peaaegu tuhat korda vähem,
kui jätkub maailmamerd ühe inimese kohta maailmas. Nii on
Läänemerel üsna raske puhverdada hoogsat inimtegevust.
Riina Klais

K

õige kriitilisemaks Läänemere
probleemiks peetakse toitainetega rikastumist ehk eutrofeerumist. Mida eutroofsem on veekogu, seda kiiremini kasvab seal vetikate
ja taimede biomass. Kui selle pistaksid
omakorda nahka kalad või muud loomad, ei oleks asi üldse halb. Pahatihti
20
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aga ei tule nad sellega toime, enamik
biomassi settib veekogu põhja ja hakkab seal lagunema, kulutades hapnikku ja rikkudes põhjaelustiku ning kogu
veekogu elutingimusi.
Vetikad! Meres, eriti rannikust pisut
kaugemal avamerel, kus põhjataimestik valgusepuuduse tõttu enam
ei kasva, on põhilised süsihappegaa-

si elusaineks muundajad ehk esmastootjad planktilised ainuraksed vetikad – taimelaadsed mikroorganismid,
kes hõljuvad vee pinnakihis. Nemad
täidavad meres sedasama tähtsat otstarvet nagu taimed maismaal: lükkavad käima aine- ja energiaringe, süstides sellesse päikesevalgusest seotud
energiat.
Vetikarakkude arv ühes kuupsentimeetris merevees võib ulatuda
mõnest mõnesaja tuhandeni. Vetikate
biomass on aga üsna väike: näiteks
10 milligrammi (0,01 g) ühe liitri vee
kohta on juba korralik veeõitseng.
Võrreldes maismaataimedega on
ainuraksed vetikad esmapilgul väga
algelised. Vetikaraku läbimõõt ulatub mõnekümnest mõnesaja mikromeetrini. Nad võivad küll kasvada
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ka kolooniana üksteise küljes, ent
isegi siis on iga vetikarakk terviklik organism, kes on võimeline iseseisvalt paljunema. Vetikakoloonias
ei leidu eri otstarbega, spetsialiseerunud kudesid, mida saaks võrrelda
näiteks maismaataimede juurte, lehtede ja õitega.
Lihtsa ehituse ja väiksemate ehituskulude tõttu suudavad vetikad
kasvada märksa kiiremini kui taimed. Soodsates oludes võib vetikate
biomass kahekordistuda vähem kui
päevaga.
Näivast lihtsusest hoolimata on
vetikate ökoloogilised iseärasused mitmekesisemad kui maismaataimedel.
Maismaataimed panustavad vartesse,
tüvedesse, lehtedesse ja juurtesse, et
võistelda kaaslastega valguse ning toitainete pärast. Vetikad otsivad muid
võimalusi: kasutavad lisapigmentide
abil laiemat valgusspektri osa; ajastavad hoogsama kasvu ajale, kui vesi on
tugevalt segunenud ja veesisene lainetus kannab nad ülemisse, hästi valgustatud veekihti; ujuvuse muutmine või
aktiivse liikumise võime lubab paljudel liikidel ka omal käel vees asukohta vahetada. Paljud vetikaliigid suudavad kombineerida auto- ja heterotroofse toitumisviisi. Nõnda toimivad
nad kord nagu taimed, tarbides süsihappegaasi, kord nagu loomad, tarbides orgaanilist süsinikku: sedamööda,
kuidas olukord nõuab.
Kiiresti kasvavatele ja ujumisvõimetutele vetikatele sobib hästi
kevad, kui merevesi on hästi segunenud ja vees leidub palju toitaineid. Nii toitu kui ka valgust on neil
nüüd ohtralt käepärast. Aprillist mai
lõpuni, olenevalt laiuskraadist, võtab
Läänemeres võimust kevadine veeõitseng: paar nädalat kuni kuu paljunevad vetikad tohutul hulgal, selle
jooksul tekib 60% kogu aasta uuest
taimsest biomassist ning kulutatakse
ära talve jooksul jõgedega juurde kantud ja eelmise aasta biomassi lagunemisel vabanenud toitained.
Läänemere kevadõitsengud on
liigilise koosseisu poolest pisut
ebatavalised. Mujal maailmas tekitavad kevadõitsengu vetikate põhimassi tüüpiliselt ränivetikad, meil aga

Kes on vetikad?

V

anasti oli lihtne: kõiki, kes
fotosünteesivad, nimetati taimedeks. Tänapäeval
püütakse elusolendeid rühmitada
nende omavahelise suguluse järgi.
Fotosünteesijate puhul on see aga
osutunud üle mõistuse keeruliseks.
Nimelt ei ole fotosünteesioskus
evolutsioonis pärandunud mitte
üksnes vanemalt lapsele või rakult
tütarrakule, nagu üldiselt kombeks, vaid – ärasöömise kaudu! Just
nimelt: mõni ablas ainurakne neelab mõne fotosünteesija alla, too
häbematu aga ei seedu ära, vaid
jääbki võõra raku sisse elama ning
asub oma allaneelajaga vastastikku kasulikku koosellu. Vähe sellest,
hakkab üheskoos allaneelajaga ka
paljunema, nii et tekib sootuks uus

lämmastik võimaldab
vetikatel paljuneda

liik. Seda nimetatakse endosümbioosiks.
Nõnda on tekkinud näiteks taimed, kui nende eellane neelas
umbes poolteist miljardit aastat
tagasi alla sinivetika. Kõigis rohelistes taimerakkudes elavad tänapäevani selle ettevõtliku sinivetika
järglased. Neid nimetatakse kloroplastideks.
Paljud vetikarühmad on aga tekkinud siis, kui mõni olevus on seesuguseid allaneelajaid jällegi alla
neelanud (sekundaarne endosümbioos) või on koguni neid omakorda
alla neelatud (tertsiaarne endosümbioos). Mine sa võta kinni, kui lähedalt sugulased kogu see seltskond
nüüd omavahel on! Enamik vetikaid
on igatahes juba taimede hulgast
välja arvatud, mõne rühma puhul
murravad teadlased veel piike.

surnud sinivetikatest
vabaneb vette
lämmastikku

KEVAD

N

lämmastik

sinivetikad seovad
ohtralt
õhulämmastikku

SUVI

kevadine veeõitseng
(vetikate vohamine)

vees leiduv fosfor
võimaldab sinivetikatel
vohada (õitsengut)

surnud vetikad
setivad merepõhja
ja hakkavad lagunema

hapnikuvaeste olude tõttu
vabaneb põhjasetetesse
ladestunud fosfor
vabasse vette

lagunemise
(oksüdeerumise)
tõttu kaob
põhjasettest hapnik

P

fosfor

Läänemere nõiaring. Mida rohkem vetikad vohavad, seda rohkem koguneb
õhust ja põhjasetetest vette toitaineid, et nad saaksid veelgi hoogsamalt vohada.
Loodetavasti suudavad vaguviburvetikad selle ratta hoogu peatada

leidub igal kevadel arvukalt ka vaguviburvetikaid.
Ränivetikad on saanud oma nime
ränidioksiidist (opaalist) koosneva
klaasja rakuseina järgi. Nad on kõige
liigirikkam ning igat tüüpi pinna-

veekogudes enamasti kõige arvukam
vetikarühm.
Ränivetikatel on üsna hea kuulsus
nende tähtsa rolli tõttu ookeanide
produktiivsemate piirkondade kalavarude tagaja ja bioloogilise süsinikupumba olulise osana.
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Fotod: Riina Klais

Teadlase pilguga

Soome keskkonnainstituudi uurimislaev Aranda on 60 meetrit pikk, magamiskohti jagub korraga kuni 25 teadlasele. Aranda sõidab kuni 20 km/h ja võib järjest
merel olla 60 päeva. Laev on ehitatud 1989. a Soomes Wärtsilä tehases. Enamjao
ajast seilab Aranda Läänemerel, kuid kahel korral on käidud ka Arktikas ja ühel
korral Antarktikas

22

Täpne teekond ning peatuspunktid kellajalise täpsusega plaanitakse juba mõni
kuu enne retke. Igas peatuskohas ehk jaamas kulub proovivõtuks ja veesamba
profiilide mõõtmiseks umbes tund, proovide esmasele töötlusele kulub veel kaks
tundi. Päeva jooksul jõuab läbi käia neli-viis jaama

Enamik mereuurimislaevu kannab oma
põhivarustuses kaasas CTD nime kandvat kaadervärki. Seadeldisel paikneb
hulk andureid, tähtsamad on rõhuandur (mõõdab sügavust), elektrijuhtivuse
mõõtur (mõõdab soolsust), termomeeter ja fluoromeeter (mõõdab fluorestsentsi ehk helendust vees, mis annab
ligilähedase aimduse fotosünteesivate
olevuste hulgast, kuna valgusega ergastatud klorofüll helendab veidi). Tross ja
kaabel, mis seadet laevaga ühendavad,
on kolme kilomeetri pikkused – just nii
sügavale saaks vajaduse korral seadme
langetada. Läänemeres küll kuigivõrd
üle 400 meetri tarvis ei ole. Hallid
silindrid seadme küljes on elektrooniliselt suletavad veevõtupudelid. Igas
proovivõtupeatuses lastakse CTD aeglaselt peaaegu merepõhja, samal ajal
salvestatakse temperatuuri ja soolsuse
väärtused sellel teekonnal ja võetakse
veeproovid. Nii saab aimu veesamba
füüsikalisest struktuurist, selle kihistumisest või segunemisest ja vetikate vertikaalsest asukohast

Bioloogiliseks süsinikupumbaks
nimetatakse protsessi, kus vetikad
paljunevad suurel hulgal ookeanide
pinnakihis ning settivad seejärel sügavale ookeanipõhja. Niiviisi eemaldavad nad atmosfäärist süsihappegaasi
ja matavad selle settena väga pikaks,
lausa geoloogiliseks ajaks ookeanipõhja. Rõhk ja temperatuur orgaanilises settes kasvavad üha ja mitme
vaheastme kaudu tekib sellest lõpuks
toornafta.
Vees toimub hinnanguliselt pool
Maa esmasproduktsioonist (ingl
primary production), st protses-

tele kujutavad nad ohtu põhiliselt
karbikasvanduste piirkondades.
Väga sageli põhjustab mürgistusi vaguviburvetika perekond
Alexandrium. Nende halvavad närvimürgid kogunevad vett filtreerivatesse merekarpidesse ja karpe söönud inimesed võivad halvimal juhul
lämbuda, sest hingamine peatub.
Läänemereski on teada paar mürgist
vaguviburvetika liiki, peamiselt perekonnast Dinophysis, kes põhjustavad
inimesel kõhulahtisust. Tõsisematest
mürgistustest pole siin aga kuulda
olnud, sest siinseid merekarpe inime-
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sist, kus süsihappegaasist (CO2) võetud süsinikust (C) luuakse elusaine
ja järele jäänud hapnik (O2) vabaneb. Omakorda poole sellest annavad
ränivetikate tekitatud veeõitsengud.
Teisisõnu, iga neljanda hingetõmbe
võlgneme ränivetikatele.
Vaguviburvetikaid saadab seevastu üle ilma küllaltki kuri kuulsus, sest
nende mürgised liigid kipuvad aegajalt rannikumeredes veeõitsenguid
tekitama. Vaguviburvetikate mürgid
ehk toksiinid on ohtlikud nii mereloomadele kui ka inimestele; inimes-
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ne ei söö, ehkki põhimõtteliselt võiksid mürgid jõuda inimeseni ka söödavast rannakarbist toituva lesta kaudu.
Ka vaguviburvetikad on oma nime
saanud raku ehituse iseärasuste järgi:
raku pinnal asub kaks vagu ning neis
võbelevad viburid. Erinevalt ränivetikatest on vaguviburvetikad liikumisvõimelised ja suudavad oma asukohta
vees ise muuta. Vaguviburvetikad on
kohastunud eluks toitainevaesemates
oludes või kihistunud vees, mille ülemise, valgustatud kihi on teised vetikad juba toitainetest tühjaks teinud,
samal ajal kui sügavamas ja pimedamas kihis veel toitaineid jätkub.
Sellisel puhul võib sobivate mõõtevahenditega teha kindlaks rohke püstsuunalise vetikarände: mitmesugused viburitega vetikad ujuvad ööseks
sügavamale toituma ning kulgevad
päevavalguse ajaks tagasi ülemisse
pinnakihti fotosünteesima.
Vaguviburvetikad kasvavad aeglasemalt kui ränivetikad. Osalt seetõttu, et nende genoom on väga suur,
üks suuremaid päristuumsete olevuste hulgas, ning seda genoomi toota
on suhteliselt kulukas ja aeganõudev.
Kuid selle kõrge hinna eest on vaguviburvetikad saanud kõigist vetikarühmadest kõige mitmekesisema ökoloogiliste kohastumuste portfelli ning
tekitavad tihti ootamatuid ja ülejäänud elustikule kahjulikke veeõitsenguid väga mitmesugustes keskkonnatingimustes.
Mõne aasta eest uurisime põhja
likult muutusi Läänemere keva
distes vetikakooslustes, kasutades
pikaajalisi seireandmeid. Leidsime, et
viimase 40 aasta jooksul on kevadõitsengutes, eriti Soome lahe piirkonnas, toimunud üllatav muutus.
Varasematel aastatel on ülekaalus
olnud ränivetikad, ent viimastel aastakümnetel on järjest sagedamini tulnud ette selliseid kevadeid, mil valdavad hoopis vaguviburvetikad.
Koos Soome teadlastega oleme
uurinud selle muutuse põhjusi. Selgub,
et vaguviburvetikate osakaal on suurenenud peamiselt ühe siin küllaltki
hiljuti leitud liigi, Biecheleria baltica
arvukuse suurenemise tõttu. Võimalik,

Mis on toitained?
Toiduaineteks oleme harjunud
nimetama leiba, piima, köögivilju
jms. Toitainete all peame aga tavaliselt silmas hoopis valke, rasvu,
süsivesikuid jms. Ent taimede ja
teiste autotroofide puhul on toitaine mõistel hoopis teine tähendus.
Peale süsihappegaasi, vee ja hapni-

CTD „lüpsmine“. Kui veeproovid on
pardale vinnatud, läheb teadlaste
vahel rüseluseks: igaüks soovib saada
veidi vett oma eriala uuringute jaoks

et see vaguviburvetikas on jõudnud
Soome lahte alles hiljuti – nagu hulk
muidki liike viimasel paaril aastakümnel –, aga võib ka olla, et ta on varem
jäänud väikese arvukuse tõttu lihtsalt
märkamata. Korralisi vaatlusandmeid
Soome lahe vetikate kohta leidub alates 1960. aastate algusest, varasema
kohta ei tea me suurt midagi.
Igal juhul on see olevus leidnud
kavala viisi, kuidas trumbata kevadisel küllusajal üle märksa kiiremakasvulisi ränivetikaid. Võib-olla just
see ongi tema suurenenud arvukuse
põhjus.

ku tarvitavad nemad toiduks peamiselt lämmastiku- ja fosforisooli
ning muid anorgaanilisi aineid. Et
oleks selge, millest jutt, siis nimetatakse taimede toitaineid tihti toiteaineteks, taimetoitaineteks või
toitesooladeks. Siinses artiklis ongi
toitainete all silmas peetud eelkõige
taimetoitaineid.
mais). Suurem osa B. baltica rakkudest moondub siis puhketsüstideks ja
settib merepõhja, püsides seal vastupidavana ajale ning jäädes seedimata merepõhjas askeldavate selgrootute, näiteks merikilgi seedetraktis.
Teised vaguviburvetikaliigid loovad
puhkerakke tunduvalt vähem.
Tsüstid ärkavad uuesti umbes kuue
kuu pärast, järgmise aasta alguses.
Äratuskellaks on esimene valgusesähvatus. Kõige tõenäolisemalt saavad
tsüstid selle signaali kätte detsembrija jaanuaritormidega, mis keerutavad
rannikute lähedal põhjasetteid ülemisse, valgustatud veekihti.
Äratatud rakud hõljuvad mõnda
aega vees, paljunedes sel perioodil veel
aeglaselt. Soodus moment saavutada
ränivetikate ees edumaa tekib juhul,
kui veebruariks ja märtsiks on merele tekkinud õhuke, umbes 20–30 cm
paksune jää. Jääkate pidurdab vee
segunemist ning kõik liikumisvõimetud vetikad vajuvad seetõttu sügavale ja pimedasse. Ent B. baltica suudab
tänu ujumisvõimele püsida vahetult
jääaluses veekihis, kus on juba piisavalt valgust, et tasapisi paljuneda.
Ehkki meie kangelane ei sigi ülemäära kiiresti, saavutab ta siiski järgmise paari kuu jooksul, enne kevadõitsengu algusaega, kõigi teiste liikide
ees arvulise ülekaalu. Piltlikult öeldes
võidab ta võidujooksu veel enne, kui
see on alatagi jõudnud.

Ränivetikate ülekavaldamise stse
naarium algab juba eelmisel kevadel, veeõitsengu lõppedes (enamasti

Selle kavala strateegia jälile aitasid meil jõuda teadlased, kes kevaditi Soome lõunarannikul Hanko poolsaare lähedal veeproove kogudes sattusid ikka ja jälle väga tihedale B. baltica kihile otse jää all.
Esmast oletust aitasid kinnitada
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Fotod: Riina Klais

Teadlase pilguga

FlowCami pilt veeproovist. FlowCam koosneb mikroskoobist, kaamerast, arvutist
ja abiseadmetest. Mikroskoobiobjektiivi eest juhitakse läbi imepeen veejuga,
kaamera pildistab ükshaaval selles kanduvaid objekte. Ehkki pildid pole alati väga
hea kvaliteediga ja seade pole ise võimeline liike kuigi usaldusväärselt kindlaks
tegema, saab kiiresti ülevaate, mis vees toimub. Suured kollakad kettad kõige
alumises pildireas oleval pildil on suuremõõtmelise ränivetika Thalassiosira baltica
rakud, mille läbimõõt on kuni 100 mikromeetrit
merefüüsikute loodud jäämudelid, mis
vanade jää levikukaartide ning mitmesuguste ilmavaatlusandmete najal
arvutavad tagasiulatuvalt ligikaudse jääpaksuse igas Läänemere punktis viimase viiekümne aasta jooksul.
Kõrvutades modelleeritud jääpaksusi
ning kevadõitsengute liigilist koosseisu Soome lahes aastatel 1966–2008,
leidsime, et B. baltica on tõepoolest
olnud arvukam neil kevadeil, kui jää
oli proovivõtu piirkonnas mudeli järgi
olemas, aga suhteliselt õhuke.
Oletust kinnitasid ka laboris looduslike kooslustega tehtud katsed: kui
B. baltica oli tugevas ülekaalus õitsengu algul, siis tema ülekaal suurenes kogu katse jooksul, aga kui vähemuses, siis surusid ränivetikad ta alla.
Veel üks tükike sellesse piltmõistatusse lisandus siis, kui avastati, et
B. baltica eritab vette konkurentide
kasvu pärssivaid keemilisi ühendeid.
See selgitab, miks nende edu määrab
ülekaal õitsengu alguses.
Huvitaval kombel ei ole märgatud, et see vaguviburvetikaliik tekitaks kevadel veeõitsenguid muudes
paikades kui meil.
Mis sellise jõuvahekordade teise
nemise tagajärjel ökosüsteemis
24
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muutuda võib, seda on põhjalikumalt juba aastaid uurinud Soome
keskkonnainstituudi vanemteadur
Kristian Spilling. Laborikatsed viitavad võimalusele, et vaguviburvetikate, eriti B. baltica ülekaal kevadõitsengus võiks tegelikult teha Läänemere
ökosüsteemile head ja töötada eutrofeerumisele vastu.
Kui B. baltica domineerib, settib oluline osa biomassist merepõhja
tsüstidena – lagunemiskindlate puhkerakkudena. Seevastu ränivetikatest
settib põhiosa bakteritele ja muudele
veeolestele söögikõlbliku biomassina, hakates merepõhja jõudes või veel
varemgi otsast lagunema ning kulutades niiviisi ära põhjalähedasemates veekihtides leiduva hapniku. See
pidurdab igasugust elu merepõhjas.
Veel halvem, hapnikupuuduse
tõttu hakkab vabasse vette vabanema merepõhja setetesse mattunud
tähtis taimetoitaine fosfor. Tõsi, enamiku vetikate puhul see lisanduv fosfor suurt rolli ei mängi. Nemad vajavad kasvamiseks keskmiselt kuusteist
korda rohkem lämmastikku kui fosforit. Seetõttu piirab meres vetikate kasvu enamasti just lämmastiku,
mitte fosfori kättesaadavus (järvedes,
aga näiteks ka Põhjalahes, on olukord

See umbes ühemikromeetrise silmaga klaaskiust filter püüab veest
kinni kõik osakesed, mille läbimõõt
on üle mikromeetri. Sellele sõelale jäävad isegi suuremad bakterid.
Rohekaspruun värvus on tüüpiline
ränivetikatevohangule
teine: lämmastikku on seal rohkem
ning seetõttu on ka fosfor oluline piiraja).
Ent leidub üks erand, nimelt sini
vetikad. Nemad on tegelikult bakterid ehk eeltuumsed (prokarüootsed)
organismid, aga vetikad kuuluvad
päristuumsete (eukarüootide) hulka
nagu taimed ja loomad. Toimimise
ja eluviisi poolest on nad siiski osa
fütoplanktonist, st sellest planktoniosast, mis tegeleb esmastootmisega. Kui vetikad ja taimed vajavad lämmastikku toitesoolana, nitraadina,
siis sinivetikad on võimelised tarbima ka gaasilist õhulämmastikku (N2).
Seda nimetatakse lämmastiku fikseerimiseks. Ükski vetikas ega taim sellega iseseisvalt hakkama ei saa.
Nii ei piira sinivetikate paljunemist
kuigivõrd lämmastik, vaid justnimelt
teine tähtis taimetoitaine fosfor. Eriti
hoogsalt saavad nad seda ahmida siis,
kui suvi on soe, meri rahulik ja kõik
teised vetikad konkurentsist lämmastikupuuduse tõttu välja langemas.
Ja siin käivitub palju uuritud ja
arutatud Läänemere nõiaring.
Kui kevadel settib merepõhja rohkelt ränivetikaid, kaob sealt hapnik
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Vaguviburvetikate osakaal
ränivetikate suhtes
0

Veeõitseng või vetikaõitseng?

ning vabaneb suuremal hulgal fosforit. Suvel vohavad sellevõrra võimsamalt sinivetikad, väetades merd rohke
lämmastikuga. Eriti headel sinivetikaaastatel võivad Läänemere sinivetikad koguda õhust rohkem lämmastikku, kui jõed merre kannavad!
Juba sinivetikavohangute ajal,
aga põhiliselt pärast nende lõppu,
sinivetikamassi lagunedes, lisandub
Läänemere aineringesse ohtralt uut
lämmastikku. Tähendab, järgmisel
kevadel võiks oodata allakäiguspiraali
uut ringi: veelgi intensiivsemat kevadist ränivetikavohangut ja settimist,
veelgi suuremat hapnikupuudust
merepõhjas, veelgi suuremat hulka
vabanevat fosforit ja veelgi võimsamat sinivetikavohangut.
Suuremal või vähemal määral seesugune nõiaring tõepoolest toimib.
See on üks põhjusi, miks ��������
reostuskoormuse vähendamise tulemused
ilmnevad Läänemere seisundis väga
aeglaselt ja vaevaliselt. Fosforit selle
ringi jätkamiseks jagub meresetetes
ilmselt veel pikalt.
Kuid mitte iga suvi pole soodus
sinivetikate kasvuks, vabanegu fosforit põhjast kui tahes palju. Ja mitte
igal kevadel ei võimutse ränivetikad,
tekitades tohutut lagunevat sette-

65° N

0,5

ht

63° N

la

nad õitseda. Ent sõna „õitseng“
ei viita sugugi mitte (ainult) õitele. Õigekeelsussõnaraamat annab
õitsengu kohta näitena hoopis
„Filosoofia õitseng Vana-Kreekas“
(aga mitte „õunapuude õitseng“).
Samuti räägitakse näiteks majandusõitsengutest. „Õitseng” tähendab pigem millegi väga kiiret arengut ja kasvu. Nii on „vetikaõitseng“
täpselt kohane sõna kirjeldama vetikate ülihoogsat kasvu ja vohamist.
Ülejäänud vee-elustik on selle nähtuse puhul õitsengust kaugel, sattudes pahatihti hoopis surmasuhu.
Seni kuni keelekorraldajad selle
hüva nõu üle nõu peavad, peame
kirjakeeles siiski leppima „veeõitsenguga”.

1

Põhja

P

alaval suvel võib Peipsi või
mõni muu järv muutuda ühtäkki roheliseks nagu
supp. Need on vetikad, kes on soodsate olude tõttu kiiresti ja üüratul hulgal paljunenud. Rahvas ütleb
selle kohta, et vesi õitseb.
Termin „veeõitseng“ pärineb
arvatavasti saksa keelest (Wasser
blüte; vn цветение воды) ja on
jõudnud isegi meie õigekeelsussõnaraamatusse. Sisuliselt õigem
oleks siiski „vetikaõitseng“, mida
kasutatakse näiteks nii inglise (algal
bloom), soome (leväkukinta), rootsi (algblomning) kui ka tänapäeva
saksa keeles (Algenblüte).
Muidugi võib väita vastu, et vetikad pole õistaimed, seega ei saa
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Esimene joonis ekspeditsiooni tulemustest. Punktid tähistavad jaamu Soome
lahes ja Põhjalahes, punktide värv vaguviburvetikate osakaalu sealsetes proovides. Värviskaala äärmised väärtused
tähendavad, et proov koosnes peaaegu
täielikult kas ränivetikatest (sinine) või
vaguviburvetikatest (pruun)

statistikuna, kuid välitöödel kulub abikäsi alati ära: lühikese aja jooksul tuleb
teha palju tööd, ent kevaditi tormisel
merel on see üsna väsitav.
Mullukevadine reis algas Helsingist
ja kulges läbi Saaristomere Põhjalahe
põhjatippu ning tagasi. Lootsime
koguda proove võimalikult eri päritoluga veemassiividest ja vetikakooslustest.
Kümne
Juba sinivetikavohangute ajal,
päeva
jooksul
tegiaga põhiliselt pärast nende lõppu,
me 32 peatust.
sinivetikamassi lagunedes, lisandub
Igas peatuskoLäänemere aineringesse ohtralt uut
has ehk jaamas –
nõnda kutsutakse
lämmastikku.
varem maha märgitud koordinaaMerele! Et paremini mõista, kui- te kaardil – kordus sama protsedas ränivetikate ja vaguviburvetika- duur. Seadmega, mida kokkuvõtlikult
te muutuv osakaal mõjutab aine- ja nimetatakse CTD (ingl conductivity,
energiaringet Läänemeres, oleme temperature, depth – elektrijuhtivus,
mitmel aastal järjest uurinud kevad- temperatuur, sügavus), mõõdeti veeõitsenguid in vivo, st analüüsides vee- samba soolsuse ja temperatuuriprofiilid pinnast põhjani ning võeti mitproove otse merel, mitte laboris.
Mullu mais suundusin minagi mest sügavusest veeproovid. Nimelt
juba kolmandat kevadet järjest koos kannab CTD peale mõõduanduriKristian Spillingu ning rühma mere- te ka kahtteist kolmeliitrist proovi
bioloogide, keemikute ja füüsikute- kogumise pudelit. Need pudelid kujuga Soome keskkonnainstituudist uuri- tavad endast mõlemast otsast avatud
mislaeval Aranda Läänemerele. Olen torusid, mida saab soovitud sügavusKristianiga koostööd teinud peamiselt tel sulgeda.
massi – järjest sagedamini võib suur
osa settivast biomassist olla hoopis
vaguviburvetikate puhkerakud, mis ei
lagune ega põhjusta hapnikupuudust,
seega ei vabane ka rohkesti fosforit.
Nii võivad vaguviburvetikad mingil
määral pidurdada fosfori, lämmastiku
ja sinivetikate nõiaringi.
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Teadlase pilguga
Miks hapnikupuudus vabastab meresetetest fosfori?

S

vastuvõtjana rauda. Seetõttu raud
redutseerub – tema laeng muutub
negatiivsemaks – ning ta ei hoia
enam fosfaatiooni kinni. Nii vabanevad fosfaatioonid vette.
Ent nagu öeldud, on see vaid üks
seletus, päris lõplikult seda protsessi veel ei mõisteta. Küll aga on
täheldatud, et kui hapnikuta alad
Läänemeres suurenevad, siis suureneb ka fosfori hulk vees ning võimenduvad sinivetikaõitsengud.

Fotod: Riina Klais

ee küsimus on Läänemere
puhul äärmiselt oluline,
ent siiani kindlalt lahendamata. Ühe oletuse järgi on fosfor
meresetetes tavaliselt seotud raua
külge raud(III)fosfaadina, mis on
vees lahustumatu ühend. Kui hapnik merepõhjas otsa saab, hakkavad
orgaanilist ainet lagundama sellised
bakterid, kes ei hinga mitte hapnikku (aeroobne hingamine), vaid
kasutavad hapniku asemel elektroni

Uurimisretke juht Kristian Spilling (paremal) ja tema tudeng Tobias Lipsewers tühjendavad pudelit, millega saab käsitsi üle laeva parda veeproove võtta

Et iga laevareis on üsna kulukas,
mõõdetakse Arandal peale parasjagu
otseselt huvi pakkuvate näitajate alati
ka tavapärane komplekt muid näitajaid: toitainete ja klorofüll a osahulk,
happelisus, hapnikusisaldus, läbipaistvus, hõljumis sisalduvad orgaanilised ühendid. Need andmed on
kõigile teadlastele vabalt kättesaadavad, aidates niiviisi merd märksa tõhusamalt uurida. Aranda veedab enamjao aastast eri uurimisreisidel, kandes vaheldumisi Soome ja
Rootsi teadlasi. Nii on sel laeval tehtud mõõtmised tähtis osa Läänemere
keskkonnaseirest.
Osa kogutud veest talletasime vetikaproovidena, kust saab hiljem mikroskoobi all määrata liigid ja nende
arvukuse. Et proov fikseerida ehk tal26
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letada selle algses liigilises koosseisus,
lisatakse veele veidi Lugoli lahust, mis
on mürgine ja peatab vees igasuguse
elutegevuse.
Laeva laboris mõõtsid Kristian ja
üliõpilane Tobias esmasproduktsiooni intensiivsust ehk seda, kui palju
ühes liitris vees ööpäeva jooksul uut
orgaanilist ainet tekib. Samuti mõõdeti bakterite paljunemist. Baktereid
hõljub looduslikus vees alati väga
ohtralt ja nad toituvad vees lahustunud või hõljuvast orgaanilisest
ainest. Hulk orgaanilist ainet lekib
välja näiteks kasvavatest vetikatest:
eriti just ränivetikatel on kombeks
kiirema kasvu ajal eritada vette suhkrulaadseid ühendeid. Ehkki bakterid
ise mineraalainetest orgaanilist ainet

ei loo, vaid tegelevad nn teisese tootmisega (ingl secondary production),
st ehitavad elusaine jäänustest uut
elusainet, mõjutab see tegevus siiski
märkimisväärselt veekogu aineringet.
Bakteritest toituvad algloomad, neist
omakorda suuremad loomad.
Osa merest kogutud vett pumpasime läbi ühemikromeetrise silmaga
klaaskiust filtrite, mis peavad kinni
peaaegu kõik vees leiduvad osakesed,
bakteriteni välja. Neid filtreid analüüsitakse hiljem laboris, määrates filtritele kogunenud materjali lämmastiku-, fosfori- ja süsinikusisalduse. Nii
saame teada hõljumi keemilise koostise ja selle varieeruvuse olenevalt
domineerivatest vetikaliikidest.
Laeval oli kaasas ka paar uuemat ja põnevamat seadet. Üks neist,
FlowCam, pildistas ja mõõtis objekte, mis kulgesid mikroskoobi objektiivi
eest läbi suunatud imepeenes veejoas.
See andis kiiresti esimese ülevaate, milliseid osakesi vees peamiselt leidub,
samal ajal kui proovide korralik analüüsimine mikroskoobiga võtab veel
kuid. FlowCami tarkvarasse kuuluv pilditöötlusprogramm tegi ka esmase pildianalüüsi ning suutis pärast mõningast õpetamist ise jaotada pildistatud
objekte ränivetikateks, vaguviburvetikateks ja kõigiks ülejäänuteks.
Kiire pilk neile arvudele andis lootust, et meie uurimisreis oli edukas,
sest proove õnnestus koguda väga
mitmesugustest kooslustest: nii sellistest, kus olid ülekaalus ränivetikad,
kui ka sellistest, kus valitsesid vaguviburvetikad. Ent kas nendel muutlikel jõuvahekordadel siiski on nii suur
mõju biogeokeemilisele aineringele,
nagu praegu arvame? Seda ütleb põhjalik andmete uurimine lähiaastatel,
pärast seda, kui viimanegi laborisse
kaasa toodud proov on töödeldud ja
analüüsitud.
Igapäevaelu muljeid kevadiselt Lääne
merelt saab lugeda autori veebipäevikust www.riinaklais.com.
Riina Klais (1982) on Tartu ülikooli teadur, kelle põhiline teadushuvi on pikaajalised muutused rannikumerede planktonis ja keskkonnas ning nende muutuste
seosed inimtegevuse ja kliimaga.
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Loodusvaatluste andmebaas

Taevas tiirutava merikotka vaatlus annab loodusteadlastele ja -kaitsjatele väärtuslikku teavet. See kotkas on fotole jäädvustatud Meerapalu kandis Peipsi lähedal

Loodusvaatluste andmebaas

nüüd ka sinu telefonis
2015. aasta lõpus valmis Eesti looduseuurijate seltsil koostöös keskkonnaagentuuriga loodusvaatluste nutirakendus.
Nüüd saab loodushuviline otse metsas, niidul või rabas
oma tähelepaneku loodusvaatluste andmebaasi sisestada.
Reigo Roasto, Silja Kana,
Merike Linnamägi

L

oodusvaatluste andmebaas on
veebilehena (http://lva.eelis.
ee) toiminud juba 2008. aastast
peale. Seda on usinasti kasutanud nii
algajad kui ka edasijõudnud loodushuvilised. Alates mullu detsembrist on
lisandunud võimalus kasutada kõnealust andmebaasi ka nutitelefonides ja
tahvelarvutites.
Varem tuli taevas tiirutav merikotkas, kohtumine põdraga või orhideedest lokkav niidulapp hästi meelde jätta või märkmikusse kirja panna
ning alles kodus arvuti taga sai tähelepaneku loodusvaatluste andmebaasi sisestada, kuid nüüd saab sissekan28
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de teha otse vaatluspaigal. Nii ei jõua
nähtu meelest minna ega jää ajapuuduse tõttu registreerimata.
Mõnikord võis vaatlus jäädagi andmebaasi kandmata, sest tagantjärele ei
õnnestunud vaatluspaika kaardil kindlaks määrata. Uue rakendusega on
see mure murtud: seadmes sisse lülitatud GPS positsioneerib vaatluspaiga automaatselt. Muidugi saab igaüks
seda kohta vajaduse korral täpsustada,
sest aeg-ajalt ei ole GPS-seade kõige
täpsem, vahel paikneb jälgimisobjekt
veidi eemal vms.
Nutirakendust on mugavam kasutada kui rakendust andmebaasi kodulehel, kuna vaatlusankeet on palju
lühem ja kompaktsem kui veebilehe
oma ning paljud väljad, nagu vaatleja

ja määraja, vaatlus- ja määramiskuupäev, on eeltäidetud (◊ 1). Seega on
enamasti vaja üksnes määrata vaadeldav liik ja teave andmebaasi sisestada.
Kuna nutiseadmetes on fotokaamera, on palju lihtsam lisada vaatluste juurde fotosid. Varem pidi fotokaamera või nutiseadmega tehtud pildid
salvestama arvutisse ning seejärel lisama need teabele loodusvaatluste andmebaasi veebilehel. Nutirakendus võimaldab hõlpsasti teha objektist pildi
ja selle ankeedile liita. Kuna pilte saab
lisada kergelt, kiiresti ja mugavalt,
siis loodetavasti lisandub andmebaasi
arvukalt fotodega tähelepanekuid.
Miks on vaja loodusvaatlusi? Liikide
vaatlusandmeid on vaja mitmel põhjusel. Üldistatult on neid tarvis selleks,
et kaardistada liikide levik nii ruumis
kui ka ajas. Näiteks kui ei ole faktilist tõestust, et mõnda laialt levinud
liiki leidub Eestis tõesti igal pool, siis
on väide tema laialdase leviku kohta

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ta käpaliste seisundit ning korraldada
kasvukohtade kaitset. Haruldasemate
orhideeliikide leiukohtadest on orhideekaitse klubil küllaltki hea ülevaade,
ent tänu loodusvaatluste andmebaasile saadakse lisateadmisi ennekõike
tavalisemate käpaliste leidude kohta.
Orhideekaitse klubi ärgitab inimesi loodusvaatluste andmebaasi kasutama, kutsudes huvilisi üles sinna aasta
käpaliste vaatlusi sisestama. Eelmise
aasta käpalise, nimelt kärbesõie vaatlusi sisestati mullu loodusvaatluste andmebaasi 23 korral. 2014. aasta
orhidee, s.o halli käpa vaatlusi laekus
toona 69 korral. Kokku sisestati tunamullu andmebaasi ligi 270 ja mullu ligi
260 käpaliste vaatlust.
◊ 1. Selline näeb välja nutirakenduse
sisestusankeet

2014. aastal oli aasta orhideeks kuulutatud hall käpp.
Toona laekus loodusvaatluste andmebaasi 69 halli käpa
vaatlust. Pildil hall käpp Loode-Eestis Niitväljal

Foto: Ivar Leidus / Wikimedia Commons

pelgalt hinnang. Seepärast on loodusvaatluste andmebaasi väga oodatud
tähelepanekud ka tavaliste, hinnanguliselt kõikjal levinud liikide kohta, sest
seda väidet saavad kinnitada ainult
konkreetsed vaatlusfaktid.
Teine näide on täiesti uute teadmiste hankimine. Muidugi pakuvad põnevust uute liikide ja nende leiukohtade
avastused, aga niisama tähtis on uus
teave kodumaiste liikide leviku kohta
nendes piirkondades, kus neid varem
ei teatud leiduvat. Näiteks muutis
senist arusaama kaelus- ehk lõunasiili
levikust Eestis 2014. aastal andmebaasi sisestatud vaatlus Raplamaalt. Kuni
selle vaatluseni ei teatud, et kaelussiil
elab ka Põhja-Eestis.
Loomulikult on tähtsal kohal kaitsealuste liikide vaatlused, sest nende
kohta sisestatud vaatlusinfo liigub andmebaasist edasi keskkonnaameti looduskaitsebioloogidele ja sealt omakorda riiklikusse keskkonnaregistrisse.
Ametlikku registrisse ei kanta siiski
kõiki kaitsealuste liikide vaatlusi, vaid
ainult need, mis kinnitavad liigi pikemaajalist levikut, niisiis tõendavad, et
seal on liigi kasvukoht või pesitsuspaik.
Näiteks lindude ülelennud
ja loomade juhuvaatlused jäävad siiski ainult loodusvaatluste andmebaasi; neil on väärtus
liikide leviku kaardistamise
kontekstis. Vabatahtlike vaatlejate abiga saavad looduskaitsjad parema ülevaate
kaitsealuste liikide levikust
ja selle info alusel paremini nende liikide kaitset korraldada.
Hea näide on Eesti orhideekaitse klubi, kes juba kolm-neli
aastat on palunud teha väljavõtte suve jooksul loodusvaatluste andmebaasi laekunud orhideevaatlustest. Saadud andmed võimaldavad
klubil planeerida välitöid ja hinna-
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Võõrliikide vaatlused. Loodusvaatluste andmebaasi kantakse ka
väärtuslikud teated võõrliikide leidude kohta. Nõnda on kogutud infot
karuputke ja teiste võõrliikide, näiteks
lupiinide, pargitatarde ja kuldvitsade
leviku kohta.
Teave võõrliikide leidude kohta
on senisest olulisem, sest 2015. aasta
algul jõustus Euroopa Liidu
määrus invasiivsete võõrliikide ohjeldamise kohta. Selle
määruse lisasse on kantud
hulk võõrliike, mille leiust
liikmesriigi
territooriumil tuleb kohe teavitada Euroopa Komisjoni.
Hiljemalt kolme kuu
jooksul peab võtma meetmeid ja nende tulemuslikkusest komisjonile aru
andma. Seega on tähtis, et
info määruse nimekirjas
sisalduva võõrliigi leiu
kohta jõuaks võimalikult
kiiresti ametnikeni.
Võõrliikidest lemmikloomade ja ilutaimede
esmasleiud tehakse sageli just linnades.
Seepärast on linnas tehtud tähelepanekud võrdväärsel kohal teiste vaatlustega.
Miks kaasata harrastajaid looduse
sõpru? Võib tekkida küsimus, miks
kogutakse andmeid vabal tahtel loodusesõpradelt, mitte spetsialistidelt.
Seetõttu, et me teeme iga päev loodusMÄRTS 2016 EESTI LOODUS |189|
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Loodusvaatluste andmebaas

◊ 2. Igal kasutajal kujuneb nutirakenduse abil isiklik vaatluspäevik vaadeldud liikide nimekirjaga

◊ 3. 2015. aastal tehtud vaatluste kaart

vaatlusi: kiikame aknast õue, et otsustada, mida selga panna; või heidame
pilgu taevasse, selgitamaks, kui suur
haneparv sügisel lõunamaale lendab.
Me kõik võime teha väärtuslikke tähelepanekuid.
Pealegi ei jõua vähesed spetsialistid
igasse kanti, sohu ega metsanurka, kui
neile ei laeku infot, et seal leidub kedagi, keda tasub vaatama minna.

dusvaatluste andmebaasi veebilehel
osaleda foorumis: kui on jälgitud liiki,
keda ei ole suudetud ise määrata, saab
teiste huviliste käest abi küsida. Selleks
tuleb vaatlejal teha vaadeldud objektist
foto ja see koos teiste vaatlusandmetega andmebaasi kanda. Seejärel muutub vaatlus foorumis teistele nähtavaks ja nad saavad vaatlejat aidata.

Looduse vaatlemine on vahva ja
arendav tegevus. Huvilisele, kes liigub niikuinii kodu ja töö vahet, sõidab
maale puhkama või käib vabal ajal looduses matkamas, on vaatlused lõbus
vahepala ega nõua muud aja- ega rahakulu, kui need mõned minutid, mis
kuluvad vaatluste kirjapanekuks ja sissekandeks andmebaasi. Siin ilmnebki nutirakenduse eelis: võimalus otse
sündmuskohal kiiresti ja vähese vaevaga oma vaatlus andmebaasi sisestada.
Nagu mainitud, võib igal sellisel tähelepanekul olla suur väärtus nii teaduse
kui ka looduskaitse seisukohalt.
Üksiti on loodusvaatluste andmebaas loodusesõbrale endale hea abiline. Nõnda kujuneb elektrooniline vaatluspäevik (◊ 2), kust saab hiljem huvi korral vaatlusi välja otsida ja
kaardile kuvada. Peale selle võib loo30
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on enim vaadeldud kergelt äratuntavaid
liike, nagu valge-toonekurg, rukkirääk,
metskits, sookurg, rebane, suur-kirjurähn, sinikael-part, orav ja põder.
Aastatega on suurenenud ka andmebaasi kasutajate hulk. Kokku on
neid praegu ligikaudu 700, regulaarsemalt sisestab vaatlusi umbes 150.
Aktiivsematel kasutajatel on andmebaasi kogunenud
üle tuhande vaatluLoodusvaatluste andmebaasi on
se. Nutirakenduse
kogunenud üle 200 000 vaatluse eri
tõttu
suureneb
kasutajate ja täheleliikide kohta.
panekute arv kindlasti hüppeliselt.
Kui vajatakse määramisabi, on muidugi võimalik teavet andmebaasi sises- Loodusvaatluste nutirakenduse on
tada ka nutirakenduse kaudu. Need, Eesti looduseuurijate seltsile loonud
kes on foorumi kaudu abi saanud, saa- Mooncascade OÜ, tööd on rahastavad õige liiginimetuse märkida veebi- nud keskkonnainvesteeringute keskus.
Kõnealust rakendust saab kasutada
rakenduses.
Androidi ja iOS-i nutitelefonides ja
Kui palju on andmebaasi kasutatud? tahvelarvutites ning Windows Phone’i
Loodusvaatluste andmebaasi on kogu- nutitelefonides.
nenud üle 200 000 vaatluse eri liikide Reigo Roasto (1983) on keskkonnaagenkohta. 2015. aastal sisestati peaaegu tuuri eluslooduse osakonna juhtspetsialist.
8200 vaatlust (◊ 3), s.o märgatavalt roh- Silja Kana (1983) on Eesti looduseuurijakem kui tunamullu, kui vaatluste kogu- te seltsi spetsialist.
arv oli 7300. Enim vaatlusi on eri aasta- Merike Linnamägi (1983) on keskkontel sisestatud lindude ja liblikate kohta, naministeeriumi looduskaitseosakonna
järgnevad taimed ja imetajad. Liikidest peaspetsialist.
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Tõhela
Paadipesa
kutsub
• tutvuma teadaolevalt Eesti madalaima järvega,
mille suurim sügavus on 1,5 m ja pindala
407 ha.

Tõhela
Paadipesa

Tõhela
Paadipesa

T
Paad

• lõbusõidule, piknikule või kalastusretkele
ainulaadsete katamaraani tüüpi alustega
Katran, mis on välja töötatud ja ehitatud
kohapealseid olusid arvestades. Paadid
on sileda põhjaga, väga stabiilsed ja
mõeldud kuni kaheksale inimesele.
• algklasse ning lasteaiarühmi
ekskursioonile „Tõhela tuur“.
Ekskursioon kestab kaks-kolm tundi, rühma
võib kuuluda kuni 42 osalejat.
Tutvume Tõhela külaeluga, käime
piimandustalus, jalutame puisniidul ning teeme
paatidega tiiru Tõhela järvel; järve ääres saab
pidada piknikut. Maismaal on liiklusvahendiks
TA-6 ehk roheline retrobuss.

Rohkem infot leiad kodulehelt www.paadipesa.net
Võta ühendust paadipesa@gmail.com või 515 2312 Andres, 563 59313 Elo
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Foto: Mait Sepp

Ajalugu

Alulinna linnusepaika tutvustab teabetahvel, samuti leiab siit Eesti linnusekohti kajastava pronksist kaardi

Usutavasti on paljud kuulnud Alulinnast, kuna „Kalevipojas“
on see kirjas kui Soome nõia Tuuslari kodu. See iidne linnusekoht asub Ida-Virumaal üsna Tallinna–Narva maantee lähedal. Ent ilmselt vähesed teavad, millisest teeotsast
peaks Alulinna poole ära pöörama. Ometi on see paik andnud nime tervele Alulinna-tagusele maale: Alutagusele.
Mait Sepp

K

unagise Alulinna väravakoha
ette on püstitatud kivi, kuhu
on märgitud Eesti maalinnade asukohad, ja selle kõrval teabetahvel turistidele. Ilma selleta oleks
üsna raske taibata, et just see koht
on andnud nime suuremale osale
32
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Virumaa idaosast.
Otepää või Varbola linnuse uhkeldavate künkanõlvade asemel laiub
siin metsa vahel tavaline hooldamata heinamaa. Siiski võib märgata seda
piiravat, kohati ligi 1,5 meetri kõrgust
paeplaatidest laotud valli. On teada,
et 1960. aastate keskel täideti kõrval
asuv allikas ja lükati buldooseriga osa

Allikas: maa-ameti geoportaal

Linn, mille tagant
algab Alutaguse
Reljeefikaardilt tunneb Alulinna linnusekoha selgelt ära: ovaalne kõrgem ring
viitab omaaegse linnuse müüritisele

müürist maha [2]. Maaparandust on
siin tehtud nii mõisa- kui ka kolhoosiajal, seetõttu pääseb kunagisele soosaarele rajatud kindluse juurde päris
kuiva jalaga.
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Alulinn on Eesti linnuste hulgas
üsna omapärane. Esile saab tuua
mitu asjaolu. Esiteks on meil sohu
rajatud teadaolevalt veel vaid Kuusalu
Pajulinn.
Teiseks oli üle tuhande aasta tagasi rajatud Alulinn päris suur: paiknes ovaalsel kirde-edelasuunalisel
soosaarel, mis oli umbes 140 meetrit pikk ja kuni 70 meetrit lai. Sinna
toona ehitatud müüri pikkus ulatus tublisti üle veerandi kilomeetri. Nõnda võib järeldada, et kindluse
hoov võttis enda alla umbes 6000 m2.
Eestis on olnud vaid kümmekond
muinaslinnust, mille pindala oli suurem. Näiteks kuulus Leola Lembitu
pidi oma hõimlastega ära mahtuma
Lõhavere linnuse 1600 ruutmeetrile.
Kolmandaks äratab tähelepanu seik,
et nii iselaadse linnuse kohta on kummaliselt vähe teada. Ometi on arheoloogid käinud seda korduvalt inspekteerimas. Ent arheoloogilisi väljakaevamisi on siin tehtud vaid korra ja
seda üle-eelmisel sajandil: 1895. aastal.
Tol aastal käis Alulinnas oma esimestel välitöödel tulevane kuulus Moskva
arheoloog Sergei Bogojavlenski (1871–
1947). Temaga oli kaasas Moskva
orientalist, Lazarevi instituudi õppejõud ja ühtlasi Abja mõisnike järeltulija
parun Reinhold (Roman Romanovitš)
Stackelberg (1860–1907).
Siiski ei ole peale söetükkide kindluse hoovilt suurt midagi leitud [12].
Seevastu tuli 1869. aastal kuivenduskraavide kaevamisel linnuse lähedalt
päevavalgele peitleid: 12 õõskirvest,
2 silmaga kirvest, 23 laiateralist sirpi,
võsanuga, 61 odaotsa, kaheteraline
mõõk ja 10 mõõgakatkendit. Mõõk,
võsanuga ja sirbid dateeriti I aastatuhande algusesse, enamik odaotsi ja
kirved pärinevad 6.–8. sajandist. Need
rauaaegsed esemed leiti kuivenduskraavi rajamisel kahest kohast.
Pikka aega oli Alulinna relvade ja
tööriistade kollektsioon Eesti omalaadsete hulgas suurim. Selle ületas
2013. aastal Kohtla Vanakülas avastatud ligi 700 esemest koosnev peitleid [8,
9, 11]. Geograafilises mõttes ei asunud
Vanaküla leid Alulinnast kuigi kaugel:
linnulennult umbes seitse kilomeetrit
ehk piltlikult öeldes teisel pool sood.

kultusekivi
kaardi alus: xgis.maaamet.ee

Alulinna linnusekoht jääb Tallinna–Narva maantee lähedale
disaja vahele jääb ligi tuhat aastat:
selle jooksul on maastikupilt tublisti
muutunud. Üsna usutavalt laiusid tollal Alulinna ümber raskesti läbipääsetav lage soo, järved ja allikakohad.
Valendav paemüür
oli laugel maastikul
Väljakaevamisi tehti Alulinnas juba
ilmselt päris kaugele näha, see võis võiüle-eelmisel sajandil.
malikele ründajatele
mõjuda heidutavalt.
või allikakohta [8, 9].
Ka küla, mille rahvas rahututel aegadel
Saart ümbritsev mädasoo pakkus müüride taha peitu puges, ei asunud
tõhusat kaitset. Kahjuks ei ole Eesti kuigi kaugel: 1977. aastal leiti asulaarheoloogid ega muinasajauurijad koht Alulinnast vaid mõnesaja meetri
jõudnud Alulinna taasavastama, see- kauguselt. See jääb praeguse maantee
tõttu saab teha hulganisti oletusi. Mis ning toonase sooserva vahele [9, 12].
see Alulinn oli? Kas Virumaa piiriPikk müür ja väga suur hoov juhib
kindlus, kindlustatud pelgupaik või mõtted sellele, et sadade meetrite
hoopis pühamu?
pikkuse valli kaitseks pidi kindluses
Sõjale ja kaitsekindlusele viitak- olema väga palju mehi. Ent vähemalt
sid paekivist müür ja söetükid hoovil. Taani hindamisraamatu alusel ei kuuArvatavasti kasutati kindlust 11.–13. lunud lähedal asuv Aa küla oma 13
sajandil, kui Eestis olid ärevad ajad adramaaga Virumaa suuremate hulka
ja rajati kümneid linnuseid. Samas [13]. Samas tuleb võtta arvesse, et
pole kirjalikes allikates ühtegi teadet Alulinna peamine kaitsevahend ei
Alulinna piiramise ega vallutamise olnud paeplaatidest, kuid mördita laokohta. Paraku ei ole selliseid märke tud müür, vaid saart ümbritsev soo.
enamiku Eesti maalinnade kohta.
1838. aasta paiku käis Alulinnas
Praegu võssa kasvanud Alulinna lauluisa Kreutzwald, siis oli pind
piirkond tekitab mõtte, et see võis olla „astumise all sügavale sisse vajuv“ [3].
salajane pelgupaik. Siin tuleb arves- Kujutagem nüüd ette soisel maal lähetada, et ringmüüri valmimise ja nüü- male ukerdavaid vallutajaid: kaitsjatel
Nii Alulinna kui ka Vanaküla leidude kohta arvatakse, et tegu oli ohverdamispaigaga, kus ligi tuhande aasta
jooksul visati kas jumalate rõõmuks
või rahu kinnitamiseks raudasju sohu
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oli küllalt aega, kogunemaks müürilõiku, mida ähvardas oht.
Küllap oligi pikk müür ümber kogu
soosaare mõeldud selleks, et ründajad
ei saaks kõval pinnal kanda kinnitada.
Eesti tuntud arheoloogi Vello Lõugase
(1937–1998) hinnangul oli siiski ilmselt tegu ajutise lühiajalise varjupaigaga. Ehkki Alulinna ehitamiseks oli toodud kohale mitu tuhat hobusekoormat
paekive. Selliseid varjelinnuseid rajati
kuni 11. sajandi lõpuni. Kindlasti polnud Alulinn sõjalises mõttes nii tähtis
keskus, et Alutaguse oleks selle järgi
oma nime saanud [6, 9].
Kas tegu võis olla pühamuga? Kui
jääda teooria juurde, et Alutaguse on
ikkagi Alulinna tagune maa, siis ehk oli
sel kohal suur usuline vägi. Peitleiud ja
lohukivid ümbruskonna põldudel justkui viitaksid sellele.
Tekib küsimus, kas sellele osutab ka
Alulinna all soost leitud väga suur hulk
kalleid raudesemeid? Kas need olid
uputatud rituaalsel moel? Näiteks võis
olla tegu muistse Askele kihelkonna
(iidse Lüganuse kihelkonna) usukeskusega. Vähemalt nõnda julgeti arvata enne Kohtla Vanaküla peitleiu avastust [9]. Nüüd võiks aga arutleda, kas
iga muistse külakeskuse lähedal võis
paikneda mõni samalaadne ohverdamiskoht, mida seni pole veel avastatud. Kõiki maid ega soid ei ole ju veel
metallidetektoriga uuritud.
Leidub teisigi tõendeid, mille järgi
Alulinn oli iidne pühapaik, kuid need
on üsna kaudsed. Näiteks Taani hindamisraamatus on Aa küla esimese omanikuna mainitud preester Eilardust, kes
kinkis hiljem maad Valkena ehk Kärkna
kloostrile. Teatavasti ehitati kirikud
sageli muistsete eestlaste pühapaikadesse. Selle analoogia alusel võis Aa
küla piirkond olla väga võimsa väega
kant, sestap nõustuti seda andma vaid
pühameeste omandusse [9, 10].
Muistse usuelu valguses on üsna
põnev jälgida Eesti ajaloolaste ja koduloouurijate arutelusid selle üle, mida
tähendab sõna „alu“. Üldiselt arvatakse, et läänemeresoome keeltes tähistati selle sõna või eesliitega madalaid kohti ja soostunud alasid. Ent
Eesti toponüümidele tavapäraselt võis
34
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2 x foto: Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiiv

Ajalugu

Vaade Alulinnale 1923. aastal . Nüüdisaegne maastikupilt on mõistagi märksa
metsasem
korraldatud rahvapärimuse kogumise kampaania korras, kogujad olid Aa
koolilapsed.
Sestap ei maksa nendest lugudest
otsida sügavat ajaloolist pärandit.
Ometigi on huvitav tähele panna,
missuguseid tuntud legendisüžeesid nendes peitub. Näiteks üks
Alulinnaga seotud pärimus on laialt
levinud legend kahest linna ehitanud vennast. Teine
lugu räägib sellest,
Kindlasti polnud Alulinn sõjalises
kuidas päeval ehitatu öösel lõhuti.
mõttes nii tähtis keskus, et Alutaguse
Kolmanda muisoleks selle järgi oma nime saanud.
tendi järgi tuli linnaehitamise edenvõetud meie meretagustelt läänenaab- damiseks ohverdada süütu laps:
ritelt. Oletatavasti oli „alu“ maagilise Alulinna linnapea poeg [4, 5, 9].
Nagu paljusid Kirde-Eesti kohti
sõnana kasutusel ka läänemeresoomseostatakse ka Alulinna Kalevipoja
lastel [6, 9].
tegemistega. Kalevipoeg askeldas siin
Alulinna kohta on teada mitu rah kandis veel 19. sajandi lõpukümnendivapärimust. Peab aga arvestama, tel. Mitmest Kalevipoja legende käsitet need on kirja pandud peamiselt levast raamatust [4, 7] leiab 1939. aas1920.–1930. aastatel ja 1939. aastal tal kirja pandud loo sellest, kuidas tolAlulinn saada nime lihtsalt mõne Alonimelise isiku järgi.
Kui lähtuda Skandinaavia ja germaani keeltest, viitab nimi müstilisusele: „alu“ tähistas kaitsvat eset või
amuletti. Ei maksa kahelda, et rannikulähedase paigana olid Alulinna
rahval tihedad kontaktid skandinaavlastega. Ehete, tööriistade ja relvade
uputamise või matmise komme on üle
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Viimase viie aasta jooksul on
Ida-Virumaal tehtud palju põnevaid arheoloogilisi avastusi, mis on
arusaamad siinsest esiajaloost pea
peale pööranud. Kui vaid meenutada Jõhvi–Kukruse maanteelõigu ehitamisel välja tulnud keskaegset matmispaika ja sealset Kukruse kaunitari, Vanaküla rauaaegset peitleidu või
Jõhvi Liivimaa sõja aegset aaret.
Jääb siiski loota, et arheoloogid
jõuavad lõpuks tagasi ka tuntud kohtadesse, sealhulgas Alulinna, ning lisavad selle paiga lugudele, legendidele
ja oletustele ainelise sisu.

Sirp
Alulinna
rabast 19.
sajandi teisel
poolel saadud peitleiust.
Kokku tuli toona
rabast ilmsiks
arvukalt rauast esemeid: kirved, odaotsad, sirbid

lal 72-aastane Juhan Kallikorm (1867–
1953) nägi lapsepõlves koos isaga
pealt Kalevipoja visatud kivi maandumist Teetlausi väljale (ERA II 215, 528
(32)). Juhan Kallikorm elas Alulinnast
umbes kolme kilomeetri kaugusel Voorepera külas. Jutus mainitud
suur kivi asub Alulinnast linnulennult
3,8 km kaugusel ning kannab ürglooduse objektide nimekirjas Moldova
kultuskivi nime (vaata kaarti).
Kalevipoja linnaehitamise kohta on
1939. aastal pandud Aas ja Vooreperal
kirja kaks sarnast lugu, millest siin
võiks ära tuua Aas elanud Johannes
Kanguri (1876–1960) versiooni:
Muiste tahtis Kalevipoeg linna ehitada. Ta oli võtnud härjad, ladunud
metsas palgikoorma pääle. Aa mäelt
andnud härgadele piitsa, et kuhu härjad seisma jäävad, sinna ehitab linna.
Härjad jäänud seisma soos allika ligidal. Kalevipoeg ladunud palgikoorma
maha ja ehitanud linna, mille nimeks
pannud Alulinn (ERA II 215, 541
(43)).

Selle pärimusloo puhul on põnev
küsimus, kus asub
Aa mägi. Viru lavamaa tasasel paeplatool on keeruline leida
positiivset pinnavormi,
mida oleks maateaduslikus mõttes sobilik pidada mäeks. Ent siin elanud inimesi pole see kuigivõrd häirinud: iga väikest
küngast või tõusu on ikka
nimetatud mäeks.
Sõites mööda Tallinna–
Narva maanteed läbi Aa,
jääb kõrgeima koha otsinguil silma põhja pool asuv Aa mõisakompleks: see on rajatud muust
maastikust pisut kõrgemale kohale. Seevastu kohalike mälestuste [5]
ja geograafiaprofessor Endel Varepi
(1915–1988) asustusajaloolise kartoteegi [1] järgi on Aa mägi see küngas,
mille peal paikneb praegu Voorepera
küla, õigemini selle idapoolne osa.
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Mait Sepp (1974) on loodusgeograaf,
avaldanud Ida-Virumaa koduloolisi kirjutisi.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Tartumaa Haaslava valla Koke küla Kiigeoru hiiesalu. Igal seal elaval künnapuul on oma nägu ja hingus

Hiiesalus
elab hiissammal
Juhani Püttsepp

T

umedad. Tohutud. Igivanad.
Nagu heatahtlikud tondid oma sajaharuliste taevaservi silitavate oksanäppudega.
Kümme põlist künnapuud tervitavad meid 17. veebruari hommikul
Tartumaal Kiigeoru hiiesalus. Nad
pärivad meilt sinitihaste sirinal ja
puukoristajate kivikukkumishäälega: „Mis tuuled küll teid on toonud?“
„Tulime samblaid uurima,“ kõlab
vastus ja see on täiesti tõsi, sest
meiega on Eesti maaülikooli herbaariumi kuraator Mare Leis ja Tartu
ülikooli loodus
muuseumi kuraa36
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aga vähemalt kolm vääriselupaiga
indikaatorliiki, Kaali kraatri juurest
Saaremaalt koguni kümme tähelepanuväärset liiki. Tähendab – on lootust! Samblauurijad sukelduvad määramistöösse, meie aga paiga loosse.

Kuskil pole kirjas, kui vana võiks
olla Kiigeoru hiiesalu. Ka künnapuude vanuse kohta ei taha botaator Tiiu Kupper, mõlemad kõvad nikud hinnangut anda: kergesti võib
samblasõbrad.
saja aastaga eksida.
Väikese ekspeditsiooni töö„Üle 150 aasta võivad nad kindlashüpotees kõlab: iidsest hiiesalust ti olla,“ märgib Jaanus Paal, kes kirvõiks leida haruldasi liike. Näiteks jeldas koos Taimi Paaliga 2001. aastal
Kiigeoru taimestikku. Ta mainib oma
ülevaates, et tegu on
Suureks sirgunud künnapuud ehk
endise lamminiiduloogapuud tuleb haruldaseks pidaga, mille looduslik
da, sest väärtuslik tugev puit on iniseisund on tugevasti
mest teda ikka raiuma kutsunud.
rikutud salu kõrval
voolanud oja kraavitamisega.
Suureks sirgunud künnapuud ehk
Salevere Salumäelt Läänemaal on
Tiiu Kupperi andmeil leitud seitse loogapuud tuleb haruldaseks pidada,
Euroopa punase nimestiku sambla- sest väärtuslik tugev puit on inimest
liiki, Jalase hiiemetsast Raplamaalt teda ikka raiuma kutsunud.
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Suurel künnapuul on seljataga pikk
elu, ta on õnneseen, kel läinud korda
ohtude kiuste ellu jääda, on kirjutanud dendroloog Alar Läänelaid.
Metsateadlase Vello Kepparti hinnangul võivad Kiigeoru puud olla
istutatud. Tema on ise künnapuid
seemnetest kasvama pannud oma
talumaade niiskemate kohtade peale
ja soovitab seda teistelgi metsaomanikel teha.
Lemming ja Ilse Rootsmäe käsikirjas „Võnnu kihelkonna kohanimed ja
ajalugu“ (1990, asub kirjandusmuuseumis) seisab, et looduskaitsealust (alates
1964. aastast) hiieplatsi ja ümbrust olevat 19. sajandi teisel poolel kasutatud
Kiipuse karjamõisa härgade koplina.
Kiigeoru ühes servas paitab silma
maakividest altar, kus sillerdab
münte. Teises servas asub juba pool
sajandit tagasi kuivanud ohvriallikas.
Puude okstel ripuvad peale samblike
lindid, isegi kudumid.
„Kunagi austati siin maajumalaid,
nüüd mõeldakse ohvripuude juures
ehk lahkunute vaimudele. Soonilised
tüved ja haralised võrad muudavad
need puud vaimude sarnaseks,“ kõne-

Nagu kõverad nöörijupid. See ongi
harilik hiissammal,
saage palun tuttavaks

leb Urmas Kalla,
Mehikoorma mees,
Võnnu kandi traditsioonide hoidja.
Üks vägevatest künna
puudest on vajunud maha,
sammal elab aga ta tur
jal edasi. Läikulmik katab puud
nagu hindamatu väärtusega vaip.
Brüoloogid leiavad hiiesalust kokku
25 samblaliiki. Osa liike on kindlasti
jäänud lume alla.
Tiiu Kupperi sõnul tuleb aga
tunnistada, et vanade künnapuude pärast Euroopa-tähtsusega loodusmälestiseks nimetatud paik pole
sammalde poolest väga tähelepanuväärne. „Ala on suhteliselt väike
ja avatud ja seetõttu on keeruline põlismetsade samblaliikidel seal

püsima jääda või sinna levidagi.“
Küll aga kasvab tüvedel hiissammal. „Üks tavalisemaid tüvede liike,
aga hiide ta tõesti sobib. Tahab tugevama korbaga puud, varjulist paika,
aga mitte ka päris pimedat,“ kirjeldab
Mare Leis.
Hiis võttis meid hästi vastu ja saatis südamlikult ära. Nagu ütleb Mare
Leis: „Tegi olemise kergeks.“
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Kiigeoru 25 samblaliiki:
harilik hiissammal, harilik juuslehik, harilik kaksikhammas,
harilik korbik, harilik roossammal, harilik sanioonia, harilik
tömpkaanik, harilik tüviksammal, kahkjas peekersammal,
kivi-lühikupar, kohev salusammal, korbasõõrik, lainjas lehiksammal, lamelehik,
Lindbergi ulmik, läikulmik, metsehmik,
mets-lehiksammal,
peen tömpkaanik, roodlesiksammal, roomav sõõrsammal, sale lühikupar, sarnas-lehiksammal, siginiitpungsammal, tüvetutik.
Määranud Tiiu Kupper
ja Mare Leis

Samblatundjad Tiiu Kupper (vasakul) ja
Mare Leis künnapuuoksalt
liike loendamas
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Foto: Jaak Neljandik

Huvitav Eesti

Turje keldri laelt voolab juga vaid veerikkamal ajal. See-eest saab siin aasta ringi uudistada Põhja-Eestis ebatüüpilist liivakivipaljandit. Nimelt avaneb siin Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe oobolusliivakivi

Turje keldris

voolab juga ja paljanduvad
haruldased liivakivid
Turje kelder on omalaadne koobas koos joaga. Tähele
panuväärne on seal paljanduv liivakivi, mida mujalt PõhjaEestist enamasti ei leia. Tavaliselt on juga veevaene,
kuid lumemineku ajal paelub meeli laskuva vee kohin.
Rahvajutu järgi olevat see Vanapagana viinakelder, kust
voolanud puhast viina.
Elen Rekand

T

urje kelder asub Harjumaal
Kuusalu vallas Kuusalu–Leesi
maantee lähedal. Muuksi
bussipeatuse juures aitab huvilisi
edasi viit, mille järgi jääb juga maanteest 1,6 kilomeetrit vasakule.
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Autoga siiski kuigi lähedale ei
pääse. Soovitatav on leida sobiv parkimiskoht kasvõi maantee ääres, sest
kitsal pinnaseteel ei tarvitse see võimalik olla.
Igal juhul tuleb arvestada jalgsirännakuga. Ühtlasi tasub teada, et
vähemalt 800 meetri ulatuses kul-

geb jalgrada eramaal ning väike lõik
suisa Alttoa majapidamise kõrvalt.
On mõistetav, et koeri kaasa võtta
pole lubatud, sest nad võivad häirida
karjamaal olevaid lambaid.
Turje keldris langeb juga liiva
kivilt. Üks Põhja-Eesti klindi osa,
Tsitre klindisaar, kõrgub piki rada
vasakul. Geoloogilise saare paeplatoo põhjapoolse nõlva keskosast saab
alguse oja. Astangusse jõudes voolab
see kuni 15 meetri sügavuses sälk
orus. Siin asubki Turje kelder ehk
Turjekeldri juga.
Võiks eeldada, et kivimitest leiame
joa juures Põhja-Eestile väga omase
lubjakivi. Ent vesi langeb siin umbes
nelja meetri kõrguselt hoopis AlamOrdoviitsiumi Pakerordi lademe
oobolusliivakivi kaldast.
Turje eripära seisnebki selles, et
tegu on liivakivilt laskuva joaga: selliseid leiab Eestis vaid mõne üksiku. Haruldane on Turje kelder ka
selle poolest, et siin võib näha Ülem-
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Geoloogiline vaatamisväärsus ja ühtaegu kaunis Turjekeldri juga asub Harjumaal
Lahemaa rahvuspargis
Kambriumi Tsitre kihistu peeneteralist heledat liivakivi. ÜlemKambriumi kivimid paljanduvad meil
järsakute alumises osas ainult vähestes kohtades Põhja-Eestis.
Turje kelder ehk koobas on klindisaare serva tekkinud pika aja vältel vee ja jää koosmõjul. Kui juga on
parasjagu veeta, siis saab uudistada
koobast, ja vastupidi: kui vett on piisavalt, pakub silmailu juga.
Nagu nimigi viitab, meenutab kaarekujuline koobas tõepoolest suurt
võlvitud keldrit. Üleval klindiplatool
olevat elanud pere, keda hüüti Turje
pereks. Nende talu kasutas seda sälk
orus peituvat loodusimet oma keldrina.
Turje keldri juurest juhatab väike
trepp üles paeplatoole. Kui puud on
veel raagus, võib sealt näha pisut
merd. Suvel varjab vaadet järsaku
all kasvav tüüpiline laialehine pangamets. Lubjarohket mulda niisutavad klindilt immitsevad allikad, mis
loovad soodsa pinnase pangametsa
haruldasele kooslusele. Kaitsealustest

liikidest on siin teada näiteks metskuukress (Lunaria rediviva). Sattudes
Turje keldri juurde mais-juunis, võib
neid kauneid taimi õitsemas näha
ja ahmida nende meeldivat lõhna.
Sügisel tunneb mets-kuukressi ära litrikujuliste kõtrade järgi.
Vanapagana viinakelder. Arheo
loogilise mälestusmärgina võeti
Turje kelder kaitse all juba 1960. aastal. Tegu on tõesti iselaadse kohaga.
Sellele leiab kinnitust ka rahvapärimusest.
Näiteks arvati, et Vanapagan
pidanud siin oma viinakeldrit ja
müünud märjukest. Suure laia kivi
serval seisnud isegi viinaklaas. Tulija
olevat pidanud panema raha sinna
kivile. Seejärel olevat raha sealt ise
enesest ära kadunud ning klaas vägijooki täis valatud.
See jook olevat olnud veelgi võimsam kui praegusaegne viin: kes seda
kord maitsnud, olevat tundnud vastupandamatut sundi uuesti kange mär-
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Kaitse
alustest
liikidest
kasvab Turje
keldri lähedal mets-kuukress (Lunaria
rediviva). See taim õitseb mais-juunis,
sügisel märkab teda aga litrikujuliste
kõtrade järgi
jukese järele tulla. Kuid seeläbi muutunud ümbruskaudne elu vaeseks ja
viletsaks. Siiski oli veel jäänud inimesi, kes polnud selle vägijoogi lummuses ja soovisid nuhtluseallikast
lahti saada. Mõni üritanud klaasi
koos viinaga ära viia, aga kohe olnud
Vanapagana poisid järel ja viinud
klaasi oma kohale tagasi.
Ükskord olnud keegi eriti nutikas ja
läinud koos ratsahobusega keldri juurde viinaklaasi ära tooma: maksnud
raha ära, võtnud klaasi viinaga ja
jooksnud hobuse selga. Ent vanatühja käsilased hakanud teda ikkagi taga
ajama. Nad jõudnud aina ligemale ja
ligemale. Mees kapanud siis hobusega põllule, valanud viina sinna maha
ja löönud klaasi puruks. Põllu äärest
läinud Vanapagana poisid tagasi.
Sestpeale kadunud viin Turje keldrist
ja põld muutunud sigimata sooks.
Teine muistend on seotud meie
rahvuseeposega. Kalevipoeg tulnud
lauakoormaga Soomest ja sattunud
Turje keldrisse. Seal joonud ta end
purju ja Soome sorts kasutanud seda
varmalt ära: kippunud talle kallale.
Kalevipoeg hakanud laudadega lapiti
lööma. Ent Siili tuntud õpetussõnad
„Serviti, serviti!“ päästnud ta halvimast.
Kuigi rahvaloo järgi voolanud joast
puhast viina, tasub siiski teada, et
siinset vett ei ole juba ammu soovitatud juua.
Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu
kutsehariduskeskuse loodusturismikorralduse eriala.
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Poster

Jaanimardikad

K

emoluminesentsi õppevideo jaoks oli meil tarvis ka
videot ja pilte helendavast
jaaniussist. Hoolimata korduvatest otsingutest ei olnud ma varem
neid tegelasi näinud, kuid seekord
vedas: 25.–26. juunil ja 4.–5. juulil
nägin Kirde- ja Lõuna-Eestis nelja
öö jooksul kümmekonda isendit.
Helendavad tulukesed ilmusid välja
kesköö paiku ja kadusid paari tunni
pärast.
Neid filmida oli lihtsam, sest kaamera infrapunarežiimi abil sai jaaniussi fookusesse ja see neid eriti ei
seganud. Videost selgub, miks jaaniuss ikkagi helendab ja mis on lutsiferiin: www.tinyurl.com/jaaniuss.
Pildistamisega oli lugu keerulisem, sest pimedas ei näe fookustada, ent terava makropildi saamiseks on vaja väga väikest ava F/13
ja täpset fookust. Valgus jaanimardikatele ei meeldi, nad kustutavad
lambi ära ning taskulambi valgus meelitab ligi isased mardikad. Emane kustutab siis
lambi ära ja nad poevad turbasamblasse paarituma.
Ja nii oligi: kui ma
lõpuks taskulambi
valgel fookuse kätte
sain, siis emane enam
ei helendanud, kaks
isast jaanimardikat paaritusid emasega ja parv
isaseid lendas pea kohal.
Nikon D5100, objektiiv Nikkor 105 mm VR
F/2.8 G, infrapunapult,
väike painduv statiiv
ja kaamera enda välk.
Välgu hajutiks oli lõigatud
DVD-karbi
kaas, mis oli liimitud kakaopurgi kaane
külge ja keeratud
objektiivi otsa.
Tavo Romann
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Suurenev õhuniiskus

pärsib lehtpuude kasvu
Riigi teaduspreemia laureaati ökofüsioloog Arne Sellinit küsitlenud
Toomas Kukk
Teaduspreemia said metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperimendi (FAHM) teadustulemuste eest. Kui palju selliseid õhuniiskuse katseid on maailmas tehtud?
Järvseljal Rõkal paiknev välikatse on maailmas täiesti unikaalne.
Õhuniiskuse suurenemise mõju oli
seni mõõdetud vaid kasvukambrites potitaimedel. Katse idee pärineb kadunud professor Olevi Kullilt
(1955–2007), projekti tulemusi ta
näha ei jõudnudki.
Projekti kavandamine algas 2005.
aastal, 2006. aastal istutasime puud,
2008. aasta suvest käivitus õhuniiskuse manipulatsioon ja 2009 oli esimene
täistööaasta. Töö tulemused pärinevad aastaist 2009–2014.
Mida suurenev õhuniiskus puit
taimedele teeb?
Eksperimendi esimene üllatav tulemus oli see, et õhuniiskuse suurenedes puude juurdekasv pigem aeglustub. Oleks võinud arvata, et kui vee
kättesaadavus paraneb ja õhulõhed
on rohkem lahti, siis fotosünteesi saagis suureneb. Juba esimesel aastal oli
näha, et tulemused on oodatule vastupidised.
Kui õhuniiskus suureneb, siis lehe
rakuvaheruumide ja välisõhu veeauru
rõhu erinevus väheneb. See on peaaegu ainus tegur, mis käivitab transpiratsiooni, vee ja anorgaaniliste toitainete liikumise juurtest lehtedesse. Õhuniiskuse suurenedes väheneb
lehtedesse jõudvate toitainete kogus,
eriti puudutab see nitraatide omastamist. Nitraadid liiguvad suurel määral massivooluga nii mullas juurte
piirpinnale kui ka ksüleemis endas.
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Suure üllatusena vähenes veelgi rohkem fosfori omastamine, kuigi see on
seotud põhiliselt mükoriisa ehk seenjuurega.
Suurenenud õhuniiskus vähendab
veevoogu läbi taimkatte: puud ei ime
mullast nii palju vett kui varem ning
muld muutub niiskemaks. See põhjustab muutusi peenjuurte morfoloogias ning ühtlasi mükoriisaseente koosluses. Suureneb hüdrofiilsete
seeneliikide hulk ja ilmselt see mõjutab fosfaatide omastamist.

niiskust tõsta kuni 18%. Kõikidesse
katseringidesse on paigaldatud suur
hulk keskkonnasensoreid, mis pidevalt registreerivad mitmesuguseid
näitajaid. Me teame igal hetkel, milline õhuniiskus parasjagu katses on.
Andmeid analüüsides saame teada,
mis oli päeva keskmine, kuu või kasvuperioodi keskmine.

Kas siis poleks mõtet katsetaimedele katus peale ehitada?
Teiste analoogsete katsete kogemus näitab, et tekivad väga suuKatses suurendatakse õhuniiskust, red ja soovimatud kõrvalefektid.
Temperatuurirežiim on katuse all
mitte ei niisutata?
Jah, lisanduv vesi tuleb veeauruna hoopis teistsugune.
Esimestel katseaastatel olid meil
õhu kaudu, mulda ei tohi lisavett sattuda. Katseringide ümber on paiguta- kolmel katseringil kileseinad ja need
tud düüsid, millest pihustame suure olid pealt lahtised. Ühes katseringis
rõhu all vett välja. Päikeselisel päe- töötas suur tööstuslik õhukuivati, mis
val on see väga peen udu hästi näha, pumpas juurde kuiva õhku. Aga kuna
umbes meetri kaugusel düüsidest see suure energiakulu hinnaga saime õhu
vaid kaks-kolm protsenti kuivemaks,
aurustub.
siis loobusime sellest.
Ka seintest looSuurenenud õhuniiskus vähendab
busime,
sest see
veevoogu läbi taimkatte: puud ei
muutis temperaime mullast nii palju vett kui varem
tuuri- ja tuulerežiining muld muutub niiskemaks.
mi. Enamik füsioloogilisi protsesse sõltub temperaMeil on õhuniiskuse manipluat- tuurist mittelineaarselt ja isemoodi.
sioonikatse – saame õhuniiskust Piisab väga vähesest: ka kaks kraadi
muuta, aga mitte kontrollida. Kuna võib anda suure efekti. Tuule kõrvaltegemist on välikatsega, siis väga damisel oli ehk veelgi suurem kõrpalju sõltub konkreetse aasta ilmas- valmõju: ühel hetkel, kui kileseinad
tikust. Niiskel vihmasel suvel on eemaldasime, olid haavad poolkalniisutuse mõju väiksem: vihmase du maas, nad olid pikad vibalikud,
ilmaga me seda ei käivitagi. Kuival ja kuna tuult polnud, ei panustanud
päeval töötavad masinad hommi- puud tüvede mehaanilisse tugevusse.
kust õhtuni.
Süsteem käivitub siis, kui tempe- Kas võib väita, et suuremas õhuratuur on kõrgem kui +10 °C, suh- niiskuses on fotosüntees aeglasem?
teline õhuniiskus on vähem kui 75% Tõepoolest, põhilised fotosünteesining keskmine tuule kiirus alla 4 m/s. võimet iseloomustavad näitajad, nagu
Kuiva ilmaga saame suhtelist õhu- valguslikult küllastatud fotosüntees,
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Arne Sellin on sündinud 16. septembril 1957 PärnuJaagupis. Lõpetas Pärnu-Jaagupi keskkooli 1975 ja Tartu
ülikooli 1981 bioloogi-botaanikuna. Kaitses filosoofiadoktori töö 1994 („Erinevates keskkonnatingimustes
kasvanud harilike kuuskede hüdraulilise arhitektuuri
varieeruvus“). Töötanud 1981–1983 Eesti TA zooloogia
ja botaanika instituudi süsteemökoloogia sektoris ning
alates 1983. aastast Tartu ülikooli ökosüsteemide laboris ja ökoloogiajaamas; aastast 2007 TÜ ökoloogia- ja
maateaduste instituudi dotsent. Avaldanud rohkesti
teadustöid puude ökofüsioloogia eri aspektide, eriti
puude veemajanduse kohta. Tema juhendusel on kaitstud seitse doktoritööd ja hulk magistritöid. Avaldanud
„Pääsukese“ sarjas koos Rein Sanderiga raamatu „Ülane,
sinilill, karukell“ (1986).
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elektronide transpordi kiirus ja karboksüleerimise kiirus, vähenevad.
Tõsi, meil on katses kaks liiki, arukask ja hübriidhaab, ning seda nähtust oleme näinud selgelt ainult arukasel.
Huvitav, et fotosünteesi parameetrid pole seotud mitte lehtede lämmastikusisaldusega, vaid just fosforisisaldusega ning eeskätt fosfori ja lämmastiku suhtega. Rootslane Ingestadt
on leidnud arukase jaoks mineraalainete optimumid, ja eks see ole kahtlemata suhteline, kuna ühe näitaja
optimum sõltub palju teiste näitajate väärtusest. Meie katsetes on P : N
suhe langenud alla optimumi. Võime
öelda, et vähenenud transpiratsioonivool põhjustab toitainete omastamise
vähenemist ja seega ka fotosünteesivõime langust.
Niisutuskatses võime rääkida
ka metaboolsest stressist, mis väljendub selles, et mitmed ainevahetuse näitajad on paigast ära. Seda
oleme uurinud koostöös Ida-Soome
ülikooli teadlastega. Lisaks mainitud
lämmastiku ainevahetuse muutustele suureneb lehtedes sekundaarse
ainevahetuse produktide hulk, näiteks kvertsetiin, katehhiin jt ühendid. Need on taimele antioksüdandid,
kaitsevahendid, ja nende suurenenud
hulk viitab selgelt stressile. Väheneb
ka šikimihappe, šikimaadi sisaldus.
Šikimaadirajas sünteesitakse aga aromaatseid aminohappeid ning nende
süntees on seega tõenäoliselt häiritud
või vähenenud.
Kui lämmastikuainevahetus on
paigast ära, siis see toob kaasa mitmete aminohapete kontsentratsiooni muutusi – mõnda on vähem, teist
jällegi rohkem. See mõjutab valkude sünteesi, kuigi valkude sisaldust
lehtedes ei ole määratud. Valgud on
eeskätt ensüümid, geeni aktivaatorid, mitut laadi regulaatorained, mis
mõjutavad nii fotosünteesi kui ka
kasvu.
Kuidas katse tulemused väljendavad kliimamuutusi?
Kliimamuutuste puhul peame arvestama, et kliima muutub ebaühtlasemaks, ekstreemsed ilmastikutingi44
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mused sagenevad. Meie laiuskraadidel keskmine sademete hulk ja õhuniiskus küll suurenevad, kuid see ei
välista, et mõnel suvel tuleb väga
karm põud. Eestis kipub põud tulema
nüüdisajal juulis ning kevad ja suve
algus on pigem niisked. Vanasti olid
just kevaded väga kuivad: esimene
vihm tuli jaanipäeval ning suved olid
pigem vihmased.
See tähendab, et lehed kujunevad
välja niisketes tingimustes ning siis
järgneb põud. Siis võib küll kujuneda
veedefitsiit, olukord, kus veevarustus
ei jõua järele vajadusele.
FAHMi katses oleme täheldanud,
et suurem õhuniiskus takistab lehestiku arengut. Seda on näha eri tasemetel: suuremas õhuniiskuses on
lehed väiksemad, puu lehestik on
väiksem ja ka puistu lehestiku pindala on väiksem. Üks peapõhjusi on
kevade ja suve esimese poole mulla
kõrge niiskusetase, mis tekitab hapnikupuuduse.
Suurenenud õhuniiskuse tingimustes paigutavad puud rohkem
biomassi tüvesse kui lehestikku. See
tundub täiesti ebaloogiline tulemus:
kui õhk on niiskem, siis on juhtkudesid vähem vaja.
Ühe omapärana on suuremas õhuniiskuses kasvanud kaskede puidu
tihedus väiksem, aga puiduosa on
suurem. Ilmselt on see abivahend,
korvamaks vähenenud puidu tihedust (tüvi pole enam nii tugev): tüvesse paigutatakse rohkem biomassi. Kui
suureneb tüve mass lehestiku pindala
suhtes, siis nihkub paigast fotosünteesivate ja mittefotosünteesivate
kudede suhe ning suurenenud tüvi
tähendab ka suuremaid hingamis
kulusid.
Täiesti uue tulemusena avastasime, et niisutustöötlus mõjutab puidu
kvaliteeti. Puidus suureneb põhikoerakkude ehk säsikiirte osatähtsus.
Suuremas õhuniiskuses kasvanud
puude säsikiired on natuke laiemad ja
keskmiselt ühe raku võrra kõrgemad,
kuna rakkude arv on suurem. Seega,
elusate kudede ruumala puidus suureneb ning suurenevad ka hingamiskulutused. See on lisategur, mis piirab
puude kasvu.

Kas suurem õhuniiskus toob kaasa
ka muid muutusi puude elus?
Üks oluline teema on taimekahjustused: niiskes õhus on seen
infektsioone sagedamini. Märt
Hanso avastas FAHMi katsest
Eestile uue metsapatogeeni –
Cryptosporella betulae. Niisutus
ringide kaskedest oli 30% puid sellest kahjustatud, kontrollkatsetes vaid 2%. See seen parasiteerib
tüvedel ja okstel ning põhjustab
okste ja latvade murdumist.
Kokkuvõtteks võib väita, et kasvu
pidurdumise taga ei ole vaid üks
mehhanism, neid on rohkem ja need
ei välista üksteist. Kõiki kirjeldatud
muutusi kasvu aeglustumisel täheldasime kas ühel või mõlemal uuritud
liigil. Mis mehhanismid on ülekaalus,
oleneb väga palju konkreetse aasta
tingimustest.
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selgunud kaks asja: puidu struktuur
muutub, põhikudet on rohkem, ning
teiselt poolt puidu tihedus väheneb. Noortel kaskedel suureneb ka
oksasus, mis potentsiaalselt mõjutab
puidu kvaliteeti. Meie katsepuud on
maksimaalselt kuus meetrit kõrged;
tehnilistel põhjustel ei saa keskealisi, täiskasvanud puid katses kasutada. Seetõttu ei saa kõiki tulemusi üle
kanda suurtele puudele, kuid märke
on, et kliimatrendid mõjutavad puidu
kvaliteeti.

Arne Sellin esinemas tippkeskuse ENVIRON seminaril 29. novembril 2011
Kas katse tulemuste järgi saaks teha
kliimamuutuste ennustusi: mis meie
metsades edaspidi muutub?
Põhja-Euroopas on kliimamuutuste tõttu prognoositud metsa juurdekasvu paranemist. Temperatuurid
tõusevad ja taime kasv sõltub otse-

Suurtel laiuskraadidel, kus ka meie
asume, on prognoositud, et rohkem
suureneb sademete sagedus kui hulk.
Suvel on ilmselt igaüks tundnud, kui
niiske on õhk pärast vihma. Lokaalsel
või regionaalsel skaalal õhuniiskus
kindlasti suureneb. Tuleb väike vihmasabin, kastab lehestiku märjaks, mulda
midagi ei jõuagi, aga
Täiesti uue tulemusena avastasime,
õhk muutub niiset niisutustöötlus mõjutab puidu
keks. Kui õhtupoolikul sajab, siis hommikvaliteeti.
kupoolikuks pole taimestik kuivanud.
selt temperatuurist. Teine põhjus
on vegetatsiooniperioodi pikene- Ilmselt ei saa üldistada, et kui õhk
mine. FAHMi tulemustest järeldub, läheb niiskemaks (vihmahood
et kasvu stimulatsioon jääb prog- sagenevad), siis meie metsade puinoosist väiksemaks või see puudub dutootlikkus suureneb, aga puidu
hoopiski, kui temperatuuri tõusuga kvaliteet on kehvem?
kaasneb sademete sagenemine.
Puidu tarbeväärtuse seisukohalt on
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Ilmselt ei ole katsetel otseselt
majanduses rakendatavat väljundit?
Eeskätt on see tõesti alusuuring.
Praktilised väljundid on pigem seotud keskkonna ja metsade seisundi prognoosimisega: mis võib meil
hakata juhtuma. Lehtmetsade tootlikkuse suurenemine kliima soojenedes on küsitav, kuigi neil on okaspuude ees eeliseid. Meie katses pole
okaspuid; kuigi meil on üheksa katseringi, tähendaks liikide lisamine väga
suuri investeeringuid ja katse alustamist nullist.
Metsade tervislik seisund kindlasti halveneb: seeninfektsioone esineb
rohkem. Puud muutuvad järskudele
ilmastikukõikumistele vastuvõtlikumateks, kasvõi õhulõhede tundlikkuse ja hüdraulilise tundlikkuse ebaproportsionaalse muutumise tõttu.
Arvatavasti on oma mõju ka praegustel talvedel, kus sooja- ja külmaperioodid vahelduvad?
Kindlasti see mõjutab. Talvitumise
probleemi pole me oma katsetes eraldi vaadelnud. Füsioloogiliste uuringute põhjal võib öelda, et veejuhteteede seisund võib talvel puus muutuda. Kui tuleb pikk soe periood pärast
külmaperioodi, mil vesi on trahheedes külmunud, siis üles sulades puidu
mahlas lahustunud gaasid eralduvad
ja moodustavad mulle, mis blokeerivad juhteteid.
See pole meie katseliikide puhul
suur probleem, sest need on hajussoonelised liigid, kus suur hulk aastarõngaid osaleb vee transpordis.
Sellised aeg-ajalt soojade ilmadega
talved võivad olla probleemiks rõnMÄRTS 2016 EESTI LOODUS |205|
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Intervjuu
gassoonelistele puudele, nagu tammed ja saared. Seda on ka teadustöödes näidatud: juhtkudede kevadine
embolitega täitumine on selliste talvede järel suurem. See võib mõjutada
pungade puhkemist ja kasvu algust,
eks kõige kiirem kasv on ikka kevadel
ja suve hakul.
Kas seda katset on plaanis pikemalt jätkata?
See on välikatse, seetõttu on võrreldavate andmete saamiseks vaja võimalikult pikki aegridu. Aastad on
ju erinevad. Teine asi: puittaimed
kasvavad aeglaselt ja on pikaealised. Kuigi me ei saa puid oma katses pikalt kasvatada, kuna nad sirguvad liiga pikaks, siis kaheksa-aastast
kasvutsüklit saame jälgida. Esimesed
katsepuud istutasime 2006. aastal
ning 2013 võtsime maha.
Samas katses uuritakse ka teisi
ökosüsteemi komponente, näiteks
alustaimestikku, mullakooslusi jms,
ning ka need vajavad pikka perioodi.
Paraku on teaduse korraldus projektipõhine, praegu, pärast tippkeskuse
ENVIRON lõppu, oleme tõsises kitsikuses. Samas ei ole sellises ökosüsteemi tasemel katses võimalik aastat
vahele jätta.

Kas katse põhjal on doktoritöid
juba kaitstud?
Jah, selliseid teadureid, kel vähemalt
osa doktoritöö materjalist põhineb
selle katse andmetel, on kolm: Eele
Õunapuu-Pikas, Mai Kukumägi ja
Aigar Niglas. Doktorante on meil
praegu seitse, nii et järelkasv on tagatud.
Publikatsioone on ilmunud rohkesti, täpset arvu ei oskagi kohe
öelda. Vähemalt 18 artiklit (ETIS 1.1.)
on ilmunud ning suur hulk on neid
töös.

elusorganismide
mitmekesisust
käsitlev mammutkursus, kus anti
ülevaade bakteritest loomadeni,
vahepeal oli sissejuhatus taimeteadusse. Ühelt poolt oli selline sissejuhatus elusloodusesse looduserialade õppuritele vajalik, teiselt poolt oli
mammutkursusena see igatahes tülikas nii õppejõududele kui ka tudengitele.

Oled ülikoolis õpetanud hulk aastaid. Mis on vahepeal muutunud?
Probleem on selles, et tudengeid on
üha vähem: lapsi
sünnib
vähem,
kooli
lõpetab
Teaduses pärsib head tahet ja
vähem ja üha rohpealehakkamist lõputu bürokraatia:
kem
lõpetajaid
lõputu aruandlus, taotlemine ja
valib kutseõppe,
eneseõigustamine.
mis on ka kahtlemata vajalik. Teine
suur probleem on
kõrgkooli vastuvõtu korrast johtuv
Ameti poolest oled ülikoolis dotmotivatsioonipuudus.
sent. Mis kursusi sa loed?
Mul on verinoori tuttavaid õpeSel aastal on kaks põhikursust: taitajaid, ka sugulasi, kes praegu entumeanatoomia ja -morfoloogia, mis
siastlikult koolis õpetavad. Praegune
järjekordselt on omaette aine päris
hariduskorraldus tekitab aga küsimukorraliku mahuga, ja teine on taimese, kui kauaks seda entusiasmi jätkub.
de ökomorfoloogia. Sellele lisandub
Teaduses pärsib head tahet ja pealeväga aja- ja töömahukas kraadiõppuhakkamist lõputu bürokraatia: lõputu
rite juhendamine. Õppekavad muuaruandlus, taotlemine ja eneseõigustuvad alatasa ja vahepeal on olnud
tamine. Koostan parasjagu institutigasuguseid loengukursusi.
sionaalse uurimisprojekti vahearuanPikki aastaid oli
net ja järgmise aasta taotlust ETIS2,
õppekavas
s.o Eesti teaduse infosüsteemi kaudu,
kuhu vanast pole paljutki üle toodud
ja kõik see tuleb uuesti sisestada.
Õppejõude valitakse tööle teadustööde põhjal, mis on

Aadria mere
mägisel rannikul
Montenegros
46
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kahtlemata õige põhimõte. Samas ei
lähe eriti korda, kui hästi või halvasti sa õpetad. Õppeinfosüsteemi
kaudu toimiv tudengite tagasiside ei
anna kuigi adekvaatset pilti: kehvema
hinde saanud tudengid on solvunud
ja annavad ka negatiivset tagasisidet,
hea hinde saajal pole selleks põhjust.
Kuidas sa ise jõudsid taimeteaduseni?
Minu puhul oli määrav mitme asja
kokkusattumine. Olen ise maalt, looduse keskelt pärit ja varasest lapsepõlvest peale on loodus olnud loomulik keskkond. Teiseks, minu tädimees
Oskar, Tartu ülikooli haridusega metsamees, viis mind taimede juurde,
tutvustades mulle eelkõige puid ja
põõsaid. Tal oli koduaias korralik
puittaimede kollektsioon, mis nüüd,
aastakümneid hiljem, on džungliks
muutunud.
Mingil määral on mind mõjutanud
ka alg- ja keskastme õpetaja Eduard
Kildemaa Pärnu-Jaagupi keskkoolist.
Minu ajal andis ta poistele tööõpetust, oli nõudlik ja range õpetaja,
varasemalt oli ta õpetanud loodusteadusi. Mäletan, et tema tegi mind tuttavaks käopäka ja põõsasmaranaga.
Kui keskkooli lõpetasin, polnud mul mingit valikudilemmat,
tahtsingi minna bioloogiat õppima. Sissesaamisega polnud raskusi,
kuna olin usin nelja-viieline õppija. Taimefüsioloogia juurde tõi mind
juhendaja, Eesti taimede ökofüsioloogia rajaja professor Toomas Frey.
Juba üliõpilasena lõin kaasa tema töörühma tegemistes, puutusin kokku
Olevi Kulli ja Andres Koppeliga ning
kõik läks loomulikku rada. Esimesse
töökohta, zooloogia ja botaanika instituuti, suunati mind pärast ülikooli
lõpetamist ning edasised töökohad
on tulnud juba asutuste liitmiste ja
ümberkorralduste tõttu.

Välitöödel: puude hüdraulilised mõõtmised FAHMi katsealal koos teadur Eele
Õunapuu-Pikasega

Pärast traditsioonilist Gruusia supra’t koos abikaasa Lehte Sellini ja tamada’ga

pilgu läbi: meeldib mekkida külmavõetud kuremarju lumest paljanduvatelt rabamätastelt, imetleda kevadvete rutakust, tunda rõõmu esimesest
paiseleheõiest kraavipervel, joobuda
sookailu-uimast soojal juunikuupäeval, kuulata udupasunate hõikeid
uttu mattunud Purekkaril, nautida
küpsete murakate ja muulukate nõrkmõrkjat maitset ja olla võlutud rabade rahust ning laugaste lummusest.
Ma pole seljakoti ja telgiga matkaja, pigem pühapäevamatkaja, kuid
neid Eestimaa ja ka Baltikumi matkaradasid, kus ma käinud ei ole, on
vähe. Mullusel suvel sain tõelise ela-

muse Jussi nõmmedel ja järvedel käimisest. Minu jaoks on matk aja maha
võtmine, loodushäälte kuulamine,
puhkus ja nauding, mitte võimete
proovilepanek ja eneseületus, higipullid otsa ees. Igal suvel ja sügisel
käin mitu korda marjul-seenel.
Võimaluste piires üritan ka kaugemaid reise teha: olen vaimustunud
nii Juodkrantė laulvatest liivadest kui
ka vulkaanilistest kuumaastikest El
Teide jalamil, Lérini saarte rannakaljudest ja pilvede vahelt piiluvast
majesteetlikust Kazbekist. Huvitavad
on olnud Balkani maad, mis on üllatavalt erinevad.
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MÄRTS 2016 EESTI LOODUS |207|

Kas sul on peale teaduse muid
hobisid?
Paraku kipub muudeks asjadeks aega
nappima. Ma ei usu, et töö ja hobi
kokkulangemine on kõige parem
variant. Kõige enam meeldib mulle
loodus, aga mitte niivõrd teadlase
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Foto: Mariann Rea

Matkarada

Paukjärve vaatetornist avanev vaade Kõnnu Suursoole on majesteetlik ja väga maaliline, meelitades ohtralt loodusfotograafe

Vastupandamatult kutsuv

Paukjärve loodusrada
Madli Luuk

N

ii Jussi järvede ümbruses
kui ka Paukjärve loodusrajal on lubatud liikuda vaid
jalgsi või jalgrattaga, seega tuleks
mootorsõidukid alati jätta parklasse,
tõkkepuu taha. Ainuke auto, millega talvel paar korda kuus ning suvel
paar korda nädalas Paukjärve äärde
sõidetakse, on RMK hooldusmasin.
Sellega sõidavad need paar heatahtlikku metsameest, kes lõkke- ja tel48
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kimispaikadesse küttematerjali toimetavad, prügi minema viivad ning
radu hooldavad. Paraku tuleb neil
ka lõhutud ja põletatud inventari
parandada, ikka kannatlikult ja muigelsui.
Halenaljakad juhtumid, kus uljad
ATV- või autojuhid on tabalukud
läbi saaginud, maastikukaitsealale lipsanud ja järgmisel hommikul
alandlikult keskkonnainspektoritelt
telefoni teel väljalaskmist palunud,
on õnneks harvad, kuid loodetavas-

Madli Luugi joonistus

Põhja-Kõrvemaal asuv Paukjärve loodusrada saab alguse
Kaksiksilla parklast Soodla jõe ääres. Paljudest Kõrvemaa
matkaradadest on Paukjärve rada loodushuvilisele rändajale kindlasti üks põnevamaid, kaunimaid ja ka ajaloolises mõttes huvipakkuvamaid.

Soodla jõgi oma endises hiilguses, heinamaa ja rõukudega
ti õpetlikud: nii Jussi järvede nõmmemaastik kui ka Paukjärve ümbrus on osa Euroopa mõistes erakordselt kaunist ja mitmekesise loodusega maastikukaitsealast, mida
tuleks hoida võimalikult puutumatuna mürast ja saastest.
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Nüüd aga loodusrajale! Kõnnin üle
palkidest Kaksiksilla ühel hilissuvise-varasügisese kolmapäeva koidikul. Juba mööda peaaegu kümne
kilomeetrist kruusateed pidi siia sõites ei saanud jätta imetlemata tuhandeid varahommikuse päikese paistel
sätendavaid ämblikuvõrke.
Silla keskel ei saa teisiti, kui pean
peatuma, rinnutama ja veidi aega
jõge vahtima.
75 km pikkune Soodla jõgi
käänleb siin tasakesi muistsete,
nüüdseks võssa kasvanud luhaheinamaade vahel. Võib vaid kujutleda, kui mõnus oli Tammsaareaegsetel heinalistel ja karjapoistel end parmudega võideldes jõevette kasta ja õngekorki leotada.
Õnge otsa võis hakata haug, ent ka
trulling või võldas. Igatahes lepamaime siblib ses rahulikus, suviti
kohati mudaseks ojaks kahanevas
jões praegugi.
Vaiksel jõeveel lavastub kannatliku vaatleja silme ees imekiiresti
liikuvate vesiämblike ballett: seda
võiks jälgida lõpmatuseni, mõis-
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veks. Siin kasvab ka Euroopas üliharuldane veetaim järv-lahnarohi (Isoetes lacustris). Konsulijärveks
hakati järve nimetama siis, kui Eesti
Vabariigi valitsus eraldas 1937. aastal looduse- ja metsasõbrast Soome
konsulile Emil Vesterisele väikese suvila
krundi järvekaldal. Paraku
jõudis Soome konsul koos eestlannast
abikaasaga
Ümerikjärve
Paukjärve ümbrus on osa Euroopa
ilu nautida vaid
kuue aasta jooksul.
mõistes erakordselt kaunist ja mitSuvila vundament
mekesise loodusega maastikukaitseon järve kaldal siiaalast, mida tuleks hoida võimalikult
ni säilinud.
tatades, kas läbiv teemaarendus
on armastus või armutu rivaalitsemine.
Jõudnud üle Soodla jõe, algab tõeliselt põnev viie kilomeetri pikkune loodusrada. Esialgu vahelduvad
vaated kaunilt kumavast nõmmemetsast hämara ja soise padrikuni.
Sama palju kui rajal kilomeetreid, on

puutumatuna mürast ja saastest.
ka järvi: järjestikku ootavad avastamist Mudajärv, Kaasikjärv, Metstoa
Ümerikjärv, Linajärv ja lõpuks
Paukjärv.
Üks põnevamaid siinseid järvi on
Metstoa Ümerikjärv (Ümarjärv), mis
on tuntud ka Konsulijärvena. Ligi 14
meetri sügavust Ümerikjärve peetakse Põhja-Eesti sügavaimaks jär-

Kohtumine onu
Uunoga. Siit veidi
eemal, rajalt pisut kõrvale põigates
kohtun ühe tõelise loodusesõbraga:
78-aastane Uuno on kõikide skaudireeglite kohaselt rajanud väikese
laagriplatsi otse oosi servale, kuid
matkarajast kaugemale. Samblasel
asemel on tilluke halli karva telk,
mille kõrval toetub männitüve najale
korralik matkajalgratas.
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Uuno pakub mulle lahkelt oma
kokkupandaval matkatoolil istet
ja vastab meeleldi mu uudishimulikele küsimustele. Tuleb välja, et
see hallipäine inseneriharidusega härra on siin kandis ammune
külaline või pigem lausa põliselanik.
Kui Kõrvemaal väikesi metsatalusid
pidavad eestlased pidid 1950. aastate algul polügooni rajamise tõttu
oma kodud maha jätma, elas ka tema
perekond aastakümneid mujal, saamata kodumetsadesse naasta. Ometi
on ta nüüd siin ja naudib juba kuuendat pensioniaastat, telkides, priimusel pohlavarreteed keetes, järves ujudes ning laante rahust ja vaikusest
jõudu ammutades.
Ent oot – kes ütles „rahu ja vaikus“?
Terve meie vestluse ajal ja õigupoolest mitmel korral sel suvel nii
Paukjärve, Jussi kui ka Järvi loodusrajal käies on üle metsa ja raba kajanud õõvastav, ennekuulmatu, kirjeldamatu hääl. Selline, et tahaks kõhuli
kanarbikku heita ja end väga pisikeseks teha.
Vanahärra selgitas, et see on sõjaväeõppustel kasutatav imitatsioonikahur.
Aga kuidas jääb mürasaastega?
Ja kuidas käituda, kui kavatsed
pärast mitmekilomeetrist metsas
uitamist väikese võileivapausi teha, ja
leiad end äkitselt kesk roomavate relvastatud sõdurite salka?
Olgugi et Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala on loodud, kaitsmaks
haruldasi pinnavorme, metsa, vee- ja
maismaaelustikku, sealhulgas paljusid looduskaitsealuseid ja haruldasi linnu-, looma- ja taimeliike, leidub „strateege“, kes soovivad osa sellest alast taas sõjaväeõppuste tandriks
muuta. Põhjendusega, et „ega siin niikuinii keegi ei ela“.

Foto: Tarmo Kõlli

Matkarada

Edasi kulgeb loodusrada piki oosiserva aina ülespoole. Oosid ehk vallseljakud on ligi 12 000 aasta eest jääaja
lõpul tekkinud moreensed pinnavormid, mille vahel ja all sulavatest jääpankadest ongi tekkinud suurem osa
Kõrvemaa järvi. Põhja-Kõrvemaad on
nimetatud ka glatsiaalsete ehk jäätek50
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Madli Luugi joonistus

Klassikaline vaade Paukjärvele selle kõrgelt nõlvalt, kus paikneb ka telkimisplats

Loodusrajal on arvukalt infotahvleid. Üks neist selgitab oosi ehk vallseljaku olemust, sest Paukjärve loodusrada kulgeb kohati kõrgel oosiharjal
keliste pinnavormide loodusmuuseumiks.
Aina kitsamaks ja järsumaks muutuv rada viib mööda vallseljakut ülespoole, 11 meetri kõrguse Paukjärve
vaatetorni juurde. Siit avaneb hunnitu vaade nii Kõnnu Suursoole (Suru
soole) kui ka kõrgete mändide vahelt
kumavale sinakasrohelise veepeegliga
Paukjärvele.
Siinsamas üleval võib lihtsasti
mõista, kuidas Paukjärv on nime saanud: tasub vaid käsi plaksutada või
koera moodi haugatada – järv kajab
hommiku- või õhtuvaikuses mitu
korda vastu.
Vaatetornist paistev Kõnnu
Suursoo on Euroopa loodusfotograafide meelispaiku: nii kauneid uduseid päikesetõuse, graafilist rabamaastikku ja võimast vaikust annab
otsida. Üle Kõnnu Suursoo viib kahe
ja poole kilomeetri pikkune laudtee,
osa RMK matkateest, veel ühe vaa-

tetorni juurde. See on imehea paik,
et vaadelda must-toonekurgi, konnakotkaid, haigruid ning teisi soo- ja
rabalinde.
Aga Paukjärve loodusrada nii kaugele ei ulatu. Tasapisi mööda oosiserva allpoole laskudes jõuame lõpuks
rajale nime andnud järve äärde.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

MÄRTS 2016 EESTI LOODUS |211|

Paukjärv kuulub koos paljude teiste
Kõrvemaa järvedega Eesti läbipaistvaima veega järvede sekka.
Kui suunduda Paukjärvele kevadel, hilissügisel või kesknädalasel
suvehommikul, võib tõepoolest osa
saada Tammsaare „Kõrboja peremehe“ olustikust. Soiseid luhaheinamaid
ja kajavat männimetsa juba mainisin,
nüüd on me ees see järv ...
Sini-heleroheline Paukjärv on
ühelt poolt kutsuvalt liivakaldane,
teiselt poolt ohtlikult järsuveeruline.
Vesi on siin tõesti läbipaistev, väikesed
ahvenad ujuvad julgesti ligi. Kalda ääres
51

Foto: Mariann Rea

Matkarada

Kõnnu Suursoo serval, kohe loodusraja kõrval, asub Umbjärv, mitme saarekesega kaunis rabajärv
on näha ammuseid betoonist sillaposte
ja kaldast veidi eemal paistab suurem
istmealustega ringikujuline betoonsüvend – kunagine suvelaagri lõkkease.
Siin asus aastail 1931–1940 noorte meeste kristliku ühingu (NMKÜ)
spordilaager. Laagripaika kutsuti lähedal asuva Koitjärve küla järgi Koitjärve
laagriks. Üheksa aastat elas Koitjärve
külas Oru talus ka Anton Hansen
Tammsaare, kelle teose „Kõrboja peremees“ põhjal on Paukjärve lähedal vändatud (1979) samanimeline film.
Nüüd kohtasin esimesi „matkajaid“. Kõigepealt kihutasid minust
mööda varahommikused sportlased
– jalgratturid. Nendega on kummaline lugu: uitad justkui omaette rahulikult sügaval metsas, ent pead järsku rajalt kõrvale astuma, muidu jääd
veel alla. Hüva, ma saan aru, et rattasporti tuleb teha värskes õhus. Aga
kas need kihutajad mõistavad, et kesk
metsa kitsal rajal tuleb mul seljakotiga jalakäijana nende teelt mülkasse
astuda? Ja raja kõrvale visatud spordijoogituubid?
Seejärel tulid varajased õngelised,
52
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tid ja välikäimlad. Nagu algul mainisin,
on siin sügiseti-kevaditi ja hilissuvistel
kesknädalatel vaikus ja rahu.
Kuid suvistel nädalalõppudel valitseb Kaksiksilla parklas lausa kaos:
siin võitlevad oma koha eest kümned ja sajad nördinud autoomanikud
kõikvõimalikest rahvustest. Paljud
võtavad kahekilomeetrist jalutuskäiku Paukjärve
Mõnda aega elas Koitjärve külas Oru
äärde kui kannatalus ka Anton Hansen Tammsaare.
tusrohket proovikivi, kuna käes ja
seljas tuleb kanda
tasingi ühelt vanalt rohtukasvanud grill
ahje, peotelke, kokkupandavaid
künkarajalt kährikkoerakutsika, kes toole, õngeritvu ja virisevaid pereusinalt nuhutades putukaid ja konni liikmeid.
otsis. Uudishimulikult lähemale hiiliKui tahta nautida kõrgete kallasdes prõksatas mu ketsitalla all reetlik te kajavat kuma, varaöiste metsaoksaraag, mispeale kährikukutsikas lindude kõlavaid hüüdeid, ahvenalausa titelikult karjatades võssa pages. poegade lupsatusi vaikses järvevees,
uudis
himuliku rebasekutsika nuhuTelkimisplats meelitab suviseid puh tamist telgiservas, siis ei tasu suviskajaid. Paukjärve ääres on mitu RMK tel nädalavahetustel Paukjärvele tulla.
rajatud lõkkeplatsi: mugavad palkidest Muul ajal küll, igatahes!
söögilauad ja pingid varikatusega või Madli Luuk (1975) on vabakutseline looilma, metallist lõkkeasemed, prügikas- dusesõber.
seenelised ja marjulised. Omapead
hulkuval matkajal võib kergesti tekkida kiusatus kihutavate jalgrattasportlaste ja süngeilmeliste seeneliste
(tõepoolest, polnudki hea seeneaasta)
teelt kõrvale põigata ja mööda põnevaid eksiradu käia.
Küllap nii, tasakesi astudes, avas-
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Foto: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 1. Kägu valmistub neelama piksepeni röövikut. Foto kõneleb käole omasest toitumiskäitumisest: kus, millal ja kuidas käib
jaht liblikaröövikutele

Lindude lugu pildis:

mida tasub jälgida linnufotode valikul
Arne Ader, Urmas Tartes

L

indude kaunid sulerüüd ja köitev olek suudavad meid võluda
sedavõrd, et oleme õnnelikud
isegi selle üle, kui saame linnu terviku54
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na kaadrisse. Värvikirevad jäälinnud,
müstilised kakud ja võimsad kotkad ei
jäta vaatajat kunagi ükskõikseks.
Inimese suhtes on linnud enamasti
pelglikud ja hoiavad mõõdukale kaugusele. Seega on hea linnupildi jaoks

vaja saada neile piisavalt lähedale.
Sobivale kaugusele aitavad jõuda
peibutus- ja hiilimisjaht. Mõlemal
meetodil on loodusloo talletamisel
oma eelised ja puudused. Vaatleme
neid lähemalt.
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◊ 2. Peibutusjahil jäädvustatud hallid tihased. Vasakul näeme salutihast, keskel
samal päeval ja samas kohas pildistatud põhjatihast. Kuna kahe välimuselt sarnase tihaseliigi elupaigaeelistus on erinev, osutub siinses näites pildi poolest
ehtsamaks salumetsi eelistava salutihase foto. Pilt põhjatihasest pole küll vale,
ent mõistlikum oleks seda liiki pildistada näiteks kuusikus. Ka parempoolsel fotol
ei näe me põhjatihase taustana ühtki okaspuud, ent muu hulgas märkame seal
lindude meelitamiseks pandud toitu: tänu sellele on tegu igati ehtsa pildiga, kuna
fotolugu viitab seekord ka peibutusjahile

◊ 3. Hiilimisjahil pildistatud hallid tihased. Vasakul näeme salutihast kontpuul lehetäisid söömas, paremal põhjatihast käbidest männiseemneid otsimas. Mõlemad
olukorrad on loomulikud ehk siis pildilood on ehtsad. Salutihane on maandunud
lehtpuul, mis on temale omane eelistus. Seevastu põhjatihane tegutseb okaspuul.
Fotod kannavad ühtlasi teavet kahe sarnase liigi välimuse kohta: salutihase seljasulestik on pruunikashall, põhjatihasel hall hõbedaselt küütleva tiivapaneeliga.
Salutihasel näeme veidi kogukamat nokka heleda tähniga tüvikul, põhjatihase
nokk on peenem ja heleda tähni asemel märkame sellel hoopiski päikesehelki

Peibutusjaht on lihtne viis linde
jäädvustada. Lind meelitatakse
lähemale häälitsuste matkimise või
toidu abil. Head pildistamisvõimalused avanevad näiteks talvel lindude
toidumaja juures. Päevalilleseemned
ja rasv võivad kohale ahvatleda tosin
või rohkemgi linnuliiki: nälg teeb
muidu pelglikest lindudest võrdlemisi julged modellid.
Peibutusjahi eelis on võimalus teha
samas kohas nii liigiportreesid kui
ka talletada pilte suleliste käitumise

kohta. Ent head pole halvata: niiviisi
kogutud fotode puhul hakkab peagi
taust häirivalt korduma. Siin pole
midagi parata: toidumajale lähenedes
kasutavad linnud vahemaandumiseks
lähedal asuvaid puid ja põõsaid. Eri
liigid eelistavad liikuda mööda sama
lennukoridori ning sageli on neil
kombeks peatuda ühtedel ja samadel okstel.
Mõnele linnuliigile võib toidumaja ümbrus olla loomulik elukeskkond,
kuid teistega see nõnda ei ole. Aias

kasvav sirelipõõsas võib olla tavapärane peatuspaik leevikesele ja samas
juhuslik koht musttihasele. Kui linnutoit on meelitanud meie õuele teineteisega äravahetamiseni sarnased
salu- ja põhjatihased, sobiks esimestele taustaks pigem lehtpuud, teistele
aga okaspuud (◊ 2).
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Hiilimisjahil on võimalus saada
fotole ehe keskkond. Hiilimisjahi
puhul peab pildistaja ise jõudma lindudele märkamatult lähedale. Sedasorti
55

5 x foto: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 4. Piiritaja veedab enamjao elust
õhuvallas. Seega sobib sinine taevas
selle linnuliigi portreteerimiseks suurepäraselt

◊ 5. Fragment sookurgede rändeparvest. Pildil olev sinine taevas ei viita küll
konkreetsele pildistamiskohale, ent linnuparve isendite vanuseline koosseis viitab
selgelt sügisrändele. Ülal lendab vanalind, tema all aga kaks pruunikashallide peadega noorlindu. Seda fotot ei saa kasutada kevadrännet käsitlevas kirjutises

◊ 6. Kaks fotot naerukajakast. Vasakpoolne pilt hundsulestikuga isendist on tehtud juunikuus. Parempoolsel fotol on lind
puhkesulestikus: teda on pildistatud oktoobris

◊ 7. Kakrarahu kalakajakatest kuulsused Oskar (vasemal, 26 a) ja Marta (34 a). Vananedes lisandub kalakajaka rohekaskollasele
nokale pruune tähne ja laike
56
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Foto: Urmas Tartes

2 x foto: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 8. Kolm pilti rasvatihasest pesitsusajal. Loe selgitust all olevast tekstist!
Milline foto sobib kõige paremini?
Vasakpoolsel (◊ 8) fotol näeme kärbest nokas hoidvat rasvatihast, kes
on hetkeks peatunud paekivipinda
meenutaval kiviseinal. Keskmisel
pildil on rasvatihaseemand pesa
vooderduseks tarviliku villatuustiga. Parempoolsel fotol näeme rasvatihaseisandat
sinikavaksikuga. Oletagem, et tahame neist ühte
kasutada Pühajärve parki tutvustaval teabetahvlil. Paraku pole ükski
foto pildistatud Pühajärve pargis.

ülesande puhul on pildistada keerulisem, ent õnnestumise korral saame
pildilood lindudest nende loomulikus
keskkonnas. Nõnda tehtud fotod on
peaaegu alati ehtsad (◊ 3).
Ka hiilimisjahil on omad puudused. Kui linnud märkavad pildistajat, võib tulemuseks olla ehmunud
ja põgenevaid linde näitav pildilugu.
Eriti ettevaatlik tuleb olla karges talvepakases, sest kurnatud lindude
lendu ehmatamine võib seada ohtu
nende elu.
Võimalik vähim pildistamiskaugus
oleneb konkreetsest liigist. Taluõues
pesitsevale hall-kärbsenäpile või suitsupääsukesele võib mõistliku kauguseni läheneda isegi pesitsusajal.
Seevastu tedremängule ei tohi hiilides läheneda.
Hiilimisjahil tasub kasutada suurema fookuskaugusega teleobjektiivi:
nii kahaneb võimalus linde häirida.
Kui taustaks on taevas. Suur osa
linde on väga head lendajad. Mõned
linnuliigid veedavad õhuvallas isegi
enamjao elust. Seetõttu koguneb
fotokogudesse palju selliseid pilte,
58
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Millise pildi siiski valiksite ja miks?
Palun tehke valik enne, kui edasi
loete!
Otsustamisel tuleb hoolikalt jäl
gida kõike pildil olevat! Kuigi
paekivi on väliselt üsna sarnane
kogu Euroopas ja linnu nokas olev
kirjutiiblane võiks elada ka Eestis,
ei sobi vasakpoolne pilt sugugi.
Põhjus peitub selles, et LõunaEestis asuva Pühajärve ääres paekivi ei paljandu.

Kahe ülejäänud pildi taust
on roheline, mis on igati hea.
Parempoolselt pildilt aimatav suur
puu võiks viidata pargile, ent miinuspunktid tulevad nokas oleva
sinikavaksiku tõttu: ta lendab ringi
vaid rabade läheduses. Seega võiks
olla siin parim valik keskmine foto.
Rasvatihaste pildistamise kohad
vasakult paremale: Rudice paekaljud
Moravia karstialal Tšehhis, Otepää
linn, Vanajärve talukoht Nigula raba
ääres.

Linnu välimus võib anda vihjeid
aastaajale ja vanusele. Linde hoolikalt jälgides märkame, et nende
sulestik võib olla nooruslikult värske ka vanas eas. See tuleneb asjaolust, et tiivuliste kulunud sulestik uueneb elu jooksul palju kordi.
Suguküpsetel lindudel muutub
sulestik aastaajati, st ühe aastaringi jooksul võib see
Kui linnud märkavad pildistajat,
märgatavalt erinevõib tulemuseks olla ehmunud ja
da. Seda on parem
põgenevaid linde näitav pildilugu.
selgitada piltide
varal. Näiteks naerukajakat tunneme
kasutada. Näiteks piiritajad kui tõeli- kõik. Aga kas ikka tunneme: teinesed õhulinnud võivad isegi pesitsus- kord võib sulestik kahtlema panna
ajal läbida suuri vahemaid: halbade (vt ◊ 6).
Väga vanade lindude puhul reeilmaolude sunnil liigutakse putukajahile tuhandete kilomeetrite taha. dab korralik foto ka linnu vanuse.
Euroopas kohatavate piiritajate väli- Kõrgele eale viitab näiteks linnu
muses ei ole silmanähtavaid erinevu- nokk (◊ 7).
si, seevastu näiteks Aasias on levinud Täname Rein Einastot, Olavi Kurinat,
hoopis piiritaja teine alamaliik (◊ 4).
Margus Otsa ja Jaan Viidaleppa
Kuigi õhupiltidel paikkondlikke kaasamõtlemise ja nõuannete eest!
tunnuseid ei erista, tuleb pidada mee- Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963)
les, et paljude linnuliikide välimus on bioloogid, mõlemad on pikka aega
tegelnud loodusfotograafiaga.
muutub aastaajati märgatavalt (◊ 5).
kus tiivuliste taustaks on helesinine
taevas või eri liiki pilved, ent maapinnal eristatavad elupaigatunnused
puuduvad.
Lindude ulatuslikke rändeid arvestades on Eesti päris väike maatükk,
mistõttu saame siinmail tehtud lennupilte üpris vabalt eri kontekstides
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Lugeja kiri

Veel Uduallikast
L

ugesin huviga ajakirja novembrinumbrist Kristel
Vilbaste lugu „Uduallikas
ootab hoidjaid”. On tore,
et see koht on üles leitud.
Kuna paik on minu
sünni- ja kunagisele
kodukohale, praeguse
Türi (endise Kabala) valla
Kurla külale väga lähedal,
tahaksin üht-teist lisada.
Kui olin alles kooliealine, räägiti meie kandis Uduallikast üsna
palju, see oli 1950. aastate teisel poolel ning
järgmise
kümnendi
alguses. Siis ei olnud
selle ümber veel sellist
metsa nagu praegu.
Arvati, et kunagi
voolanud Uduallikast
tõesti puhast tervendavat vett. Artiklile lisatud väikesel
kaardil on märgitud ka Vahelaane
talu juurest Arussaare kirikuni suunduv külavahetee. 1930. aastatel oli
talviti nõutud, et see tee pidi olema
isegi suure lume korral läbitav. Sel
ajal liiguti suvel vankri ja talvel reega,
autotee pole see kunagi olnud. Algselt oli tegu kirikuteega, mida mööda
Pilistvere kihelkonnas Kabala vallas
elavad õigeusklikud said minna Arussaare kirikusse. 19. sajandil vahetasid
paljud usku, Kabala vallas oli selliseid
inimesi üsna palju.
Kunagi oli Kurla külas koguni kaks
kooli. Luteriusuliste kool oli kohas, kus
nüüd on mälestuskivi August Reile.
Hoone oli enne kooli tegutsemist toonase vabariigi riigivanema sünnikodu.
Veneusuliste kool oli sellest paar
kilomeetrit Võhma poole ning see maja
on praegugi alles. Palju oli veneusulisi ka Kabalas. Eelmise sajandi alguses
oli olnud isegi plaan Kabalasse ehitada
selleusulistele eraldi kirik. Pärast 1905.
aastat ja massilise venestamise lõppu
jäi see plaan aga teostamata.

Allika järgi on ilmselt nime saanud ka kohalik küla, paraku ei ole
seal enam säilinud ühtegi talu. Veel
viiekümnendate aastate lõpus oli olemas Allika kolhoos, mis haaras sealse küla ning ka Arussaare. Hiljem
majandite liitmisel see kadus. Mäle-

lähedal. Kahjuks kipuvad unustusse vajuma maakondade, valdade või
kaugemate külade ääremaadel asunud paigad, samuti need pärimuskohad, kus küla enam ei ole ja ümbrus on viimaste aastakümnete jooksul metsa kasvanud. Pole siis ime,
Eesti on ääretult rikas huvitavate
kui endiste tuntud
l o o d u s o b j ek t i d e
loodusobjektide ja ajalooga seotud
või ka muinsusega
paikade poolest.
seotud kohtadele
ehitatakse uusehitisi või rajatakse karjääre ning kaetan ühte üksikut naist, kes lahkus tol
vandusi. Koha peal pole enam iniajal Kurla külast. Räägiti, et ta oli saamesi, kes neist mälestistest midagi
nud mehele ning kolinud Uduallikateaksid.
le. Rahvasuus ei kutsutud isegi sealset
Eesti on ääretult rikas huvitavakolhoosi mitte Allika kolhoosiks, vaid
te loodusobjektide ja ajalooga seotud
Uduallika kolhoosiks. Kunagi olid nii
paikade poolest. Viimane aeg on kõik
allikas kui ka selle läheduses olev
unustatud tähtsad kohad üles leida.
ohvrikivi teabetahvlitega tähistatud.
Uduallikas on just üks selline.
Jälgides kunagi rahvapärimustega seotud kohti ja nende mäletamist
ning tähistust tänapäeval, tundub
Raivo Kaik (1946) on elanud Viljandimaal
küll, et enam teatakse neid, mis asu(praeguse Järvamaa) Kabala (praeguse
Türi) vallas Kurla külas kuni 1965. aastani.
vad suuremate asulate keskustes või
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Foto: keskkonnaministeerium

Jäätmekäitlus

Jäätmejaamades võiks toimuda ka lihtsam jäätmete töötlus, näiteks aiaprahi kompostimine. Mõnes Eesti jäätmejaamas seda
ka tehakse. Samas võiks sel juhul inimestele kompostmulda vastu pakkuda. Fotol on Taani jäätmejaam

Jäätmejaam

kem segaolmejäätmeid, mis ei mahu
kodus olevasse konteinerisse ära, siis
võib need tuua jäätmejaama.
Euroopa Liidu ning majanduskoostöö ja arengu organisatsioonide
liikmesriikides on olmejäätmete käitlus omavalitsuse kohustus. Seega olenevad jäätmejaamade tegevus, seal
Mida võib jäätmejaama viia? vastu võetavad jäätmeliigid ja vasJäätmejaamad on eelkõike mõeldud tuvõtutingimused (kogused, tasud)
elanikele, et nad saaksid oma liigi- omavalitsuste otsustest. Mõistagi
ti kogutud jäätmed ära anda. Teatud võib jäätmekäitlus olla piirkonniti
juhtudel osutatakse teenuseid ka lahendatud eri moodi.
Tavaliselt võetakse jäätmejaamaJäätmejaamad on eelkõike mõeldud
des vastu ka neid
jäätmeid, mida ei
elanikele, et nad saaksid oma liigiti
teki igas majapidakogutud jäätmed ära anda.
mises, näiteks rehvid, või mida tekib
väikeettevõtjatele, sest alati pole väi- pigem harva, nagu elektroonikarokeettevõtluses ja pere majapidamises mud, vana külmkapp. Samuti saab
tekkinud jäätmeid võimalik eristada ära anda esemed, mis mõõtmete tõttu
(FIEd, talud). Segaolmejäätmeid tava- või muul põhjusel kodukonteinerisse
liselt jäätmejaama ei tooda, kuigi siin ei mahu (mööbel, aknad-uksed) või
on erandeid. Näiteks kui kevadkoris- mis vajavad eritöötlust (värvid, lakid
tusel on kogunenud tavapärasest roh- ja muud ohtlikud jäätmed). Niisiis

on elamistaristu osa
Peeter Eek

A

metliku mõistena tähendab
„jäätmejaam” spetsiaalselt
rajatud vajalike seadmetega
jäätmekäitluskohta, kus on kogumismahutid taaskasutatavatele, sh ohtlikele jäätmetele.
Eesti keeles käibele võetud sõna on
tõlkelaen soome keelest (jäteasema).
Mujal on selle vasted näiteks „keskkonnajaam” (rootsi keeles miljöstation)
või „ringlussevõtu koht” (inglise keeles
recycling yard, public amenity site).
Seega, jäätmejaam on jäätmete
kogumise koht, kuhu saab tuua sellised jäägid, mida ei ole majanduslikult
või ka tehniliselt võimalik koguda igas
tekkekohas, näiteks maja juures.
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kogutakse jäätmejaamades mööblit,
kodumasinaid, metallijäätmeid, riietusesemeid, aia- ja pargijäätmeid,
elektroonikaromusid, vanu rehve
ja pakendeid, majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid (sh eterniit),
vanapaberit, aknaklaasi ja väiksemas
koguses muid ehitus-lammutusjäätmeid jms.
Mõnedes jäätmejaamades ka töödeldakse jäätmeid. Tavaliselt on tegu
kõige lihtsamate lahendustega, näiteks kompostitakse biolagunevaid
jäätmeid. Praegu saab seda teha näiteks Põltsamaa ja Orissaare jäätmejaamas.
Oluline on teada, et elanikel peab
olema võimalus viia jäätmejaama
seda laadi prügi, mida ei saa koguda otse tekkekohal või mille puhul ei
ole ühiskasutuseks mõeldud konteinereid (pakendikonteinerid, ka vanapaberi, riiete ja jalanõude kogumise
mahutid).
Jäätmejaamade võrgustik võiks
olla tihedam. Eesti jäätmevaldkonna

Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Praegu on Eestis ligi 70 jäätmejaama, mõnel pool tegutseb selle asemel kogumispunkt. Hõredamalt on jäätmejaamu
Pärnumaal, Ida-Virumaal, Lääne-, Saare- ja Viljandimaal

Eterniit on ohtlik jäätmeliik, mistõttu
on väga oluline, et elanikud saavad
selle viia jäätmejaamadesse
arengukavade järgi peavad jäätmejaamad paiknema võrdlemisi lähestikku: jääma elanikele 10–20 km raadiusesse nii linnades kui maapiirkondades. Siiski on tehtud ka erandeid, eelkõige väga hõreda asustusega aladel. Esmatähtis on see, et jaam
asuks hästi ligipääsetavas ja käidavas
kohas.
Ideaalis võiks Eestis olla keskmiselt sada jäätmejaama. Praegu on
neid umbes 70 ning need on jaotunud üle Eesti kohati ebaühtla-
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selt. Hõredamalt on jäätmejaamu
Pärnumaal, Ida-Virumaal, Lääne-,
Saare- ja Viljandimaal. Mõnel pool
tegutseb jäätmejaama asemel kogumispunkt, kus võetakse vastu vaid
teatud jäätmeliike, sh ei koguta ohtlikke jäätmeid ega elektroonikaromusid.
Praegusest mõnevõrra tihedam
võrgustik aitaks kindlasti teha teenuse kättesaadavamaks: jäätmeid
oleks mugavam ära anda. See omakorda on samm selles suunas, et
meie metsaalused oleksid prügist
puhtamad.
Milline on ideaalne jäätmejaam?
Muidugi peab jäätmejaama tegevus lähtuma kohalikest oludest, kuid
parim on valida selleks hõlpsasti ligipääsetav koht, mitte kõrvaltänavate taganurk linnades või väiketeede
rägastiku lõpp maal.
Linnades peaks jäätmejaam olema
soovitatavalt lahti viis-kuus päeva
nädalas, väikelinnades ja maal kolmneli päeva nädalas, mõistlik lahtioleMÄRTS 2016 EESTI LOODUS |221|
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kuaeg on neli kuni kaheksa
tundi päevas.
Olulisim on siiski vastuvõetavate jäätmete nimekiri. Muidugi peab see lähtuma üldisest jäätmekäitlussüsteemist. Kindlasti tuleks eraldi konteinerisse koguda need
jäätmed, mida saab käidelda ja uuesti
kasutusele võtta. Väga tähtis on võtta
vastu eterniiti, sest see ohtlik jäätmeliik kipub sageli „ära kaduma“.
Moodne jäätmejaam võiks olla
valmis uuenema: kui lisandub ringlussevõtu lahendusi, tuleb laiendada ka liigiti kogumist, näiteks
võiks koguda eraldi mahutitesse eri
liiki plastjäätmed. Kui jäätmejaamas võetakse vastu aia-pargijäätmeid, mida kohapeal kompostitakse, siis võiks vastu pakkuda valmis
komposti.
Hästi toimivas jäätmejaamas on
ruumid või varjualune mööbli, kodumasinate ja spordivahendite jaoks,
ning mõeldud sellele, kuidas neid
taaskasutada. Samuti võiks eraldi
koguda ehitus- ja lammutuspuitu,
tellis-, paekive jms, mida saaks uuesti tarvitada. Siinjuures tasub kaaluda võimalust töötada välja süsteem,
kuidas need esemed töökorda seada
ja remontida ning seejärel kasutusse
suunata. See looks ka töökohti näiteks erivajadustega inimestele, pikaajalistele töötutele või noortele.
Parima hinnangu jäätmejaama
tõhususele saab selle põhjal, kui usinasti piirkonna elanikud seda kasutavad. Mitmes arenenud jäätmekäitlusega Euroopa riigis on jäätmejaamad suisa nii populaarsed, et kohalikud omavalitsused peavad teenust
piirama. Näiteks on loodud kohalike
teenuste kaart: „üks kord kuus tasuta, tihedamal külastusel aga väikese
tasu eest“.
Eestis kogutakse jäätmejaamades
veel alla 10% piirkonnas tekkivatest
olmejäätmetest. Segaolmejäätmete
koostise ja koguse järgi võiks see olla
märgatavalt suurem, niisiis ei ole me
liigiti kogumises veel kuigi eeskujulikud.

Foto: Toomas Huik/Postimees/Scanpix

x
timees/scanpi
Lensment/Pos
Foto: Jaansus

Jäätmekäitlus

Suur osa Eestis tegutsenud prügilaid on suletud, sealhulgas Tallinnas asunud
Pääsküla prügila, mis oli tegutsenud üle kolmekümne aasta ja suleti 2007. aastal

MIS EI SÄRA,
TOO ÄRA!
Ettevaatust,
-tähistusega lambid sisaldavad ohtlikke aineid ja need tuleb koguda olmejäätmetest eraldi!
KASUTATUD LAMPE SAAB (1:1) TASUTA ÄRA ANDA LAMPE MÜÜVATES KAUPLUSTES JA KOGUMISKOHTADES.

KASU TAT U D LAM BID

Osale
taastootmise
ahelas!
EKOGAISMA EESTI OÜ / 6626 844 / info@ekogaisma.ee / www.ekogaisma.ee
Halogeen- ja hõõgniitlampe
vastu ei võeta!

Otsi tootelt
lahuskogumise märgist

Luminofoortorud

Erikujulised
päevavalguslambid

Kompaktsed
päevavalguslambid

Peeter Eek (1963) on keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.
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Säästulambid

Madalrõhulahenduslambid

Kõrgrõhulahenduslambid

LED lambid

Inspektsiooni märgukirjad

ergutavad jäätmejaamade tööd tõhustama
Tarmo Tehva

0

Märgukirjad kohalikele omavalit
sustele. Tänavu 1. jaanuarist hakkasid
jäätmejaamadele kehtima lahtiolekuaegade lisanõuded. On tähtis, et inimestele jääks võimalus anda sorditud
ja liigiti kogutud jäätmed üle 24 tunni
jooksul: jaam peab olema lahti vähemalt kolm korda nädalas ja üks nendest päevadest peab olema puhkepäev.
Samuti on pikenenud nimekiri jäätmete kohta, mida jäätmekäitluskeskused on kohustatud vastu
võtma. Nüüdsest peab sinna saama
ära anda paberit ja pappi, plasti,
metalle, klaasi, biolagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid ning ka neid jääke,
mis nõnda ei lagune, samuti puitu,
tekstiili, suurjäätmeid ning ohtlikke
jäätmeid.
Et olukorrast ülevaadet saada,
kontrollis keskkonnainspektsiooni
Harjumaa büroo jaanuari keskel oma
piirkonna jäätmejaamade lahtiolekuaegu ning vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirju. Paraku selguski, et
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Paarkümmend aastat tagasi oli Eesti jäätmekäitluses hoopis teine olukord: enamik
jäätmeid viidi prügilatesse. Näiteks Harjumaal oli 2000. aastate algul 23 prügilat,
nüüd kõigest üks: Tallinna prügila
Foto: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix

O

leme kõik jäätmetekitajad ja
iga päev mingis mõttes seotud jäätmekäitlusega: sordime jäätmeid, viime need kogumiskohtadesse, mõnel juhul ka taaskasutame. Seega on meile vajalik teave,
kus ja kuidas saame üht või teist liiki
jäätmeid ära anda.
Kui koduses majapidamises on
kogunenud suurem hulk jäätmeid,
on otstarbekas viia need jäätmejaama. Kindlasti on mõnigi meist sattunud olukorda, kus jäätmejaama väravas selgub ebameeldiv üllatus: jaam
on kinni või ei võeta üht või teist liiki
jäätmeid parasjagu vastu.
Keskkonda hoidev inimene sõidab oma koormaga loomulikult koju
tagasi, mitte nii teadlik või suisa hoolimatu kodanik teeb võib olla mingi
muu otsuse, näiteks paneb prügi
maha sinna, kuhu seda jätta ei tohiks.

10

Tartus Turu tänavas asuv jäätmejaam on
alates tänavu jaanuarist lahti iga päev
kõigis kolmeteistkümnes jäätmejaamas on puudusi. Paljud ei tegutsenud
määruses nõutud lahtiolekuaegadel,
samuti ei olnud võimalik üle anda
kõiki neid jäätmeliike, mida seadus
kohustab vastu võtma.
Kuna ükski kontrollitud jaamast ei
vastanud nõuetele täielikult, koostas
inspektsioon jäätmejaamu haldavale üheksale omavalitsusele märgukirja. Selles juhiti tähelepanu muutunud
õigusaktile ja vajadusele viia jäätmejaamade tegevus vastavusse õigusakti
nõuetega.
Mõistagi on jäätmejaamad rajanud kohalikud omavalitsused tege-
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likult tublid võrreldes nendega, kellel seda laadi rajatisi (veel) ei ole.
Sellegipoolest ootab inspektsioon
kõigilt omavalitsustelt tegevuskava, mil moel ja mis ajaks tagatakse
jäätmejaamade vastavus nõuetele.
Edasiminek on mäekõrgune. Prae
gu räägime jäätmete taaskasutusest, sortimisest ja liigiti kogumisest,
kuid alles paarkümmend aastat tagasi oli Eestis hoopis teine olukord.
Tookord läks enamik jäätmeid prügilatesse. Näiteks Harjumaal oli 2000.
aastate algul 23 prügilat, nüüd kõigest üks (Tallinna prügila) ja sinnagi ei viida enam kuigi palju jäätmeid.
Segaolmejäätmed, mida ei ole võimalik ringlusse võtta, lähevad põletusse.
Seega oleme jäätmete vallas pika
sammu edasi astunud ja loodame, et
ühel heal päeval on loodust risustavad prügihunnikud Eestis minevik.
Ent see eeldab peale korralduslike
võtete ka muutust inimeste mõttemaailmas.
Tarmo Tehva (1979) on keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja asetäitja, KKI-s töötanud alates 2000. aastast.
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Foto: Indrek Jääts

Reisikiri

◊ 1. Vaade Krokodillijärvele (Bàu Sấu). Nimi viitab, et siin võiks kohata krokodille: meil õnnestus siiski näha vaid üht isendit ja sedagi
kaugelt binokliga
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on hoiul Vietnami liigirikkus
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Lõuna-Vietnami tuntuim rahvuspark Cát Tiên jääb Hồ Chí
Minhist ehk Saigonist sadakond kilomeetrit kirdesse. Üsna
hõlpsasti pääseb sinna ka koloniaalajastu tuntud kõrgmaakuurordist Đà Lạtist. Pargi peakorter asub peateest
25 km eemal, Đồng Nai jõe paremal kaldal. Meie käisime Cát
Tiênis märtsi lõpul mõnenädalase Lõuna- ja Kesk-Vietnami
ringreisi raames. Aega oli rahvuspargiga tutvuda kaks poolikut päeva, mida on mõistagi vähe.
Indrek Jääts, Leho Luigujõe

C

át Tiêni rahvuspark laiub
umbes 72 000 hektaril ning
on praegu Vietnami suurim.
Kui mujal on loodus saanud tugevalt
räsida tiheda inimasustuse ja kiire
majandusarengu tõttu, siis Cát Tiên
on üks väheseid alles jäänud oaase.
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Varem oli Cát Tiên kuulus oma
ulatuslike igihaljaste troopiliste vihmametsade poolest, nüüd liigendavad
metsalaamasid bambusväljad ja rohumaad. Põhjuseks on Vietnami sõda,
mida sealmail tuntakse Ameerika
sõjana. Pargiala kasteti lennukitelt
ohtrasti mitmesuguste herbitsiididega, sh kurikuulsa Agent Orange’iga,
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et kommunistlikel partisanidel poleks
varjevõimalusi. Hiiglaslikud nelihõlmikud ja afseelia pidasid vastu, ent
üldiselt sai mets kõvasti kannatada.
Puistud hakkasid taastuma alles 1980.
aastatel.
Aegamööda ilmusid taas välja
vahepeal kuskil varju leidnud linnudloomad. Praegu elutseb pargis teada-
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◊ 2. Peoleod on seal musta peaga.
Pildile jäi karbus peoleo (Oriolus xanthornus), kelle laul meenutab pisut
meie peoleo oma

◊ 3. Teel Krokodillijärvele kohtasime
haruldast pargiasukat pagukakku (Strix
leptogrammica) koos pesakonnaga.
Pildile jäi nendest peaaegu lennuvõimeline poeg

olevalt 76 liiki imetajaid, 74 liiki roomajaid, 35 liiki kahepaikseid, 99 kalaja 435 liblikaliiki. Kõige köitvamad
pargiasukad on ilmselt aasia elevant,
tiiger, leopard, päikesekaru ja gaur.
Ent nende nägemine on haruldane
õnn, mis saab osaks väga vähestele
turistidele. Siin elas ka Vietnami viimane jaava ninasarvik. Paraku tapsid
salakütid ta 2011. aastal.
Kuigi Vietnamis leidub üle 850 linnuliigi, on neid raske kohata, sest linnupüük ja lindudega kaubitsemine on
laialdaselt levinud. Asustatud aladel –
Vietnam on valdavalt tihedasti asustatud – võib linnulaulu kuulda suuresti
vaid majade lahtistest akendest. Kohati
tundub, et enamik laululinde elabki
puurides ja suurematest lindudest keedetakse esimesel võimalusel suppi.
Seetõttu tasub sammud seada rahvusparkidesse ja kaitsealadele, mis on
Vietnami algselt väga rikkaliku linnustiku viimased pelgupaigad. Üks
parimaid kohti on Cát Tiên (vaata
kaarti), kus võib kohata umbes 320
liiki linde.

bisesid mahalangenud lehed. Päikese
eest pakkusid puud-põõsad siiski mingisugust varju. Oli võimalik käia küll.
Kõikjal maas võis silmata halli ja urbse
vulkaanilise kivimi kamakaid, millest töömehed ehiKuigi Vietnamis leidub üle 850 linnutasid rohmakat jalgliigi, on neid raske kohata, sest linnuteed. Seda mööda
püük ja lindudega kaubitsemine on
oli üsna ebamugav
laialdaselt levinud.
astuda, aga märjal ajal võib sellest
kasugi olla.
Mets oli tihe ja uskumatult vormiriteenuse kui ka sissepääsu eest.
kas. Vanade suurte puude vahel keerPäev oli palav: varjus umbes
dusid puitunud väädid otsekui korgit35 soojakraadi. Olles pargi keskusad või vedrud. Taimedel leidus rikkases veidi oludega kohanenud ja higi
likult mitmesuguseid okkaid, mõned
valanud, jõudsime otsusele vaadateravad ja kõverad nagu kassiküüned.
ta üle võrdlemisi hästi ligipääsetav
Loomi polnud selles päikeselaikude ja
Krokodillijärv (Bàu Sấu). Esmalt sõivarjude segadikus lihtne märgata, peadutati meid pargi lahtise maasturilegi veel pärastlõunasel ajal. Üht tintga mööda kitsast betoonteed üheksa
sinise peaga agaami ja suurema hiire
kilomeetrit lääne poole, seejärel läksime edasi jalgsi. Järveni jäi veel
kasvu oravat siiski kohtasime.
neli-viis kilomeetrit.
Tagasiteel vilksatasid puuvõrades
mõned pika valkja sabaga ahvid, teaSattusime Cát Tiêni kuival
dusliku nimetusega Pygatrix
aastaajal, mistõttu oli osa puid
raagus ning metsa all kranigripens. Hiljem kirjandust
uurides selgus, et tegu on globaalselt ohustatud loomaliigiga. Vietnamis on neid järel
◊ 5. Öömaja tualetipotis
kohatud konn
vaid 600 isendit. Muuseas

Džunglielamused teel Krokodilli
järveni. Rahvusparki jõudes seadsime end sisse Đồng Nai vasakul kaldal hiljuti avatud majutusasutuses

◊ 4. Parkides ja hõredates puistutes võib
näha askeldamas habelindude perekonna üht väiksemat esindajat: väike-habelindu (Megalaima australis)

Metsa Kutse (ingl Forest Call Lodge).
Seejärel lonkisime üleveokohani: et
pääseda rahvusparki, tuleb ületada
jõgi ja maksta paadimehele nii veo-

Foto: Hannes Kollist
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Foto: Leho Luigujõe

◊ 6. Veel mõned aastad tagasi ei
kuulunud Vietnami linnunimekirja
viirtuvi (Geopelia striata). Alles viimastel aastatel on ta siia levima
hakanud ning nüüd võib viirtuvisid Cát Tiênis kohata mitmel pool

Foto: Leho Luigujõe

õppis ta Hanois (Hà Nội) metsandust, hiljem täiendas end Tōkyōs.
Thuật töötas aastaid rahvuspargis,
kuid läks siis tülli ülemustega, keda
süüdistab korruptsioonis. Ta tuli pargist ära ja hakkas tegelema turismiäriga. Peale selle on ta looduskaitseaktivist, kes üritab seista Cát Tiêni
säilimise eest.
Thuậti sõnutsi oli ühel erafirmal
kavatsus rajada Đồng Nai jõele veel
kaks hüdroelektrijaama ning valitplekk-katusus kiitis selle põhimõtteliselt heaks.
se eemaldamiHärra Thuậti veendumuse järgi
sel tekkiv korrapätähendanuks need elektrijaamad oma
ratu müra. Krokodillijärve
juurdepääsuteede ja jõele rajatavate
idakaldal on pargivahtidele ja turismärkasime okstel ukerdamas ka kaht
paisudega rahvuspargi lõppu. Nõnda
tidele ehitatud mõned hädapärased
udusulis pagukakku (◊ 3), kes on parasus ta võitlusse: saatis avalikke kirju
hooned, mida parajasti remonditi ja
gis väga haruldased. Seevastu sisaliknii peaministrile, presidendile kui ka
laiendati.
ke oli kõikjal küllalt.
parlamendile. Paistab, et praeguseks
Krokodilli siiski nägime – kauOma panuse džunglielamusse
on arendusprojekt peatatud.
gelt ja binokliga. See salakaval loom
andsid metsahääled: huilged, mulkVietnami komsumine ja sirin, ajuti ka öiste kortermunistliku valitsuse
majade ette pargitud autode kaebsuhtes jäi meie võõlikku röökimist meenutav heliseeria.
Oma panuse džunglielamusse andrustaja siiski kriitiliMitmel pool näitas ennast karbussid metsahääled: huilged, mulksumiseks. Põhiliselt heipeoleo (◊ 2) ja kriimpea-bülbül. Nagu
ne ja sirin.
tis ta režiimile ette
džunglitele omane, toimisid siingi nn
korruptiivsust. Tema
linnulained, mis tähendab, et linnud
enda maailmavaatel
liiguvad mööda puuvõrasid suurtes
tundub olevat budistlik tagapõhi.
ujus laisalt järvevees, paistmas vaid
liigirikastes parvedes.
Järve äärde jõudmine kujunes petkoonu ülaosa, silmad ja selg, sedaVietnami linnurikkus ja vaesus.
tumuseks, sest metsiku looduse roigi ajuti. Taeva all tiirutas kalakotkas,
Järgmisel hommikul ajasime end
dunud rahu asemel tervitasid meid
soisel kaldal siblisid ringi sultantaivarakult välja, et jälgida elu ärkamist
ketaslõikuri läbilõikav hääl ja vana
dad ning maja taga askeldas väikejõel. Valgeks läheb Vietnamis veidi
habelind (◊ 4).
enne kuut ning siis on parim aeg linde
vaadelda.
Kohalikud on mures jõe
Suure elamuse pakkus varahompärast. Õhtul oli meil huvimikune kukkede kiremine. Jõesaare
tav jutuajamine öömaja perevõsas häälitsesid puna-džunglikaThuật
mehega. Nguyễn Huỳnh Thu
na kuked, neile vastasid kodustaon pärit rannikulinnast Nha
tud suguvennad külast veelgi kõlaTrangist. Enda sõnul on tal
vama häälega. Teadaolevalt pärineb
kaks magistrikraadi. Esmalt
üle maailma levinud kodukana esivanem just sealt, Kagu-Aasia vih◊ 7. Vietnami skingid pole veel eestikeelseid
mametsast.
nimesid saanud. Nii peamegi neid hüüdma
Pärast hommikusööki suundus
ladina keeles: Sphenomorphus maculatus
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Vähemusrahvaste probleemid. Cát
Tiênis võib kohata Lõuna-Vietnami
põlisrahvaid, näiteks stienge ja masid.
Nende traditsioonilised elatusalad on
alepõllundus, küttimine, kalapüük ja
korilus.
Vietnamlased seevastu on suurte jõeorgude ja rannikutasandike riisikasvatajad. Lähtudes Punase jõe
(Hồng Hà) viljakalt alamjooksult,
kus asub ka riigi praegune pealinn
Hanoi, liikusid nad sajandite jooksul
mööda rannikut lõunasse. Selle käigus allutati ja tõrjuti kõrvale varasemad asukad, kelle järeltulijad elavad
nüüd väikeste laialipillatud rühmadena sisemaa metsades ja mägedes.
Riisikasvatuseks suurepäraselt sobiva
Saigoni piirkonna ja Mekongi delta,
s.o nüüdse Lõuna-Vietnami, hõivasid
vietnamlased Kambodžalt (khmeeridelt) alles 17. sajandil.
Vietnamis elab umbes 90 miljonit
inimest, kellest vietnamlasi on 86%.
Peale nende on riigis veel üle viiekümne ametlikult tunnustatud rahva.
Paraku ei ole kommunistlik Vietnam
oma etnilisi vähemusi eriti hästi kohelnud. Juba ajalooliselt on domineeriv riigirahvus oma mõneti hiinaliku kõrgkultuuri kõrguselt allutatud
rahvastele alla vaadanud ning tähistanud neid terminiga moi (metslane).
Parimal juhul nähakse neis eksootilist

Foto: Leho Luigujõe

◊ 8. Nelihõlmikud (Tetrameles nudiflora) on vaieldamatult ühed suurimad ja
auväärsemad Cát Tiêni pargi asukad
Foto: Indrek Jääts

Leho taas parki linde vaatlema. Kui
arvestada, et tema Vietnamis nähtud lindude nimekiri kujunes 254 liigiga üsna kesiseks, siis tervelt sadat
neist õnnestus näha ja kuulda just Cát
Tiênis. Teiste hulgas oli ka üks tähelepanuväärne leid: viirtuvi (◊ 6), keda
esimest korda kohati Vietnamis alles
viis aastat tagasi.
See kõik näitab ilmekalt, kuivõrd liigirohke on troopiline loodus.
Paraku on see inimtegevuse mõjul
kadumas ning säilinud vaid üksikutes rahvusparkides, nagu Cát Tiên.
Esialgu veel.
Ülejäänud reisiseltskond rändas
samal ajal mööda jõeäärseid teid ja
radu, tundis rõõmu kärestikest ja
puuhiiglastest, jalutas bambusesaludes ja tõmbas lõpuks hinge puude
varju peitunud restoranis.

◊ 9. Cát Tiêni rahvuspargis võib kohata Lõuna-Vietnami põlisrahvaid, näiteks
masid. Ma neiu aitab Lehol linde määrata
huviväärsust.
Etnilistele vähemustele antud
autonoomia on üsna napp. Koolis
ja avalikus elus võimutseb vietnami keel. Vähemusrahvaste haridusja elatustase jääb põhirahva omast
selgelt maha. Pole siis ime, et paljud
ääremaa asukad tunnevad vietnamlaste ning eriti kommunistliku keskvõimu vastu umbusku ja vimma.
Rahvuspargi keskusest 12 kilomeetri kaugusel paiknevasse etnokülla Ta Laisse me ei jõudnud. Võibolla see olnukski liiga turistlik. Meie
tutvus kohalike põlisasukatega piirdus ühe Metsa Kutses töötava neiuga,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kes kuulub ma rahva hulka. Kokku on
neid umbes 40 000. Leho jättis peene
kondiga kaunitarile lahkumiskingiks
ingliskeelse Vietnami linnumääraja
(vt ka ◊ 9). Turistidega töötavale noorele naisele on see väärt kraam, sest
kohalikku loodust hästi tundvale ja
seda inglise keeles tutvustada mõistvale giidile on asjahuvilised valmis
hästi maksma.
Indrek Jääts (1971) on etnoloog, eesti
rahva muuseumi teadur.
Leho Luigujõe (1963) on ornitoloog,
töötab Eesti maaülikooli põllumajandusja keskkonnainstituudis.
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Essee

Juhtideta ja
juhtidega

metsad
Tiit Kändler

K

ui küsida intervjueeritava
käest, kus ta oma pingeid
maandab, võib olla peaaegu täiesti kindel, et vastus kõlab:
„Metsas“. Metsas pidavat mõtted selginema ja pähe tulema uusi ideid.
Palju ei puudu, et Eesti metsas oleks
kinni püütud gravitatsioonilained
ja välja töötatud supersümmeetria.
Sest mets kogub loodusest teadmisi,
või kui tahate, siis väge nagu kuurits
kalu: ole vaid mees ja löö kaks otsa
hopsti! kinni ning maailma muutvad
ideed ongi käes.
Kui need jutud metsast ja selle tervendavast, parandavast ja avitavast
väest on õiged, siis ei oska ma järeldada muud, kui et eestlane vajab
keskkonda, kus keegi ei juhi.
Vaadake puid! Kas nende seas leidub ülemaid ja alamaid, haritlasi ja
ärimehi? Veel enam, vaadake sipelgapesa! Kas sipelgate hulgas on juhte
ja õpetlasi, kes kogu selle tuhandetest ja tuhandetest isenditest koosneva karja tegevust suunaksid ja
juhiksid?
Kui mõistuspärane ka sipelgate
tegevus ei oleks, selgub, et nende
käitumist ei suuna miski muu kui
ürgne tung saada järglasi ja kõige
labasem lõhnataju. Lõhna tunneb
sipelgas oma tundlate kaudu, ja kui
ta kord juba märkab, et mingist suunast saabub ajaühikus enam sipelgaid, siis tormab samasse suunda:
toit on saadaval. Ka tunneb ta võõra
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pesa, ammugi võõrliigi sipelgad ära
lõhnast. Sipelgaema, ainus munev
elukas, istub sügaval pesa sees, ja
teda toidavad suguvõimetud emad.
Mõnda isast on ka vaja. Ja ongi kõik.
Kuidas see ometi toimib nii edukalt,
et sipelgate kogumass on Maal inimese kogumassist suurem?
Võib-olla on sipelgate edu saladus selles, et nad ei vaeva end gravitatsioonilainete kinnipüüdmisega? Säästva arengu on nad saavutanud ilma igasuguse pöördumatu reostamiseta. Nende 14 000
liiki on jaotunud
üle kogu maismaa
ja nad on 130 miljonit aastat tegutsenud
ilma ebavajaliku innovatsioonita.

printsiibil. Jalutaja ei suuda
eales ennustada, kas talle
vastu lonkiv inimene tahab teda allutada või mitte.
Kuidas see ometi toimib nii edukalt,
Kui üks must
et sipelgate kogumass on Maal
auk neelab alla
inimese kogumassist suurem?
teise musta augu,
kumb siis kumma
alla neelab? Nüüd
vist teame kindlalt, et mustade aukuMets ei ole siiski ilmtingimatu
de vähenemise hinnaga tekivad grapingemaandaja. Kvantfüüsika algvitatsioonilained. Aga me ei tea, kuiaegadel oli füüsikutel tavaks ronidas neid ära kasutada, kuna need
da mägedesse. Peale selle mängis
on nõnda nõrgad, ehkki levivad läbi
Einstein viiulit. Meie Ernst Öpik
keskkonna, milles nähtav valgus
eelistas meres ujumist ja klaverineeldub.
mängu. Harald Keres mängis malet
ja flööti.
Metsa häda on selles, et see vaaMetsaskäik on neist tegevustest
tab sissepoole, nii nagu lõunamaakindlasti kõige ohtlikum, kuna seal
de majaaknad vaatavad sisehoovõid sa kohata tegelast, kes on oma
vi. Metsas kuuleme küll linnulaulu,
ühiskonna üles ehitanud allumise
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Foto: Tiit Kändler

Mets varjab jõge. Boroni alamjooksul 2013. aastal
aga lauljad ise on meie silme eest
enamasti varjul. Veneetsia parkides
peeti linde puurides, et nad oleksid kenasti silma all. Lõpuks leidsid veneetslased lahenduse nii oma
linnulihanäljale kui ka silmale. Nad
kinnitasid tuvijalgade külge väikesed
raskused, nõnda et linnud ei suudaks Püha Markuse väljakult minema lennata ja neid oleks kerge kinni
püüda. Mõnedel tuvidel õnnestus
ometi põgeneda, ja nende järglased
elavad linnas siiamaani.
Nii võitleb linn looduse vastu ja
näiteks Londoni Trafalgari väljaku
tuvidest saadi lahti. Meil on olnud
kuulda, kuidas võitleb Viljandi varestega. Saksa filosoof Oswald Spengler
arvas, et tsivilisatsiooni arengut saab
mõõta sellega, kuivõrd minnakse
ehitamisel üle taimedelt kivile. Nüüd
oleme jõudnud terase ja plasti ja

klaasini (selleni jõudsid küll juba
veneetslased).
Mets on omamoodi Potjomkini
küla, kui sa tema organismi ei tunne.
Siis sugenebki mõte, et metsas on
vabadust, mis laseb puhata. Tekib
tunne, et metsas pole jõuministeeriume. Tõepoolest, kes on metsa
valitseja, kas karu või sipelgas?
Sipelgatel pole küll hierarhiat, kuid
kaalult on neid karudest enam. Nii
tundub ju ka võõras linnas matkates,
et seal on vaba, pole sundi ega jõudu.
See tunne on muidugi petlik.
Selle petliku tundega tahetakse
millegipärast inimesi eksitada. Mis
muu kui eksitamine on igasugused
roheliste linnade ja kultuuripealinnade ja veel kõikvõimalike linnade
konkursid. Linnarahval tekib tunne,
justkui oleks demokraatiat rohkem,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

aga see on nagu metsaga: kes ei tea,
kuidas mets toimib, sellele tundub
samuti, et seal on ohtralt vabadust,
ja närvid puhkavad.
Metsa aga juhivad sipelgad ja
muud mutukad, kellele piisab üksiku indiviidi tajudest, et tekiks organiseeritud ühiskond, mis iseennast
reguleerib. Sellepärast ongi sipelgatest raske lahti saada, kui nad otsustavad linna tulla ja seal elama jääda.
Kaosest iseorganiseerunud kogukonnaga sõda pidada on palju raskem kui ühiskonnaga, kus on oma
kaitseministrid ja kindralid ja kapralid.
Sama lugu on digimaailmaga. Kui
suhtlusvõrgustikke keegi ei juhi,
pole neid ka lihtne rivist välja lüüa,
kui ei lähe just energiaallika kallale. Sipelgas saab energiat enamatest ainetest kui inimene ja tema
digimaailm. Sellepärast ongi sipelgaid nii palju ja nendega toime tulla
kohati sootuks keeruline. Elu iroonia seisneb selles, et osa sipelgaliike
on inimene võtnud looduskaitse alla,
kuid sipelgad pole minu teada ühtegi
inimolendit kaitsealuseks arvanud.
Austraalia taimeteadlane Peter
Crisp ja tema kolleegid on ajakirja
Science 19. veebruari numbris kirjutanud, et taimed võivad olla selgeks õppinud, kuidas unustada ja
uuesti otsast alustada. See võime
annab eelise võitluses füüsilise stressiga, nagu toidupuudus, kuivus ja
ebasoodne temperatuur. On ammu
teada, et taimedel on võimed, mida
võib kutsuda mäluks ja mälu hajumiseks ehk unustusvõimeks. Teadlaste
hüpoteesi järgi stressist vabanev
taim kas unustab või jätab meelde.
Siin mängib otsustavat rolli RNA
metabolism, mis kas toetab taime
suundumist algsesse olekusse või
mälu loomist. Nii üks kui ka teine
võivad aidata taimel ettearvamatuid
keskkonnaolusid taluda.
Niisiis selgub, et metsas ei olegi
nii pingevaba. Taim mäletab ja kui
tahab, siis unustab, sipelgad aga jätkavad oma 130 miljoni aasta tagust
organiseerunud kaost.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Foto: Indrek Aia

Tööjuhend

Nii nagu uisutajat ja suusatajat, tõmbavad jõed ka ratturit vastupandamatu jõuga. Ettevaatust, isegi pikalt paukunud pakasega on koolmekohad lahti!

Talvel rattamatkale:

hullu panete vä?
Juhan Javoiš

S

õna „jalgrattamatk“ tekitab
enamikus kaksipidiseid tundeid. Ühest küljest kuulub see
kindlasti üdini positiivse kuvandiga
sõnade hulka, samamoodi nagu „talisuplus“, „hommikvõimlemine“, „kaerahelbepuder“ ja „koorilaul“.
Aga teisest küljest, tõdegem – no
kes viitsib! Eks me kõik ole vähemalt
korra elus jalgrattamatkale sattunud.
Üldjuhul jäävad sellest toredast puhkusevormist alateadvusse kummitama kaks põhilist märksõna: palavus
ja sääsed.
Asud väntama, ent peagi oled lagipähe lõõskavast päikesest otsekui
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*

puuga pähe saanud, kael kange ja
põlenud, riided higist märjad, silmad
tolmu täis ja kontoris kohviautomaadi vahet loivamisega treenitud jalad
iga pedaalipöörde vastu otsustavat
protesti avaldamas. Üritad looduskaunis kohas hetke puhata – kohe on
vereimejad platsis. Kihuta aga kibekiiresti edasi, et neist saadanatest
lahti saada! Nagu paljude masohhistlike loodusharrastuste puhul, kipub
ka suvise jalgrattamatka võlu pahatihti piirduma nelja sõnaga: pärast on
hea meenutada.
Muuseas, leidub imeline võimalus

neid hädasid vältida. Rattamatkale
tuleb minna talvel. Nii lihtne see
ongi.
LIBE!
Ilmselt pole ma esimene, kes selle
mõtte peale on tulnud. Kuid enamiku entusiasmi ventiil jookseb visinal
tühjaks samal hetkel, kui jalgrattamüüja tutvustab naastrehvide hindu.
Sõnadel nagu „must jää“, „külglibisemine“, „juhitavuse kaotamine“ jne
on igapäevaste liiklusuudiste valguses
paraku väga kuri kuulsus.
Meie oma väikese talirattamatkajate pundiga oleme läinud seda teed,
et kuulutanud naastrehvid määrustevastaseks. Oleme ratastel talviseid
matkateid mõõtnud juba kümmekond aastat ja senini pole keegi naastrehvidega kohale ilmunud.
Esiteks näpistavad naastrehvid

* Seesuguse retoorilise küsimuse sõnastas üks hiline suusataja, silmates meid
sumpamas öösel maratoniraja kõrval võsas põlvini lumes, jalgrattad õlal.
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Hea teada
• Viska kotti jäänaelad, mis kinnitatakse kummiga talla alla. Neid
võib leida esmatarbepoodidest.
Libedatel nõlvadel võib neist
palju abi olla.
• Libedaga lase sadul madalaks,
nii et jalapäkk ulatub maha toetuma. Siis toimivad jalad kukkumisohu korral otsekui tugisuusad, mida omal ajal talviti tsiklite
külge kruviti.
• Suur eelis on nn naistejalgrattal, mille raamil pole rõhttala.
Keerulisemate teeolude puhul,
näiteks paksus lumes autoroobastes, on sellega väga mugav
vaheldumisi jalastuda ja sadulastuda (või mis see õige sõna siin
oleks?).
• Nagu suusamatkalgi, hoia käepärast mõni avar soe lisarõivas,
mis puhkepausidel muule riietusele peale võtta. Kui külm on juba
kontidesse pugenud, on teda sealt

Foto: Juhan Javoiš

tõesti rahakotti, eriti kui paaripäevane matk jääb enam-vähem ainsaks sõiduks talve jooksul (igapäevane talvine jalgrattatransport on enamikus Eesti paikades senini paraku
kamikaze’de pärusmaa, palav tervitus siinkohal meie omavalitsustele!).
Teiseks näpistab rehvivahetus meie
kõige napimat valuutat – aega –, isegi
kui lasta see töö ära teha rattapoes.
Aga mis kõige tähtsam: suverehvidega seotud ohte saab vältida ja
koguni enda kasuks pöörata.
Kohe meie esimese matka esimesel hommikul oli äsja suurele sulale
järgnenud tugev külm. Külavaheteed
olid ehe uisuväli: püsti seistagi raske,
rääkimata sadulasse istumisest. Ilma
igasuguse sissejuhatuseta hakkasime
kohe uperkuuti langema nagu õunad
sügisesest puust.
Suur oli aga üllatus, kui keegi haiget
ei saanudki. Milles asi? Ei, mitte ainult
üliettevaatlikus sõidutempos ega paksus riidepolstris, mida suveratturid
endale lubada ei saa. Suusahüppajatele
ja uisutajatele pole ilmselt vaja seletadagi. Nähtus, mis teeb rattaga kukkuja
elu kibedaks, on teekatte suur hõõrdetegur. Just see peatab kiirelt liikuva
keha järsult ning põhjustab vigastusi,
šokki ja valu. Lausjää puhul seda probleemi ei ole. Kui jalamees prantsatab
otsejoones vastu jääd, võib ta murda
kondid, aga rattur liigub samal ajal ka
edasi ning kukkumisimpulss muundub sujuvalt libisemisimpulsiks.
Pärast vältimatut iseeneslikku
lühikursust liugles meie väike matkaseltskond mööda teid elegantselt
nagu iluuisutajad. Mis sest, et ilma
uiskudeta ja selili. Üleüldine loogu
langemine hoidis seltskonna tuju
üleval paremini kui lõbustuspargi Ameerika mäed. Õhus oli pidev
põnevusmoment: kes järgmisena?
Iseenesest mõista ei saa selliseid
talverõõme nautida samal teel koos
autodega. Kuigi Eestis eraldi jalgrattateid peaaegu et ei leiagi, korvab
selle (seni veel) hõre inimasustus.
Elame siin praegu üpris paradiislikes
oludes: vähem urbaniseerunud aladel on suur osa kõrvalteede võrku
küllaltki autovaba. Marsruuti valides
tasub kaarti vaadata just selle pilgu-

Kumba märkab madalast talvepäikesest pimestatud autojuht paremini?
välja peletada tükk tegemist.
• Kui kaaslased kipuvad vägisi silmapiiri taha kaduma, heida pilk
porilaudade rattakoobastele:
need võivad olla end sulalund
täis mätsinud.
• Siinne jutt põhineb vaid isiklikel
kogemustel, küllap leiad erialafoorumitest palju uut, huvitavat
ja ehk siinsele vastukäivatki. Aga
vaidlustes sünnibki tõde ja vastandite põrkumisest tärkab kõrgem teadmine :)

ga: milline tee on kõige kõverikum,
igerikum ja viib asjalike plekkvankrimeeste vägesid punktist A punkti
B kõige mõttetuma ringiga. Muidugi
peab arvestama, et päris kõrvalised
teed on lahti ajamata või sõitmata ja
võivad tingida mõnekilomeetrisi jalgsietappe läbi hangede. Aga vaheldus
ongi ju täpselt see, mida matkale otsima tullakse.
Marsruudist hoolimata peaks ere
helkurvest kuuluma talveratturi
varustusse sama kindlalt nagu teetöölisel. Samuti korralikud tuled ja helkurid rattal. Peale selle võib siia-sinna
riputada kasvõi tavalisi palituhelkureid, mis sõidul lipendavad ja vilguvad.
Auto möödudes tasub üldjuhul siiski
sõidualast väljuda ja tee serva seisma
jääda. Esiteks on lumevallidega talveteed märksa kitsamad ja libedamad
kui suvised. Teiseks võib isegi paarisentimeetrine jääkühm paisata kaherattalise suksu külili kõige ootamatumal hetkel. Unustada ei tohi sedagi
olulist tegurit, et talvel on autojuht ratturite suhtes märksa vähem valvas: ta
ei oska neid lihtsalt oodata.

Peale kõige on Eestimaa talv ju teatavasti kohutavalt
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PIME!
Kõige ehedama talvenaudingu saab
kätte tavaliselt jaanuari teisel poolel: just siis tavatseb ilmataat meile
kaela virutada kõige käredamad külmarekordid. Ent valgusega on päike
sel ajal sama kitsi kui novembri lõpus
(tõsi, lumevalgus leevendab olukorda
tunduvalt).
Teine parim aeg matk ette võtta on
vabariigi aastapäeva ajal. Päev on juba
tunduvalt pikem ja kui ilmaga veab,
saate kaks ühes: pärastlõunati ereda
päikese, tilkuvate räästaste ja tihaselaulu saatel esimese võimsa kevadmeeleolu, öise pakasega kottpimedas
metsas termosest kuuma glögi rüübates aga mõnusa jõulumeenutuse.
Jah, kui just autosid pole tülitamas, siis ei maksa pimedust peljata. Vastupidi! Pimedus loob paikadega ainulaadse emotsionaalse sideme.
Isegi tavalised turistivaatamisväärsused on toredamad, kui nad kerkivad
meie ette äkitselt kuskilt tontmustast
71

Tööjuhend

KÜLM!
Kui marsruudivalik ei ole õnnestunud ning juhtute suurema ja igavama
tee peale, siis kogunevad kilomeetrid
kiirelt. Samamoodi koormus eelkõige
põlvedele. Neid tasub sellistel puhkudel silmas pidada: et nad ei saaks
külma ega niiskust. Madal sadul (vt
lisakasti) ei lase jalga täielikult sirutada ja see lisab põlvedele ebaloomulikku koormust, mis võib ebasoodsate

Kuna praamini oli aega napilt, üritasime rehvile
teha „säästupaikamist”. Külma tõttu keeldus liim
koostööst ja paik pidas õhku vaid mõnisada
meetrit. Varurehv kotti!

asjaolude kokkulangemise korral end
veel aastaid tunda anda.
Kondivaevuste ärahoidmine on üks
põhjus, miks talvise rattamatka kindel
etapp võiks olla igaõhtune (viha)saun.
Parim variant on muidugi marsruudil elutsevad sõbrad-tuttavad: matk on
hea ettekääne neid üle hulga aja oma
külaskäiguga rõõmustada. Kui saunaga
sõpru pole tee äärest võtta, siis majutusasutusi valides tuleb meeles pidada,
et suur osa neist talvel ei tööta.
TEEKS PAREM MIDAGI MUUD!
Kes tossuvaba kulgemise pisiku juba
hinge on saanud, see enam naljalt ei
tervene. Suvel purjed ja kõikmõeldavad suuremad ja väiksemad rattad, aga
talvel mõistagi suusad, tõukekelgud

Foto: Veiko Taluste

olematusest ega avagi ennast silmale rohkem, kui õnnestub lambivihuga
kobada. Kunagi hiljem samasse paika
sattudes saad tunda korraga nii äratundmis- kui ka avastamisrõõmu.
Korralik ratta- või pealamp kulub
marjaks ära. Nagu eespool mõista
antud, on talvetee mikromaastik tunduvalt elamusrikkam kui suvine igav
asfalt või tüütu treppi sõidetud kruus.
Eriti väsinud peast tasub pimedas teepinda hoolega silmas pidada. Auto- või
kaaslaste jäljes sõitmine säästab kustunud ratturi vaeva mitmekordselt.

ja uisud.
Ja l g r a t a s
pole talveks
ainuke variant,
aga teiste puhul on läbirääkimised ilmataadi ja kaardiga muidugi tunduvalt pingsamad. Ka lihtsalt jalutada on tore, aga jalgratta liikumiskiirus tundub mulle isiklikult
optimaalne. Jalamehele on 20-kilomeetrine päevatee lagi, millest üle
läheb juba ponnistamiseks. Rattaga
on 50 kilomeetrit päevas parasjagu lõtv tempo, millega kuninglikult
sadulas otsekui tugitoolis istudes end
talviste loodusvaadetega kostitada
lasta.
Juhan Javoiš (1975) on zooloog, Eesti
Looduse toimetaja.

Eesti Looduse fotovõistluse
parimad pildid
Näitus RMK majas
Toompuiestee 24, Tallinn
Avatud E–R 9–18
16. märtsist kuni 31. maini 2016

Foto: Joosep Käba (2013)

Näituse pildid on prinditud Overallis
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Raamatud
Maailma imetajate mitmekesisus
Andrei Miljutin. Toimetanud Aivo
Tamm ja Anne Kirk, toimetanud ja
korrektuuri lugenud Anu Sillaots.
Kujundanud Janika Vesberg. Varrak,
2015. 360 lk

R

aamat tutvustab maailma imetajate suuremaid süstemaatilisi üksusi:
seltse, alamseltse ja
sugukondi, nende
esindajate klassifikatsiooni, põlvnemist, levikut, kehaehitust ja eluviisi.
Teose põhiosas on vaatluse all seltsid ja sugukonnad, nende olulisemad
liigid, loomade eluviis, kehaehitus ja
levik. Tekstist arusaamist hõlbustavad rohked mustvalged ja värvilised
autori originaaljoonised.
Autor on õpetanud Tartu ülikoolis eri aegadel terioloogiat (imetajateadus), selgroogsete zooloogiat ja
võrdlevat morfoloogiat. Suurem osa
tema teaduspublikatsioonidest käsitleb närilisi. Eestikeelne zooloogiakirjandus on rikastunud suurepärase,
olulise ja usaldusväärse teosega, mis
võiks olla iga looduse- ja loomahuvilise raamaturiiulis.

Sõlmed ja pleisid
Jaan Künnap. Küljendanud Anne
Järvpõld. Jaan Künnapi alpinismiklubi,
2016. 199 lk
öied ja sõlmed on autori elus mänginud väga tähtsat rolli,
nii merel kui ka mägedes: ta enda kui ka
sõprade elu on sõna
otseses mõttes rippunud köie otsas. Tänu köite kasutamise oskusele on Künnap päästnud
palju inimesi ja pääsenud ka ise.
Käsiraamat on suurepärane teejuht sõlmede maailma: siit saab ülevaate köite lühiajaloost ning looduslike ja sünteetiliste köite olemusest,
köite kasutamisest, töövahenditest ja
sidumisest. Enamjao teosest hõlmavad 237 sõlme sidumise piltjuhised.
Sõlmed on jagatud valdkondade kaupa:
merel kasutatavad, alpinismi- ja arbo-

K

rismisõlmed, õngesõlmed ja lipsusõlmed. Sõlmi aitab teosest üles leida fotode loend lk 40–46. Kindlasti saab teosest abi nii jahimees, kel on vaja uluk
metsast välja lohistada, kui ka metsamees palgiveol, rääkimata matkajatest
ja muudest looduses liikujatest.
Putukafriigi päevaraamat. Elust
aias koos putukatega
Viio Aitsam. Keeletoimetanud Merike
Järvlepp, kujundanud Ande Kaalep.
Hea Lugu, 2016. 175 lk
utor jagab
putukamaailma avastamise kogemusi: kuidas õppida tundma
neid, kellega oma elamis- ja tegutsemisruumi jagad, kes elavad aias ja keda
kohtad põllul? Putukate jäädvustamine ei nõua tingimata supermakro
objektiivi, nende määramine ei eelda
tingimata mikroskoopi. Viio Aitsamist
sai aiapidaja ning ta pidi hakkama otsima vastust küsimusele, kas mardikate,
kärbeste, ämblike, täide jt liigirohkus
matab kõik või on võimalik aeda ka nii
pidada, et kogu elustik jääb alles ja ka
saak saadakse kätte.
Päevaraamat on väga tore lugemisvara aiapidajale või muidu loodusehuvilisele, kes tunneb huvi ümbritseva vastu, ent võib-olla ei tea, mismoodi peaks looduse mitmekesisusele lähenema. Põnevat lugemist leiavad ka taimesõbrad: autor on jälginud
ja pildistanud näiteks öö-põisrohtu,
kelle õied on tõepoolest avatud vaid
öösiti, et ööliblikad saaksid neid tolmeldada.

A

Tarnad
Mare Toom, Jaan Liira, Thea Kull. Eesti
elurikkus – 2. Toimetanud Peeter
Veromann ja Kalle Hein, küljendanud
Eesti Loodusfoto. Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, 2016. 303 lk

K

äsiraamat
annab ülevaate tarna
(Carex) perekonna asendist eluslooduse süsteemis,
tarnade taksonoo-
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miast ja evolutsioonist, morfoloogiast, tähtsusest ökosüsteemis jne.
Määramistabelites on lähtutud nii
generatiivsetest kui ka vegetatiivsetest tunnustest, kusjuures viimased
on rühmitatud elupaikade järgi.
Põhiosa võtavad enda alla liigikirjeldused ja umbes 1300 värvifotot taimede tunnustest: üldvaade, õisik eri
vanuses, pähik, kattelehed ja põisikud, keelejälg lehe alusel, lehelaba
suhteline laius, lehe kuju, lehetuped,
võrkkiud jne. Liigikirjelduses on
peale nimede ja sünonüümide toodud tarna lühikirjeldus, põhikirjeldus, ökoloogia, levik sõnas ja levikukaardina, tõendeksemplaride loend,
lühike ingliskeelne kirjeldus jms.
Tarnaraamat maksab 32 eurot,
osta saab TÜ loodusmuuseumist.
Samas sarjas on varem ilmunud
Kuulo Kalamehe „Riisikad“ (2011).
Muutuv Eesti loodus
Rein Kuresoo. Toimetanud Mari Kaisel,
kujundanud Epp Leesik. Eestimaa looduse fond, 2015. 166 lk
aamat
on
alguse saanud pildistamisest ja seetõttu on fookuses ajalõik, mis on fotodega dokumenteeritud: umbes sada
viimast aastat Eesti ajaloost. Eesti
looduse pikaajalisi muutusi käsitlev
teave on seni olnud laiali pillatud
erialastes ajakirjades ja monograafiates ning on teemasid, mida polegi
varem uuritud.
Teoses käsitletud teemad on jaotatud valdkonniti. Esmalt põlis- ja võõrliikide teema, siis kasvav ja kahanev
Eesti mets, pargid ja põlispuud, poollooduslikud kooslused, sood ja nende
rikutus, poldrid ja järved, kammitsetud ja kammitsemata jõed ning muutuv rannik. Eelkõige on tegemist teatmeteosega ja teises järjekorras pildiraamatuga, kus on toodud fotosid kunagisest ja praegusest olukorrast. Raamatut võib endale küsida
Eestimaa looduse fondist; väljaandmist on rahastanud keskkonnainvesteeringute keskus.

R
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Foto: H&M Counscious Foundation

Kroonika

Mitte kuigi talvine

veebruar

N

äärikuu viimasel nädalal saabunud
soe ilm kestis küünlakuus edasi,
lumi sulas peaaegu jäägitult ja
jõed kaotasid jääkaane. Kuu keskpaigast peale oli vähemalt öösiti paiguti
ka külmakraade ja hakkas jälle sadama
lund, mis sageli oli küll pigem sulalumi
või lausa lörts. Igatahes Eesti kuulsaim
suusaüritus Tartu maraton tuli jälle ära
jätta. Kuu lõpuks oli Viru-, Harju-, Järva- ja
Viljandimaal siiski päris kopsakas lumekord, mujal õhem ja saartel peaaegu
üldse mitte.
Ilmateenistuse kokkuvõte näitab ootuspäraselt, et veebruar oli pikaajalisest keskmisest tublisti soojem (+0,7° vs –4,5°), üle
kahe korra sajusem (70 mm vs 35 mm)
ja hoopis napima päikesepaistega (44 vs
61 tundi). Õhutemperatuuri maksimum,
6,6°, mõõdeti 10. veebruaril Pärnus ja
miinimum, –12,3°, 18. veebruaril Tiirikojal.
Suurim ööpäevane sajuhulk, 14 mm,
registreeriti 3. veebruaril Viljandis.

Foto: Toomas Jüriado

01.02 Algas EOÜ rasvatihase-aasta
10-vooruline linnumääramise
võistlus, mis kestab novembrini.
01. ja 04.02 KIKi keskkonnaprogrammi
teabepäevad Viljandis ja Tallinnas.
01., 08., 15., 22. ja 29.02 Loodusõhtud
rahvusraamatukogus: „Imeline
polaarretk Franz Josephi maale“
(Mari Hunt), „Kuuga sõbraks!“
(Mikk Sarv ja Martin Vällik);
Matsalu loodusfilmide festivali
filmid; „Rail Baltic ja Tallinn-Helsingi
toru“ (Indrek Allmann) ning
„Seiklused inimtühjas Koolas“
(Aleksander Suur ja Rainer Pedak).
01.–27.02 Rait Killari loodusfotonäitus
suvisest Kesk-Norrast „Lunn, änn ja
teised“ TÜ botaanikaaias.
01.–29.02 Ants Maripuu fotonäitus „Luht
ja tegemised“ Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõel.
02.02 Rahvusvahelise märgalade päeva
üritused: ELFi, RMK, Eesti märg
alade ühingu ja Läti ülikooli
korraldatud konverents „Eesti
märgalad 2016 – soode kasutusest taastamiseni“ Tartus ning

Kuu alguses oli Emajõel veel jääd,
aga lumi peaaegu täiesti sulanud
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Auhinnatud Reverse Resources autasustaja seltsis (vasakult): Urmas Pappel, kroonprintsess Victoria, Ann Runnel, Aili Aamisepp ja Neeme Praks

Tartlaste ringmajandusidee
teenis väärt auhinna

R

ootsi kroonprintsess Vic
toria andis 10. veebruaril Stockholmis kätte auhinnad esimesele viiele Global Change
Awardi, sihtasutuse H&M Conscious
Foundation ringmajandusvõistluse
võitjale.
31. oktoobriks laekus võistlusele
üle 2700 materjaliringluse idee 112
riigist. Korraldajad valisid neist viis
tõhusaimat ja panid need veebruari
esimesel nädalal veebihääletusele, kus
anti kokku 22 500 häält.
Suurima häältesaagi, 31%, kogus
Michael Hummeli juhitud Soome
innovatsioonirühma idee, mis keskendub jääkpuuvilla kui tekstiilitoor-

me kasutusele. Nad saavad arenduseks 300 000 eurot. 22% häältest kogunud ameeriklased (töörühma juht
Akshay Sethi) pälvisid 250 000 eurot.
Kolmandat kohta (igale 150 000 eurot)
jagasid itaallased, hollandlased ning
tartlase Ann Runneli juhitav idufirma Reverse Resources, kes toob veebikeskkonna kaudu turule Aasia rõivatootmises tekkivad jäägid.
Kõigile viiele meeskonnale pakutakse võimalust osaleda aastases
kiirendusprogrammis, mida korraldavad Stockholmis Accenture ja
kuninglik tehnoloogiainstituut.
www.kungahuset.se/Loodusajakiri

„Teeme ära!“:
Eestist üleilmseks kampaaniaks

T

eeme ära!“ maailmakoristuse meeskond alustas rahvusvahelist kampaaniat,
et koguda raha 2018. aasta 8. septembri ülemaailmse koristuspäeva
heaks (vt www.indiegogo.com/projects/world-cleanupday-2018#).
Kahe
kuu jooksul tahetakse koguda 150 000
eurot, et koolitada
150 riigi jaoks võimekad projektijuhid.
Eestist alguse saanud „Teeme
ära!“ liikumine on jõudnud juba
112 riiki ning koristustalgutel on
kaasa löönud ligikaudu 14,5 miljo-

„

nit inimest. Suured koristustalgud
on peetud näiteks Lätis, Leedus,
Sloveenias, Portugalis, Itaalias,
Ukrainas, Albaanias, Rumeenias
ja Kosovos. Eestlaste algatusest on
indu saanud ka Brasiilia, Afganistan,
Filipiinid ja India.
Maailma koristuspäeva ettevalmistamiseks luuakse globaalne prügikaardistusrakendus ning korraldatakse ulatuslik üleilmne kampaania.
Infot leiab võrgupaigast www.letsdoitworld.org.
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„Teeme ära!“/Loodusajakiri

Meeleolukas hetk sünnipäevapeolt: Mihkel Pukk (paremal) on kätte andnud Eesti
maavarade ühingu kingituse, fotokollaaži ELFi kliimabussi käigust Pariisi kliimakonverentsile, kus osalesid nii Mihkel Pukk kui ka ELFi juhatuse esimees Silvia
Lotman. Kingitust hoiab ELFi juhatuse liige Tarmo Tüür

Looduse fondi veerandsada
on olnud tormiline

E

estimaa looduse fond (ELF)
tähistas 3. veebruaril oma 25.
aastapäeva. Meeleolukal peol
avaldati tänu ja tunnustust mõtte- ja
teekaaslastele, toetajatele ja vabatahtlikele.
ELFi juhatuse esimees looduskaitseekspert Silvia Lotman on sel puhul
avaldanud veebikirjutise „ELFi esimene veerandsada on olnud tormiline ja rahunemist ei paista“
(www.elfond.ee/et/elfi-lugu/elf-25).
Kahekümne viie aastaga on ELF toonud loodustalgutele mitu tuhat inimest. Lotmani arvates võiksid loo-

dustalgud tulevikus olla riikliku looduskaitse orgaaniline osa, sest „seadused ei kaitse loodust, inimesed
kaitsevad“.
Lotman kinnitab ELFi rolli teadmiste levitajana, „kelle kaudu on saanud oma loodusteaduslikele sõnumitele ühiskonnas võimendust maailma parimad Eesti looduse tundjad
ja loodusteadlased. Selleks ELF ongi.“
Ta usub, et 25 aasta pärast on ELF
olemas ning seisab endiselt teadmistepõhise ja inimkeskese looduskaitse eest.
ELF/Loodusajakiri

Viis Eesti ettevõtet on saanud
Euroopa Liidu ökomärgise

P

esuvahendeid tootev aktsiaselts Mayeri Industries on pälvinud Euroopa Liidu ökomärgise. Nüüdsest võib Euroopa Liidu
ökomärgist oma toodetel
kasutada viis Eesti ettevõtet: Mayeri Industries,
Estko, Kroonpress, Eskaro
ning Akzo Nobel Baltics.
1993. aastal riigiaktsiaseltsi Flora erastamisel asutatud ning täielikult Eesti
kapitalil põhinev Mayeri Industries
on suurim pesemisvahendite tootja lähiregioonis. Firma põhitoodang
on pulbrilised ning vedelad pesu- ja
puhastusvahendid.

2015. aastal viis ettevõte kõik toodetavad pesupulbrid ja -geelid vastavusse Euroopa Liidu ökomärgise
nõuetega ning omandas vastava sertifikaadi. Selleks vahetati ohtlikumad toorained
vähem ohtlike vastu ja
vähendati pakendite kaalu.
EL ökomärgisega pesuvahendid sisaldavad üksiti vähem lõhnaaineid, mis
võivad põhjustada allergiaid, pealegi on nende toodete toime
tõhus ka väiksemate koguste korral.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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keskkonnaameti märgalade päev
Kuressaares, üritused Pärnu koolides ja räätsamatk Iisakus.
02., 03., 14. ja 16.02 Üritusi Tartu tähetornis: Tõnu Viigi loeng Johannes
Keplerist, teeõhtu teadlasega –
Antti Roose „Vahi – 21. sajandi
Annelinn?“, planetaariumietendused ning Martin Välliku loeng „Kas
maa ongi lame?“.
03.02 Keskkonnaameti ja Eesti saarte
kogu ühiskorraldatud seminar
Kuressaares „Lääne-Eesti rohelised
saared. Saarte koostöö eile, täna,
homme“.
03.02 Viljandi pärimusmuusika aidas
avati näitus uurali rahvaste looduslikest pühapaikadest.
03. ja 17.02 Tallinna teletornis korraldati
näituse „Elus Universum“ raames
kohtumisõhtud kosmoseteadlastega: Elmo Templi („Universumi
tume pool“) ja Antti Tammega
(„Millest koosneb Universum?“)
ning Mihkel Kamaga
(„Kosmoselaev Maa ja elukõlbulikud planeedid Universumis“).
04.02 Üle-eestilise haridusprogrammi
„Näoga mere poole“ avaüritus
Tallinnas mereakadeemias.
04.02 Jääajakeskuses Tartumaal Äksis
peeti geopargi II konverents
„Loodusturismi toodete ja teenuste arendus“.
04.02 Keskkonnaminister Marko
Pomerants allkirjastas lendorava
kaitse tegevuskava.
04.02 Keskkonnaameti veeteemaline
teabepäev Kuressaares.
04., 11. ja 18. 02 Loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia: etnobotaanik Raivo Kalle rääkis söödavatest taimedest väljaspool aeda,
Helle Roosaluste ravimtaimedest
ning Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke oma kogemustest.
05.02 Eesti loodusmuuseumis alustas
tegevust seenioride loodusklubi.
Esimesel korral räägiti aasta puust,
loomast ja linnust ning ilmast ja
selle vaatlustest. 12.02 teema oli
„Talvised külalised meie linnumajas. Kas ja keda toita?“ ning 26.02
„Eestimaa kiskjad“.
07.02 Tallinna loomaaias tähistati Hiina
kalendri ahviaasta algust.
Foto: Erika Jüriado

Foto: Marko Kohv

Kroonika

Jäi veebruarituultele alla
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Kroonika

Foto: Erika Jüriado

Sulalumi pakkus võimalusi ennast kunstnikuna tunda
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Jälle on aeg öelda „Tere, kevad!“
Foto: Toomas Jüriado

J

uba 20 aastat on lapsed koos õpetajate ja vanematega saanud osaleda loodushariduslikus ettevõtmises „Tere, kevad!“. Osalema on
oodatud lasteaedade vanemate rühmade lapsed ning 1.–9. klassi õpilased koos õpetajatega. Kevadendeid
otsitakse 1. märtsist umbes mai keskpaigani – kuni kõik kevade märgid
on leitud.
Lapsed õpivad tundma looma- ja
taimeliike: jälgitakse 36 Eestis tavalise looma- ja taimeliigi ilmumist kevadisse loodusesse. Nende märkamise
kuupäev sisestatakse kevadvaatluste
veebilehel lihtsa vormi kaudu andmebaasi. Nõnda saavad kevade saabumist üle Eesti jälgida nii osalejad kui
ka kõik teised huvilised.
Kavas on hulk teemakohaseid
lisategevusi: joonistamine, luuletamine, kevadfotode võistlus, kahes
vanuserühmas korraldatav loodus-

Vaadeldavate liikide seas on rohkesti
ammuseid tuttavaid, näiteks võilill
viktoriin, kus kus lapsed on nii
küsijate kui ka vastajate rollis.
Mullu avastas koos kevadet üle
7300 lapse ligi 260 koolist ja lasteaiast
üle kogu Eesti. Vt tere.kevad.edu.ee.
„Tere, kevad!“/Loodusajakiri

Foto: Wolfgang Wander / Wikimedia

07., 10., 12. ja 14., 13., 21. ja 27.02
Looduse Omnibussi sõidud
Tallinnast: Soomaale kanuudega
sõitma (ka Tartust); Võsule ja
Käsmu meremuuseumi tuleviku
üle arutama; Tuhalasse nõiakaevu
vaatama; Palmsesse kaminaõhtule
Jüri Kuuskemaaga ja ekskursioonile Anne Kurepaluga (ka Tartust);
Põlvamaale Eesti kõrgeimat puud
vaatama (ka Tartust) ning matkapäevale Oandu ümbruses.
09.02 Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnainspektsiooni pressikonverentsil anti ülevaade 2015. aasta
keskkonnajärelevalve tulemustest.
09.02 Ajakirja Akadeemia auhinnaseminar Tartus.
09.02 Keskkonnaameti loopealsete
taastamise koolitus Muhumaal
Koguvas.
09. ja 23., 16.–18., 18., 20. ja 29.02
Üritusi Tartu loodusmajas:
Matsalu filmifestivali filmid;
loomariigi tundmise viktoriin
õpilastele; Läti kultuuriõhtu
sarjast „Kultuuriderikas Tartu“;
loodushommik koolieelikutele
koos vanematega ning loeng
„Üleminek jätkusuutlikule Tartule“.
10.02 KIKi infopäeval Tallinnas tutvustati
ÜF meetme „Veemajandustaristu
arendamine“ I avatud taotlusvooru toetuse andmise tingimusi.
10.02 Tipu looduskooli loodusõhtul
Soomaal rääkis Marko Kübarsepp
hundist meie looduses.
10., 20. ja 25.02 EOÜ loodusõhtud
Tartus, Pärnus ja Haapsalus
„Rasvatihane ja teised tihased“
(Margus Ots, Pärnus ka Eedi
Lelov).
11.02 Maa-amet tutvustas Tallinnas oma
geoportaali.
11.02 Valitsus kiitis heaks metsanduse
arengukava rakendusplaani aastateks 2016–20.
11.02 Märgalade päevale pühendatud
loodusõhtu Palmses Lahemaa
rahvuspargi looduskeskuses
(Remek Meele film „Eesti loodus:
Alam-Pedja“ ja Kauri Kivipõllu reisimuljed mussoonimaadest).
11., 18., 25. ja 26.02 Keskkonnaameti ja
keskkonnaministeeriumi infopäevadel Pärnus, Tallinnas, Tartus ja

Auli arvukus on
Läänemerel
üha kahanenud. Fotol
on isaslind

Ornitoloogid loendavad lennukitelt
Läänemere linde

J

aanuarist kuni märtsi keskpaigani
korraldatakse Läänemerel esimene rahvusvaheline arktiliste veelindude lennuloendus.
Eesti maaülikooli (EMÜ) peaspetsialisti ornitoloog Leho Luigujõe
sõnul on Läänemeri oma arvukate meremadalikega veelindude tähtis talvituskoht, kuhu talvel koguneb
suur osa Arktikas pesitsevatest liikidest. Nii saab neid loendades olulist
infot asurkondade suuruse kohta, mis
on vajalik nii keskkonnakaitsetööd

kavandades kui ka merekeskkonna
seisundit hinnates. Näiteks väheneva arvukusega auli (Clangula hyemalis) edaspidine saatus oleneb suuresti Läänemere kaitsest, kuna siin on
tema tähtsaim talvituspaik.
Loenduses
osaleb
seitse
Läänemere-äärset riiki: Taani, Soome,
Saksamaa, Läti, Poola, Rootsi ja Eesti,
kus loendust korraldab EMÜ koostöös Eesti ornitoloogiühinguga.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

EMÜ/Loodusajakiri

Kroonika

K

Foto: EMÜ

eskkonnaminister Marko
Pomerants laskis 12. veebruaril Tartumaal Varnjas loodusesse merikotka, kes oli sattu-

EMÜ doktorant veterinaar
Madis Leivits
merikotkaga

nud Eesti maaülikooli (EMÜ) ravile
pliimürgistuse tõttu.
Kotkast tohterdanud loomaarsti, EMÜ doktorandi Madis Leivitsa
sõnul satub igal jahihooajal ravile pliimürgistusega merikotkaid, hulk
röövlinde hukkub. Mürgistuse
saavad nad pliiga saastunud ulukilihast, saaste on pärit pliid sisaldavast
jahimoonast, mida ikka veel kasutatakse. Leivits kinnitab, et pliimoonaga kütitud ulukiliha on ohtlik ka inimesele.
Selle linnu päästis Tartumaa jahimeeste kiire tegevus: haige lind toimetati ruttu kliinikusse, kus ta sai
ravi plii ning mürgistusega kaasnevate komplikatsioonide vastu. Aastas
jõuab Leivitsa kätte üle kümne viga
saanud merikotka, kellest enamik
on paraku juba surnud. Mullu
õnnestus neljast tema hoole
alla sattunud kotkast
päästa kaks. Ilmselt
jäävad paljud hukkunud
linnud leidmata, sest merikotkas on pelglik liik, kes elab inimestest eemal.
EMÜ/Loodusajakiri

Meil kahekümneseks saav
Globe kutsub õpilasi
võistlusele

H

aridus- ja teadusministeerium (HTM) ning Globe
Eesti kutsuvad 5.–12. klassi
õpilasi osalema keskkonnauurimistööde üleriigilisel võistlusel. Oodatud
on looduskeskkonna probleeme
käsitlevad õpilasuurimused, põhikooli loovtööd ning Globe’i programmi
tegevust kajastavad tööd. Esitada võib
nii individuaalseid kui ka meeskonnatöid. Uurimused tuleb saata hiljemalt 16. mail, täpsemad nõuded leiab
HTM veebilehelt.
Eestis tähistatakse tänavu Globe’i
programmi 20. tegevusaastat. Meil

1996. aastal
alanud programmi siht on olnud
suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust, toetada uurimuslikku tegevust ning õpilaste, õpetajate ja teadlaste vahelist koostööd.
Globe on 1995. aastal algatatud
üleilmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm (vt www.
globe.gov), millest võtavad osa kooliõpilased 116 riigist, sh õpilased 79
Eesti koolist. Globe’i peakorter asub
USAs Fort Collinsis.
HTM/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Jõhvis räägiti võõr- ja probleemliikidest.
12.02 RMK viies teadusseminar Tartus.
12.02 Öösel hakkas Tuhala karstialal
keema Nõiakaev. Veebruarikuus
kees Nõiakaev viimati 19 aastat
tagasi (1997).
12.–13.02 Eesti loodushariduse seltsi
uue üle-eestilise projekti „100
kooliallikat“ ekspertide kohtumine
Viljandis.
13.02 TÜ loodusmuuseumis oli sõbrapäevale pühendatud huvipäev.
14.02 Eesti loomakaitse seltsi korraldatud heategevuslik korvpallimäng;
piletitulu (2364,25 eurot) eest
tasutakse hättasattunud kodu- ja
metsloomade ravi arveid.
15.02 Tallinnas peeti rahvusvaheline
energeetikakonverents „Trilemma
– teekaart tasakaalus energiapoliitikani“.
16.02 Tallinnas energia avastuskeskuses
avati interaktiivne näitus „Kihilise
Maa aardelaegas“, mida saab vaadata aasta lõpuni.
16. ja 17.02 Järjekordne rohelise tee
õhtu Tartus (Signe Mällo ja Erlend
Sild – „Putuktoit – keskkonnasõbralik lahendus toidutööstusele?“)
ning esimene rohelise tee õhtu
Tallinnas (Markko Mäll ja Marko
Kiisa tutvustasid vihmaussi- ehk
vermikompostrit).
17.02 Tallinna linnuklubi linnuõhtul rääkis radarornitoloogiast Mati Kose.
18. ja 22.02 Loodusteemalise heategevusliku mälumängu järjekordsed
voorud Tartus ja Tallinnas.
20.02 Eesti ajaloomuuseum ja Eesti
meremuuseum korraldasid
Tallinnas merekultuuri aasta mälumängu „Meritsi avastatud maad“.
22.02 TÜ loodusmuuseum esitles sarja
„Eesti elurikkus“ teist köidet
„Tarnad“.
25.02 Tartu loodusmaja ökoloogiaviktoriin Tartu linna ja maakonna
koolide 8.–9. kasside õpilastele. Viktoriini küsimused valiti
2015. aastal ajakirjades Eesti
Loodus ja Loodusesõber ilmunud
artiklite põhjal.
26.02 Tartus esitleti „Setomaa“ koguteose looduse köidet.
27.02 Tallinna loomaaias tähistati rahvusvahelist jääkarupäeva.
Foto: Toomas Jüriado

Pliimürgistusest terveks ravitud
merikotkas sai loodusesse tagasi

Kuu viimasel nädalavahetusel oli
päris mõnus pehme talveilm
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Joonistused: „Tere, kevad!“, mullused kaastööd

Mikroskoop

Jälle on aeg öelda „Tere, kevad!“. Ja loomulikult võtta kätte pliiatsid või pintslid ning ta pildile jäädvustada. Täpsemalt loe üleeelmiselt leheküljelt!

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kus asub Aa mägi?
Mis on bioloogiline süsinikupump?
Miks peab sügistalvel lindude pesakaste tühjendama?
Miks topiti Islandi Suurde geisrisse 50 kg seepi?
Mille põhjustasid 40 aastat tagasi binaarsed otsustusdiagrammid?
Kus elas Tuuslar?
Kus elab päikesekaru?
Kus on kohatud kaelussiili?
Kes või mis on Tsaratanana?
Miks oli tarvis sulgeda Vanapagana
viinaäri?
11. Kes on kõige arvukam talilind Eestis?
12. Kes on pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. aprilliks aadressil mikroskoop@
loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. Kirja teemaks märkige
„Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus.
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
78
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Möödunud kuu vastused
1. Inimliigi tüüpeksemplar on Linné
(lk 44).
2. Eesti inimene kardab metsa minnes kõige rohkem seda, et ta kohtub teise inimesega (lk 53).
3. Liibanoni mäed asuvad Saaremaal
Panga panga läheduses (lk 36).
4. Paljud rhodoslased ja hiidlased ei
tunne hästi kodusaare puid (lk 68).
5. Kolhoos karjatas Udriku laiul
1960. aastatel lindude pesitsuse
ajal lambaid (lk 80).
6. Siil ei varu talveks toitu, vaid
magab (lk 13).
7. Keskaegsetele ahnitsejatele müüdi
ükssarve sarvede pähe narvali piigikujulisi hambaid (lk 23).
8. Mullu oli Eestis viimase poolsajandi kõige soojem aasta (lk 9).
9. Pavlovi-nimeliseks metsamajandiks nimetati Aegviidu sõjaväepolügooni (lk 52).
10. Saarma talvesahver täidab ennast
ise (talveunes konnad; lk 12).
11. Ilusa silmaterakese nimeline
silmviburvetikas elab näiteks
Väike-Keema järves (lk 35).
12. Pildil olev kakand on elanud
Osmussaarel (lk 64).

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 ajakirja Eesti Mets aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Aavo Sirk Tallinnast.
Õige vastus oli „ ... tore, kui tuul lakka sasib“. Kokku saime 54 õiget vastust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

MÄRTS 2016 EESTI LOODUS |239|

79

Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
1916. a. saadik pole Islandi Suur Geiser
avaldanud enam mingit tegevust ja teda
loeti “surnuks”, kustunuks. Islandi geoloog
dr. E i n a r s s o n, kes teotsenud pikemat
aega geiserite uurimistega, leidis oma mõõtmiste abil, et selle kraatri avaus oli muutunud aja jooksul (täpsed mõõtmised olid
toimetatud 1846. a. C o l e s’ poolt), nimelt
ülemises suudme osas 3 m võrra läbimõõdus kitsamaks ja 7 m võrra õhemaks.
Ka t° oli langenud 80–90 °C 60 °C peale.
Arvestades, et surve vähenemisega peab
tõusma ka t° ja et nii peaks olema võimalik
esile kutsuda geiseri purset ka madalamas
t°-s, kaevas Einarsson kraatri küljesse renni ja
alandas selle kaudu veepinda ligi 1 m võrra
(rõhk kraatris langes 0,08 atm.). Tagajärjena
t° tõusis kraatris kiiresti 60°-lt 93°-le C ja
10 m sügavuses – 120 °C. Sellele järgneski
28. juulil 1935 geiseri uus – kunstlikult välja
kutsutud tegevus: kell 14.15 – esimene nõrk
purse – 11 m kõrguse veejoaga; kell 14.45 –
teine 30 m ja kiiresti selle järel kolmas 45 m
kõrgune, peale seda kui kraatrisse oli viidud
50 kilo seepi; kell 15.05 oli viimane purse, –
millega geiseri tegevus lõppes. [Islandi suur
kustunud geiser „äratati ellu“, 1936]

Suurem osa rähne lööb kevadel laulmise asemel trummi. Enamasti teevad seda
isaslinnud, kuid peaaegu kõikide meil elavate rähniliikide emaslinde on samuti
kohatud trummeldamas. Selle trummifestivali Vitipalus oli algatanud laanerähnipaari territooriumile tunginud võõras isaslind, kellele vastas kuusetüükale lennanud kohalik paar

Paastukuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
240 (snd 1776)

22.03 Johann Burchart, antikvaar, kodu-uurija
ja apteeker (srn 1838)

Teadlik veekogu majandaja peab iga veekogu kohta erižurnaali. Kõige selle registreerimine, mis toimub järvel, on töö, mida
teeb tavaliselt hästi ainult see inimene, kes
on ühtlasi uurija. Näiteks võiksime oodata,
et kohalike koolide õpetajad, võib-olla
ka õpilaste kaasabil, aitaksid kohapealset
kolhoosi või sovhoosi, teostades tema
järvede võimalikult täpset kirjeldamist,
loodimist, taimestiku ning järve põhja
kaardistamist, allikate otsimist ja teisi
vajalikke töid. Kohalikud looduseuurijad
võiksid olla vahendajaks veekogu valdaja ja
uurimisasutuste vahel. [Neeme Mikelsaar:
Siseveekogude majandamine ja kohalike
looduseuurijate ülesanded, 1961]

28.03 Arthur Joachim von Oettingen, füüsik
ja meteoroloog, TÜ professor (srn 1920)

175 (snd 1841)

80 (snd 1936)

08.03 Edmund August Friedrich Russow,
botaanik, TÜ professor (srn 1897)
22.03 August Rauber, anatoom ja embrüoloog, TÜ professor (srn 1917)

160 (snd 1856)

22.03 Hilana Taarka (Darja Pisumaa), setu rahvalaulik (srn 1933)

125 (snd 1891)

05.03 Anton Parts, geograaf (srn 1960)
08.03 Heinrich Riikoja, zooloog ja hüdrobioloog (srn 1988)

115 (snd 1901)

16.03 Boris Oskar Walter Koljo, metsateadlane (srn 1963)
22.03 Anton Kesküla, matemaatik (srn 1982)

110 (snd 1906)

30 aastat tagasi
Mida teha, kas püüda meie keeles veel
juurdumata C4- ja CAM-eesliiteliste terminite
jaoks ise välja mõelda omakeelsed vasted või
pöörduda keelemeeste poole või ... lasta asjal
ise kujuneda? Tõepoolest, terminid kammtaim või tsamm-taim ega ka tsee-neli-taim
eesti keeles just hästi kõla ja kirjapiltki on
võrdlemisi veider. Vahest võiksime praegusel
juhul ehk siiski piirduda rahvusvaheliselt
tuntud terminite ülevõtmisega. Seda enam,
et meie omamaiseid C4-ja CAM-taimi on tõepoolest vähe ning nendest populaarteaduslikul tasemel ilmuvaid kirjutisigi pole suuremal
hulgal loota. [Andres Koppel: C4-taimed ehk
miks mais nii kiiresti kasvab, 1986]

80
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85 (snd 1931)

03.03 Helmut Sandström, okeanograaf
10.03 Ivar Veldre, ihtüoloog ja hüdrobioloog
(srn 2009)
29.03 Kaupo Ilmet, metsandustegelane

180 (snd 1836)

55 aastat tagasi

25.03 Henno Keskküla, keemik (srn 2007)

09.03 Vassil Ridala, loomaarstiteadlane (srn
1985)
20.03 Theodor Saar, kodu-uurija (srn 1984)
21.03 John Laurence Kask, kalandusteadlane
(srn 1998)

105 (snd 1911)

06.03 Felix Johannes Oinas, rahvaluule- ja
keeleteadlane (srn 2004)
19.03 Salme Aul, zooloog-histoloog (srn
1998)
19.03 Paul Pere, metsamees ja loodusfotograaf (srn 1976)

13.03 Leiu Heapost, antropoloog

75 (snd 1941)

12.03 Mati Erelt, keeleteadlane
17.03 Ando Ots, füüsik
31.03 Helle Perens, geoloog

70 (snd 1946)
08.03
10.03
18.03
29.03

Jüri Afanasjev, matemaatik (srn 2010)
Eve Ader, bioloog-mahepõllumees
Harri Jankovski, keemik ja mereuurija
Jaan Kivistik, aiandusõpetaja ja pomoloog
31.03 Sergei Bogovski, bioloog-ökoloog

65 (snd 1951)

11.03 Kalev Aun, looduskaitsetegelane
11.03 Andres Metspalu, molekulaarbioloog ja
geneetik, Eesti TA liige
24.03 Jüri Parik, molekulaarbioloog
28.03 Arvo Kullapere, ornitoloog, Vilsandi
rahvuspargi kauaaegne direktor

60 (snd 1956)

13.03 Peeter Vissak, botaanik ja looduskaitsetegelane

55 (snd 1961)

03.03 Reet Kristian, loodusharidustegelane
06.03 Villu Anvelt, loodusfotograaf
15.03 Peeter Päll, keeleteadlane

50 (snd 1966)

03.03 Alo Kurg, harrastusdendroloog (srn
2004)

15.03
18.03
19.03
19.03

90 (snd 1926)

45 (snd 1971)

100 (snd 1916)

21.03 Evald Raudväli, agrokeemik (srn 1996)

Kalle Kroon, ajaloolane
Paavo Pokk, psühhofarmakoloog
Mari Moora, taimeökoloog
Mati Tee, geoinformaatik

28.03 Ingmar Muusikus, loodusfotograaf
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Logo / CMYK:
C 0, M 68, Y 100, K 0
C 13, M 83, Y 100, K 80
C 11, M 19, Y 24, K 1
C 0, M 0, Y 0, K 100

KODUMAINE
mesindustehnoloogia
ja kõik muu mesindusest
Logo / Pantone:
152
4695
4695 24%
Black 100%

Logo /must-valge

www.asten.ee
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Maailma parimad
käsitööna
valmistatud
kvaliteetsed

kummikud!
kummikud!
Käsitööna valmistatud
uued Nokian kummikud

KEVO OUTLAST

Sportliku joone ja temperatuuri
reguleeriva Outlast® voodriga
kummikud on mõeldud aktiivsele
aastaringselt looduses liikuvale
inimesele. Uudne Outlast® vooder
tagab jalgadele stabiilse temperatuuri iga ilmaga - nii suvel kui ka
talvel. Kõikides suundades libisemiskindel uue põlvkonna välistald
on mugav ja kindel liikumiseks
erinevatel maastikel. Talla mustrisse ei kogune muda ega pinnast.

• Naelte (libisemistõke) kinnitamise võimalus
• Sääre küljel kergesti lukustatava klambriga
reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega kanna-, külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav termoisolatsiooniga sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab
kummikute jalast äravõtmist
• Materjal talub –40 °C
• Lai liist
• Värv: must

KEVO OUTLAST

Iga ilmaga!

art 88-573

HIND

Hind sisaldab käibemaksu 20%
ja kehtib kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

139.- €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE JÕGEVA
TÜRI
Pikk 2 Tallinna mnt 7 Türi-Alliku

