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kremente väljastama, munevad libli
kad värskele sõnnikule ning siis liitu
vad taas peremeesloomaga ja jäävad
uut portsu ootama.
Mida uhkem kasukas, seda rohkem
vaeva kulub hooldusele. Korrapärane
hoolitsus aitab hoida karva puhta
na ning seetõttu elab seal ka vähem
loomi. Inimesekirp on juba kan
tud punasesse raamatusse, samu
ti on vähemaks jäänud kubeme
täisid ja teisi täisid, kes just ini
mest oma peremeheks soovivad.
Sihipärase aretusega on sajandite
vältel õnnestunud luua ka karvu
tuid loomatõuge. Looduslikult lei
dub vähem karvu mereimetajatel
ja suurtel soojalembestel loomadel,
kellel oleks paksu kasukaga raske
hakkama saada.
Õnneks temperatuur tõuseb ning
tuleb olla valmis uueks kevadhoo
ajaks: valge on möödanik, populaar
seks saavad eri karva pruunikad ja
punakad toonid. Varsti on aeg talve
kasukad varna riputada ja suvisema
te vastu vahetada: kes võtab kapist
kevadjope; kellele on loodus uue
kasuka tasuta kinkinud.
27. veebruaril tähistatakse ühe
väga omapärase karvastikuga looma,
nimelt jääkaru päeva. Tema must
nahk võimendab soojusenergia neel
dumist ning erinevalt paljudest ime
tajatest on ta jalatallad samuti kar
vased.
Kui kellelgi on endal või lemmik
loomal karvu üle, võib juuksed paru
ka tarbeks annetada või karvu mitme
ti kasutada. Koerakarvad saab kokku
koguda ning valmistada neist sokke
või uudseid tooteid. Karvakasutuse
võimalustest saab lugeda siinsest nö
karvasest numbrist.
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Foto: Toomas Kukk

arvu on alati kas liiga palju
või liiga vähe. Pealegi soo
vivad need, kellel on lokkis
juuksed, sirgeid ja vastupidi. Kunagi
ei saa olla rahul ainult looduse poolt
antuga. Nii on saanud tavapäraseks
näiteks habemeajamine või hoopis
juuksepikendused. Miks üldse ini
mesel on habe? Uuringud tõesta
vad, et habe teeb selle kandja atrak
tiivsemaks, ent nüüdisühiskonnas
on habemel kui maskuliinsel tunnu
sel üha väiksem kaal. Vaid jõuluva
na habemesse suhtutakse ühel häälel
heatahtlikult.
Karvad, muundunud epiteelkoe
rakud, on loonud elupaiku paljudele
liikidele. See võib karvakasuka oma
nikele olla küll vastukarva, kuid tihti
on raske soovimatute parasiitide elu
käiku sekkuda. Näiteks kirp on keha
kujult kohastunud eluks karvasti
kus: keha on lapik, külgedelt otsekui
kokku surutud, mis hõlbustab karva
de vahel toimetamist.
Paar troopikas
levinud liblika
perekonda on
kohastunud toi
tuma laisiku
nahaeritistest,
röövikud aga
väljaheidetest. Kui
laisik laskub maa
pinnale eks

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee
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Lapsi oodatakse osalema
rahvusvahelisel kalajoonistusvõistlusel
Allikas: Pixabay

U

SA looduskaitseorganisat
sioon WildlifeForever kor
raldab ka tänavu rahvus
vahelise kalajoonistusvõistluse Fish
Art Contest. Tavapäraselt toimub
see enne maikuus tähistatavat kalade
rände päeva. Sel aastal tähistatakse
seda päeva 21. mail. Nii soovitakse
juhtida tähelepanu kalade elupaika
dele ja raskustele, mida siirdekalad
rändel kogevad.
Võistlusel saavad osaleda lap
sed ja noored vanuses 5–18 aastat.
Osalemiseks tuleb kalade nimekir
jast valida sobiv liik, teha temast
illustratsioon ja esitada töö koos
oma andmetega elektrooniliselt
hiljemalt 31. märtsiks. Kunstitööd
tehes soovitame uurida kalaliike,

nende elupaiku ja muud veeko
gule iseloomulikku. Nõnda sobib
see koolitööna hästi loodusõpetuse
ja kunsti lõiminguks, samuti saab
seda teha nii klassis kui ka kodu
õppel.
Reeglite järgi peab võistlustöö
olema horisontaalpaigutusega ja
paberi suurus 23 x 30 cm (sobib A4).
Pildil ei tohi olla raami ega auto

ri nime, pealkirja ega muud segavat
teksti. Kasutada tohib kõiki kunsti
tehnikaid, välja arvatud digikuns
ti võtted ja fotograafia. Iga võistleja
tohib esitada ühe töö.
Skannitud või ülespildistatud tööd
saab koos osaleja andmetega üles
laadida võistluse kodulehele (www.
wildlifeforever.org/home/fish-art/).
Tähtaeg on 31. märts 2022. Töid hin
natakse aprillis ja võitjad kuulutatak
se välja mai alguses.
Osaluse kohta saab abi küsida
keskkonnaameti keskkonnaharidu
se büroo spetsialistilt Elo Raspelilt
(e-post elo.raspel@keskkonnaamet.
ee, telefon 5341 9205).
Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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Allikas: eesti rahva muuseum

Foto: Marko Kohv

Sõnumid

„Maack Amuuril“
kaunimate
raamatute seas

K

ahekümne viie mullu
ilmunud kaunima raa
matu seas on ka eesti
rahva muuseumi välja antud
raamat „Maack Amuuril: ühe
ekspeditsiooni lugu“, mida tut
vustasime tänavuses veebruari
numbris.
Raamatu autor on muuseumi
vanemteadur Indrek Jääts, kujun
daja Mart Kivisild. Teos annab
ülevaate Saaremaal sündinud
baltisaksa maadeuurija Richard
Maacki ekspeditsioonist Amuuri
jõele aastatel 1855–1856.
Raamat on rikkalikult illust
reeritud joonistuste, plaanide ja
kaartidega 1859. aastal ilmunud
albumist, mis tuli trükist koos
Maacki venekeelse raamatuga
„Reis Amuurile“ (1859).
Eesti rahva muuseum /
Loodusajakiri

Droonifoto Audru maalihkest näitab selle ulatust. Ise ei maksa lihkekohta uudistama minna, see on liiga ohtlik

Maalihe Audru jõe kaldal:
kaevupuurimise ajal hakkas
liikuma ligi 160 000 tonni pinnast

P

ärnu ligidal Audru jõe kaldal
Malda külas toimus 11. veeb
ruaril Eesti viimaste aasta
kümnete suuremaid maalihkeid,
mille pikkus on 250 m ja laius 70 m.
Põhjus on Pärnu ja selle ümbruse üli
pehme savipinnas, mida lõhestavad
jõeorud.
Maalihe vallandus kaevupuurimise
käigus, inimesed õnneks kannatada ei
saanud. Jõekallas nihkus 1,6 hektari

suurusel alal, Tartu ülikooli geoloogi
Marko Kohvi hinnangul liikus umbes
80 000 kuupmeetrit pinnast kogukaa
luga ligi 160 000 tonni.
Pärnu ümbruse pinnase iseära
sustest, sinna settinud viirsavidest
ja nende tõttu tekkinud maalihke
ohust saab põhjalikult lugeda portaa
list Eesti Geoloog.
Eesti Geoloog / Loodusajakiri

Selgunud on Vikipeedia teadusfoto parimad

W

ikimedia Eesti korralda
tud teadusfotovõistlusel
valiti aasta teadusfoto
graafiks Peeter Paaver. Tema fotosee
ria käsitleb välitöid Estonia maa-alu
ses põlevkivikarjääris.
Looduspiltide kategoorias kuu
lutati võitjaks Viktor Palm. Mullu
19. augustil tehtud fotol on esimene
registreeritud vesipüks Peipsi järve
põhjaosa kohal. Mikroskoobifotode
seas pidas žürii parimaks Olavi
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Kurina fotot isase seenesääse taga
kehast.
Ajakirja Horisont lemmikpildi
on teinud Markus Otsus. Sellel on
üks etapp pikast ettevalmistusest,
mida tehakse, et uurida proovi läbi
valgustava elektronmikroskoobiga.
Eesti Looduse auhinna sai Janek
Lass, kes on pildistanud surusääsk
lase vastset.
Wikimedia Eesti / Loodusajakiri

Eesti Looduse auhinna pälvinud fotol
on surusääsklase vastne. Pildil on näha,
millest vastne toitub: tema kõhus on
karpvähikesi ja üks pisike vetikas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DACIA SANDERO
LAOPAKKUMINE

VÕTMED KÄTTE HIND AL

16 970€
Autod kohapeal laos

HINNA SEES TEHASES PAIGALDATUD LPG-GAASISEADE.
GARANTII 5 AASTAT VÕI 100 000 KM.

DACIA SANDERO STEPWAY Comfort LPG 100 hj laoautode varustuses on: automaatne kliimaseade, metallikvärv, parkimisandurid ees ja taga, tagurduskaamera, pimenurga jälgimissüsteem,
vabakäe-võtmekaart, 8” puuteekraaniga multimeediasüsteem Media Display (DAB-raadio, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ ühendusfunktsioon USB kaudu, Bluetooth®, 4 kõlarit, eemaldatav
nutitelefoni hoidik), kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik, mäeltstardiassistent, elektrooniline parkimispidur, leed lähi- ja päevasõidutuled, valgus- ja vihmasensor, kohandatavad katusereelingud,
käetugi, reguleeritava kõrgusega juhiiste, ARK ja ohutuspakett, porikummid, kummist salongi põrandamatid, alarm, 16” veljed, talverehvid ja palju muud. Hind sisaldab käibemaksu, pilt on
illustratiivne. Pakkumine kestab, kuni kaupa jätkub. Kütusekulu kombineeritud tsüklis (WLTP): LPG: 6,8-7,2 / bensiin: 5,2-5,6 l/100 km. CO2 heitkogus kombineeritud tsüklis (WLTP): LPG: 106-112
/ bensiin: 119-126 g/km.

Dacia soovitab

DACIA.ABCMOTORS.EE

ABC MOTORS
PALDISKI MNT 105
TALLINN
TEL 6747 700

PEREAUTO
PÄRLIMÕISA TEE 24
PÄRNU
TEL 447 7300

RAEL AUTOKESKUS
TALLINNA MNT 97
VILJANDI
TEL 433 0987

TRADILO

TALLINNA MNT 73
HAAPSALU
TEL 473 1383

WIRU AUTO
KREUTZWALDI 7
RAKVERE
TEL 329 5560
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Parimad pärandniidumajandajad

tegutsevad Manilaiul, Hiiumaal ja Alam-Pedjal
Foto: Heikki Avent

T

änavu jagas keskkonnaamet
LIFE-i projekti „Loodusrikas
Eesti“ raames esimest korda
tunnustust silmapaistvatele pärand
niitude majandajatele. Tänuõhtu
peeti 17. veebruaril.
Ettepanekuid kiitust väärivate ini
meste kohta olid teinud nii keskkonna
ameti spetsialistid kui ka looduskaitse
organisatsioonide esindajad. Žürii valis
13 kandidaadi hulgast kolm parimat.
Ülle Tamm hooldab Manilaiu
pärandniite, ta on andnud suure
panuse esimesse kaitsekategooriasse
kuuluva kõre elupaikade säilitamis
se. Tamm oli üks esimesi maaoma
nikke, kes oli paarkümmend aastat
tagasi nõus võtma enda hoole alla šoti
mägiveised ja lambad, kes hakkasid
väheseid säilinud kõre elupaiku kor
ras hoidma.
Viljar Ilves on Alam-Pedjal ala
tes 2016. aastast niitnud ja karjata
nud ligi 440 ha pärandniite, mille
le lisandub 350 ha taastatavaid ala
sid. Karjatamise kõrvalt teeb ta koos
tööd kaitseala loodusväärtusi uuri
vate teadlastega. Ta on osalenud nii
ornitoloogilistel kui ka botaanilistel

Tänuõhtul 17. veebruaril said parima majandaja vikati (vasakult) hiidlased Tiit ja
Ulvi Uusoja, Viljar Ilves Alam-Pedjalt ja Ülle Tamm Manilaiult
välitöödel ja tunneb oma alade elus
tikku väga hästi.
Ulvi ja Tiit Uusoja on Hiiumaa
pärandniitude pikaaegsed ning
pühendunud hooldajad, kes alusta
sid oma tegevust 1990. aastatel. Nüüd
majandavad nad üle 100 ha poolloo
duslikke kooslusi, millest enamik on
rannaniidud. Uusojad võõrustavad ka
Eestimaa looduse fondi talgulisi ning

jagavad oma teadmisi lahkelt teiste
ga. Töös ja suhtlemises on nad kohu
setundlikud, korrektsed ja abivalmid.
Oluline on nii kord paberimajanduses
kui ka majandatavatel aladel.
Tunnustusõhtut saab järelvaadata
veebilehelt globalvirtualsolutions.eu/
loodusrikaseesti.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Taas on alanud Linnuvaatleja määramisvõistlus
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Foto: Karl Adami

P

ortaal Linnuvaatleja ootab
loodushuvilisi osalema lin
numääramisvõistlusel.
Kümnevooruline teadmiste proov
algas veebruaris ja kestab novemb
rini. Iga kalendrikuu alguses ilmub
Linnuvaatleja kodulehel viis küsi
must Eesti lindude nimestikku kan
tud liikide kohta. Linde tuleb ära
tunda nii fotodelt kui ka helisalves
tistelt.
Arvestust peetakse kahes ras
kusastmes: algajad ja edasijõudnud.
Mõlemas korraga osaleda ei saa.
Algajate puhul ootab Linnuvaatleja
võistlema pigem neid, kes tunnevad
Eesti kõige tavalisemaid linde, näi

Kes pildil oleva jäälinnu ära tunneb, võib
julgesti määramisvõistlusel osaleda
teks rasvatihast ja valge-toonekurge.
Edasijõudnute küsimused sobivad
neile, kes tunnevad peaaegu kõiki
Eesti linnuliike ja on varem edukalt
osalenud algajate võistlusel.

Mõlema raskusastme parimad
saavad auhinnad, võitjatele on
Photopoint auhinnaks välja pannud
binokli. Peale selle loositakse auhin
du ka iga vooru osalejate vahel.
Auhindadega toetavad määra
misvõistlust Photopoint / Nordic
Digital, ajakiri Eesti Loodus,
Estbirding, Tartu ülikooli loodus
muuseum, Eesti loodusmuuseum ja
Muhu seikluspark.
Täpsed reeglid ja küsimused
leiab määramisvõistluse veebilehelt
linnuvaatleja.ee/maaramisvoist
lus-2022/.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Foto: Tartu ülikool

V

alitsus kinnitas 10. veebruaril
riigi teaduspreemiad. Keemia
ja molekulaarbioloogia alal
on aastapreemia vääriliseks hinnatud
Tartu ülikooli molekulaar ja rakubio
loogia instituudi kaasprofessor Priit
Väljamäe tööde tsükli „Tõrksate polü
sahhariidide ensümaatiline lagunda
mine“ eest. Väljamäe uurib tselluloosi
ja kitiini lagundamise võimalusi kee
miatööstuses.
Geo ja bioteaduste valdkonnas on
aastapreemia pälvinud Tallinna tehni
kaülikooli üldise maateaduse täispro
fessor tenuuris Siim Veski ja vanem
teadur Anneli Poska. Nende uuri
mustsükkel „Mineviku õppetunnid:
jääajajärgne keskkond muutuva klii
ma ja kasvava inimmõju tingimustes“
käsitleb Eesti ja Euroopa jääajajärgses
minevikus toimunud muutuste mit
mesuguseid tahke alates kliimast ja
lõpetades katku levikumustritega.

Foto: erakogu

Riigi teaduspreemiad tõrksate süsivesikute
ja kliimamuutuste uuringute eest

Tänavuse teaduse aastapreemia põllumajanduse vallas on pälvinud Ebe Merilo ja
Hannes Kollist, kes uurivad taimede gaasivahetust ja selle seost põuakindlusega
Põllumajandusteaduste aasta
preemia laureaadid on Tartu ülikoo
li taimebioloogia kaasprofessor Ebe
Merilo ja molekulaarse taimebioloo
gia professor Hannes Kollist tööde
tsükliga „Taimede kohanemine muu
tuvas kliimas“. Nende uuringud on
keskendunud õhulõhede sulgrak
kude biokeemilistele protsessidele,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

mida mõjutab õhuniiskus ja süsi
happegaasi kontsentratsioon. Ebe
Merilo antud intervjuud, milles on
samuti nendest teemadest juttu, saab
lugeda Eesti Looduse mullusest jaa
nuarinumbrist.
Eesti teaduste akadeemia /
Loodusajakiri
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Noore looduskaitsja

auhind samblikuteadlasele

E

estimaa looduse fond (ELF)
andis 1. veebruaril Tartus pee
tud looduskaitse ja märgala
de konverentsil Tartu ülikooli samb
likuteadlasele Polina Degtjarenkole
kätte 2021. aasta noore looduskaits
ja auhinna. Auhinnatseremoonial
ütles ELFi nõukogu liige kirjanik
Jan Kaus: „Igati tore, et noore loo
duskaitsja auhind läheb inimesele,
kes on keskendunud ääretult vanade
organismide uurimisele ja kaitsmise
le. Siin teostub järjepidevus selle sõna
kõige sügavamas mõttes.“
Kandidaadi esitas Tartu ülikoo
li ökoloogia ja maateaduste ins
tituudi lihhenoloogia kaaspro
fessor Tiina Randlane, kes on
tõstnud esile Polina mitme
külgsust ja pühendumust.
Polina on erialalt küll lih
henoloog ehk sambliku
teadlane, kuid ta on pide

Polina Degtjarenko
osaleb ka Eesti
looduseuurijate
seltsi töös ja
aitab korraldada loodusfestivali

valt teinud ka rakenduslikku tööd,
näiteks projektis „Vähetuntud elu
rikkus“, ja populariseerinud sambla
teadust Eesti samblasõprade ühin
gus. Eelmisel aastal oli ta üks teadus
kampaania „Tähelepanu! Valmis olla!
Samblik“ eestvedajaid.
Noore looduskaitsja auhinda on
antud välja alates 2005. aastast,
et toetada elujõulise ja aatelise
looduskaitse püsimist Eestis.
Auhinna pälvija otsustab
ELFi kokku kutsutav žürii,
kuhu tänavu kuulusid Peep
Männil, Pille Tomson, Ott
Luuk, Siim Kuresoo ning
Kaja ja Aleksei Lotman.
Auhinnatseremooniat
ja kogu märgalade konve
rentsi saab teemaplok
kide kaupa järelvaada
ta ELFi kodulehel
(elfond.ee/kon
verents2022).
Eestimaa
looduse fond /
Loodusajakiri
Foto: Laila Kaasik

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

Loeng Läänemere rannavööndist ja meretasemest

T

artu ülikooli rakendus
geoloogia professor Alar
Rosentau pidas 15. veeb
ruaril Tartu ülikooli muuseumi val
ges saalis inauguratsiooniloengu
„Meretaseme ja rannavööndi muu
tused Läänemere idaosas“. Loengu

8
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Tartu ülikooli rakendusgeoloogia
professor Alar Rosentau on uurinud
merevee taseme ja rannavööndi
pikaajalisi muutusi Läänemeres. Eesti
Looduse mullusest novembrinumbrist saab lugeda intervjuud temaga

salvestist saab vaadata videoportaa
lis UTTV (www.uttv.ee).
Läänemere nõo eri piirkonda
dest on nüüdseks olemas üle tuhan
de setete vanusemäärangu, mis või
maldavad analüüsida meretaseme
muutuste ajalisruumilisi mustreid

ligi 12 000 aasta pikkusel ajajär
gul. Loengus oli juttu meretaseme
muutuste mustritest Läänemere eri
piirkondades ja seostest esiajaloo
lise asustusega nõo idaosas. Tehti
jalutuskäik möödanikku, alustades
muinasmaastike ja varajase asustu
sega Pärnu ümbruses, NarvaLauga
klindilahes, Hiiumaal ja Tallinnas
Vabaduse väljakul ning liikudes
edasi pronksi ja viikingiaegsele
Saaremaale.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Mehhiko merikarp on jõudnud Muuga lahte

M

ehhiko päritolu merikarp
Rangia cuneata avastati
2019. aastal Soome lahe
Venemaaosast. Nüüdseks on liik oma
levilat laiendanud ja jõudnud Muuga
lahte. Esimene leid on pärit Muuga
lootsilaevasadamast ja avastuse tegid
Eesti, Soome ning Venemaa ühis
projekti ADRIENNE välitöid teinud
merebioloogid.
R. cuneata elab pärismaisena
Mehhiko lahes. Euroopasse sattus
karp 2005. aastal Antwerpeni sadama
kaudu ja viis aastat hiljem jõudis liik

Algab
põliskeelte
aastakümme

Läänemerre. Seda liiki on kohatud ka
Pärnu lahes. Edasised uuringud pea
vad näitama, kas uustulnukas hakkab
kohalikku mereelu

Sm
ith Fo
so to
nia : R
ni ob
uu ert
rim A
isk guil
es ar
ku /
s

segama või toob hoopis kasu.
ADRIENNE projektijuhi Jonne
Kotta (TÜ) sõnul on liik söödav: „See
võib olla uus ja väärtuslik proteiini
allikas meie vetes ning nende väl
jakorjamine võimaldaks ühtlasi liiki
ohjata. Merikarbid elavad üldjuhul
puhtas liivas ja nii madalas vees, et
neid saab korjata väikest käsitraa
li vedades. Selliselt toimides pole
ka ohtu keskkonnale.“
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Uue metsapõlve
hüvanguks!

A

astail 2022–2032 tähista
takse UNESCO eestvõttel
kogu maailmas rahvusvahe
list põliskeelte kümnendit. Uudiste ja
üritustega saab tutvuda selle kodule
hel idil20222032.org/.
Eestis on Seto kongressi vane
matekogu kuulutanud aastad 2022–
2032 seto keele aastakümneks.
Rahvusvahelises vaates on just seto
keel üks Eesti ja Venemaa põliskeeli.
Seto kongressi vanemateko
gu on värskelt kinnitanud ka seto
keele arõnguplaani, mis näeb ette
lahendusi tagamaks keele säilimist.
Dokument on avaldatud Seto insti
tuudi kodulehel.
Setomaa ülembsootska Jane
Vabarna on teinud üleskutse seto rah
vale: „Head setod ja seto keele kõne
lejad! Võtame üle ilma alanud põlis
keelte aastakümmet kui võimalust
tegutsemiseks seto keele arenguplaa
ni täitmisel, et me keel ei kaoks, vaid
seto keele kõnelejaid juurde tuleks
ja uus põlvkond keelekõnelejaid ikka
peale kasvaks“.

SYSTEMSEPARATION LTD
UueSYSTEMSEPARATION
metsapõlve
LTD
pakub erinevaid Eesti päritolu METSATAIMI
hüvanguks!

pakub erinevaid Eesti päritolu
Valikus onLTD
kuusk, mänd,
SYSTEMSEPARATION
paljasjuurseid
metsataimi
kask,
hübriidlehis
ja
pakub erinevaid Eesti päritolu METSATAIMI
must lepp.

Meilt saab
ka tellida
end
Valikus
on kuusk,
mänd,
Eestis
juba
tõestanud
kask, hübriidlehis ja
ulukitõrjevahendit
TRICO
must
lepp.
ning taimejuurestiku
töötlemiseks
Meilt saab ka mõeldud
tellida end
HÜDROGEELI.
Eestis
juba tõestanud
ulukitõrjevahendit TRICO
ning taimejuurestiku
töötlemiseks mõeldud
HÜDROGEELI.

Seto kongressi vanematekogu /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Välismaalt
SAINT HELENA
Foto: Xben911 / Wikimedia Commons

Allikas: Pixabay

USA

Vähem vihmaseid päevi,
varasem kevad
Taimed hakkavad varem kasva
ma ja õitsema siis, kui vihma
sajab harva. Vähemalt põhjapool
keral on see nii, kinnitab ajakirjas
Nature Climate Change ilmunud
uuring, kus Ohio ülikooli tead
lased võrdlesid USAst ja Hiinast
aastatel 1982–2018 kogutud
andmeid. Kui tavaliselt kesken
dutakse temperatuuri mõjule
ning arvestatakse ainul sademe
te koguhulka, siis seekord võeti
esimeste lehtede ilmumise aega
uurides arvesse päevade hulk,
mil vihma sadas. Põhjuseks võib
olla see, et selge ilmaga saavad
taimed rohkem päikesekiirgust,
mis soodustab lehtede kasvu.
Samuti soojeneb pilvitutel päeva
del maapind kiiremini [1].

Vanim kilpkonn on
190aastane
Saint Helena saarel elav hiid
kilpkonn ((Aldabrachelys gigantea hololissa) Jonathan saab täna
vu vähemalt 190 aastat vanaks.
Ta on teadaolevalt kõige vane
maks elanud kilpkonn ja vanim
maismaaloom. Jonathan toodi
Saint Helenale India ookea
nist Seišellidelt 1882. aastal.
Tolleaegsete fotode järgi arvatak
se, et loom oli siis vähemalt 50
aastat vana, oletatavasti sündinud
1832. aastal. Jonathan elab koos
kolme liigikaaslasega. Väärikas eas
roomaja on pime ja tema haist
mismeel on kehv, kuid ta armas
tab endiselt üle kõige paarituda,
süüa ja päikese käes lesida [3].

Allikas: PhysOrg

Allikas: Guinnessi rekordiraamat

ANTARKTIKA
Allikas: Wikimedia Commons

Kus asub Endurance’i vrakk?
1915. aasta 21. novembril Antarktika lähe
dal merepõhja vajunud laeva Endurance
otsinguks on korraldatud mitu eks
peditsiooni. Veebruari keskel jõudis
Weddelli merre järjekordne uurimis
reis Endurance22. Siiani lähtutakse Ernst
Shackletoni ekspeditsioonilaeva uppumis
koha koordinaatidest, mille on välja arvu
tanud laeva kapten Frank Worsley. Paraku
ei pruugi need olla õiged, väidetakse artik
lis, mis peaks lähiajal ilmuma ajakirjas
Journal Of Navigation. Tänapäevaste ast
ronoomiliste tabelite põhjal võib arvata, et
Worsley kronomeeter käis ette ja seetõttu võis laev asuda umbes kolm
kilomeetrit arvatust ida pool [2].
Allikas: BBC

10
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Foto: Christian Bendix / Kopenhaageni ülikool

DNAproove saab
koguda õhustki
Iga elusolend jätab oma elu
keskkonda
geenimaterja
li ning mullas ja vees leiduva
DNA analüüs lubab elusloo
dust paremini seirata ja uuri
da. Nüüd on kaks uurimisrüh
ma andnud teada, et keskkon
na DNAproove saab edukalt
koguda ka õhku filtreerides. Suurbritannia Hamertoni loomaaiast ja
Kopenhaageni loomaaiast kogutud proovides leidus loomaaialooma
de DNAd, ja isegi selliste liikide pärilikkusainet, keda peetakse sule
tud ruumides. Samuti võis eristada väljaspool loomaaeda elavate liikide,
nagu siili ja eri näriliste pärilikkusainet, ning loomaaialoomade toidu
objektide, näiteks kana DNAd [4].
Allikas: Yorki ülikool, Kopenhaageni ülikool

SRI LANKA, INDIA
Foto: Qing-Gong Mao

TAANI, INGLISMAA

Isu meripurade järele kasvatab
salakaubandust
IdaAasia riikides naudivad pal
jud meripurade söömist ja nõud
lus aina kasvab. Indias on kee
latud neid loodusest koguda,
naaberriigis Sri Lankal peab
purapüügiks olema luba. Nii
on üha enam hakanud levima
petuskeem, kus India kalurid
smugeldavad oma saagi naabri
te juurde ja hangivad sealt doku
mendid, mis lubavad purasid
edasi müüa. Aeglaselt liikuvaid
olendeid on kerge kätte saada.
Mõne liigi puhul võib kilogramm
maksta isegi 1500 eurot. Kõige
selle tõttu meripurade arvukus
väheneb [6].
Allikas: Mongabay

MAAILMAMERI
Foto: Buiobuione / Wikimedia Commons

Veealused hääled
kogutakse andmebaasi
Ligemale 250 000 teadaolevast
mereliigist teevad häält 126
liiki imetajad. Häälekad on ka
vähemalt sadakond selgrootu
liiki ja umbes tuhat liiki kalu.
Tõenäoliselt on häälitsejaid
rohkem. Samuti pakub teadlas
tele huvi näiteks see, kui palju
erinevad sama liigi häälitsused levila piires. Nüüd on plaanis veealuste
häälitsuste salvestised, nii teadlaste kui ka loodushuviliste tehtud, kogu
da ühte suurde andmebaasi. See saab nimeks Glubs (Global Library of
Underwater Biological Sounds) ning helifaile loodetakse põhjalikult
uurida tehisintelligentsi toel [5].
Allikas: EurekAlert

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikad:
1. phys.org/news/202202rainydays
earliernorthernclimes.html
2. bbc.com/news/scienceenviron
ment60352606
3. guinnessworldrecords.com/world
records/70249oldestchelonian
4. news.yorku.ca/2022/01/06/dnafrom
aircouldrevolutionizethewaywe
measureanimalbiodiversitysay
scientists
5. eurekalert.org/newsreleases/943736
6. news.mongabay.com/2022/02/
demandforseacucumbersturns
indiasrilankawatersintotraffic
kinghotspot
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EL küsib

Inari Leiman, Tallinna
loomaaia loodusharidus
osakonna juhataja
asetäitja

Foto: erakogu

Kas metsloomadel tekivad samuti karvapallid
nagu kodus elavatel kassidel ja küülikutel?

E

i ole põhjust arvata, et neid
ei teki. Iseasi, kui palju neid
õnnestub looduses leida ja
kindlaks teha.
Tähelepanelik loodushuviline on
looduses kõndides kindlasti sattunud
mõnele omapärasele pallikesele või
junnikesele, mis koosneb karvadest
ja luudest, kitiinkestadest, kodadest,
taimeosadest või muust seedimata
ollusest. Need on räppetombud: see
dumatute toiduosade kogumid, mille
linnud on suu kaudu väljutanud.
Räppetombud on liigiomased,
seetõttu saab tombu kuju, suurust,
koostist ja leiupaika uurides enamas
ti teada, mis liiki lind on selle välja
öökinud. Räppetompe väljutavad nii
röövlinnud kakudkullid kui ka kaja
kad, vareslased, kurvitsalised, toone
kurelised ja kormoranid.
Loomaaia kogemuse järgi on kar

vade väljaöökimine tavapärane ilves
tel ja tiigritel, eeldatavasti ka teis
tel kaslastel. Koerlastel, kärplastel ja
muidugi kõigesööjatel karudel seda ei
esine, samuti närilistel ega jäneslastel.
Kaslased öögivad välja iseoma
karvu, mida nad ennast puhastades
on sisse lakkunud. Saakloomade kar
vakasukas, eriti nende saaklooma
de oma, kes tervenisti ära süüakse,
mõjub kiskja soolestiku korrashoiule,
selle puhastamisele hästi. Sageli kit
kub kiskja saagi enne sööma hakka
mist karvast või sulgedest veidi pal
jamaks ja sülgab ärakitkutu sealsamas
kohe välja.
Ent mäletsejad ei saagi seeduma
tuid toiduosi või ennast puhasta
des seedekulglasse sattunud karvu
välja öökida. Vähemasti mitte neid,
mis on juba kiidekasse jõudnud.
Mitmeosalise maoga veislaste, ees
kätt kitsede, aga ka antiloopide maos
võivad tekkida besoaarid ehk pulsti
kud. Need on allaneelatud karvadest
ja taimekiududest moodustunud ena

masti pähkli või kartulisuurused pal
litaolised kõvad kivindid, mis võivad
mõnikord kaaluda isegi üks kuni kaks
ja pool kilo.
Besoaarid tekivad harva terve
looma maos, enamasti on mao tüh
jenemine aeglustunud, kuna soolhap
pe ja pepsiinieritus on vähenenud.
Arvatakse, et besoaar tekib näljaste
loomade maos, kuhu mineraalsoolad
(kaltsiumfosfaadid) ladestuvad taim
sete kiudude ja loomsete karvade
põhimikule. Besoaarid, mis on kuju
nenud kauase viletsa toidu ja makku
sattunud karvade tõttu, võivad põh
justada vaevusi ja isegi looma surma.
Üht kodukitse eellast habekitse
tuntakse ka besoaarkitse nime all.
Tõepoolest, nende kitsede seede
traktist on sageli leitud besoaare.
Sõna besoaar pärineb araabia kee
lest („badzehr“) või pärsia keelest
(„panzer“) ja tähendab vastumürki.
Selle väärarusaama pärast – besoaaril
usuti olevat ravitoime mürgistuse kor
ral – on habekitsi kõvasti kütitud.

Janek Harik, vabataht
liku kalakaitse Pärnu ja
Läänemaa piirkonna juht

K

Foto: erakogu

Kuidas jätkub vabatahtlike kalakaitsjate
tegevus ja koostöö keskkonnaametiga?
eskkonna
amet ja Eesti kalastajate
selts uuendasid 7. veebruaril
koostöölepingut. Keskkonnaameti ja
vabatahtliku kalakaitse senine koos
töö on hea näide selle kohta, kuidas
kodanikuühiskond mõjutab loodus
kaitset.
Vabatahtliku kalakaitse ja kesk
konnaameti koostöö jätkub enamas
ti samadel alustel nagu varasematel
aastatel. Eelkõige aitavad vabatahtli
kud inspektorite töökoormust vähen
dada oma kohalolekuga Eesti parima
te lõhe ja meriforellijõgede ääres.
Samuti aitab vabatahtlik kalakait
12
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se tagada haugi kuderahu ja takistada
ebaseaduslikku jõevähipüüki. Vahetu
suhtluse kaudu saavad vabatahtlikud
tihti keskkonnaametilt konkreetseid
ülesandeid, millega ametnikke aidata.
Vabatahtlik kalakaitse sai alguse
2014. aasta sügisel, kui üks kalamees
te sõpruskond leppis keskkonna
inspektsiooniga kokku, et nad val
vavad lõheliste kudeajal Keila jõge.
Nüüd tegutseb meil kogu Eestis ja
peaaegu kõikides maakondades ligi
viissada vabatahtlikku kalakaitsjat.
Vabatahtlikud liiguvad kudemis
ajal jõgede ääres ja nii pole röövpüüd
jatel võimalust segamatult tegutseda.
Kalakaitsjad jälgivad, et kalameeste
tegevus oleks seaduspärane, ja lähe
vad kohale ka siis, kui on saanud

vihje, et keegi püüab kalu ebaseadus
likult.
Seadusrikkumise korral kutsutak
se kohale keskkonnainspektorid või
politsei, kes tegeleb röövpüüdjate
ga edasi. Kui tegu on pisirikkumise
ga, võidakse kalamehele teha üksnes
hoiatus ja suunata ta sinna, kus püük
on lubatud.
Need, kellel on tekkinud huvi
vabatahtliku kalakaitsega liituda, vaa
daku Eesti kalastajate seltsi kodulehte
(www.kalastajateselts.ee), kus on ole
mas kogu info. Ühtlasi saab kodulehe
kaudu saata kalakaitsele vihjeid kala
püügireeglite rikkumise kohta.
Kalakaitse tegemisi saab jälgida ka
sotsiaalmeedias (nii Facebookis kui
ka Instagramis).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Fotod: Remo Savisaar

Kuu looduses

Millal saabub kevad?
Märtsi kohta on meil vana ütlus, et see kuu külmetaks kõik
ära, aga ei saa, sest teine silm jookseb vett. Päike soojendab iga päevaga üha enam, kuid keskmine õhutemperatuur jääb Eestis paastukuul napilt miinuspoolele. Kevad
on siiski peatselt tulekul, ent tuleb omas tempos. Kas
kevad jõuab kohale enne 20. märtsi ehk kevadist pööripäeva, saame peatselt näha.
Piret Pappel

J
14

uba peaaegu mitu nädalat on Eesti
jagunenud kevad-Eestiks ja talveEestiks. Peetripäeva (22. veebrua
ri) paiku näitasid keskkonnaagen
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tuuri vaatlusandmed Saaremaa kohta,
et lumi on suures osas ära sulanud.
Saarlaste kinnitusel oli muru tõesti
haljas ja esimesed lumikellukesed õit
sele puhkenud.
Lõuna-Eestis oli sel ajal sulaperioo

didest hoolimata kohati maas kuni
pool meetrit lund. Näis, millal hak
kavad seal kõrrõki lummõ süümä. Nii
kutsutakse Võrumaal kevadist nurme,
kus lumi kõrte ümbert vaikselt sulab.
Lumerohke talv tõotab ka ilusat
kevadist suurvett. Soomaalased tea
tasid juba veebruaris viienda aastaaja
algusest. Ka Audru, Sauga ja Reiu jõel
tegi tõusuvesi veebruarikuus ajalooli
se tõusurekordi.
Lindude saabumine on tänavu ala
nud üsna vara. Matsalu rahvuspar
gis pildistati esimesi kiivitajaid juba
15. veebruaril. Paar päeva hiljem
nähti kiivitajat ka Elva ümbruses.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kiivitaja on linnuteadlaste oskuskeeles lähirändur. Ta veedab talve Euroopas ja on
platsis kohe, kui lumi põldudelt sulama hakkab. Ehkki maa on veel kohati valge,
saab kiivitaja siiski kenasti hakkama

Varakevadel on koprad väga aktiivsed, nad peavad pulmi ning kahe aasta vanused noorloomad alustavad sel ajal iseseisvat elu

Kiivitaja on kevadel üks esime
si saabujaid. Talve veedavad meie
kiivitajad Hispaanias ja LäänePrantsusmaal. Tavaliselt jõuavad nad
Eestisse tagasi just märtsis ja asu
vad tegutsema esimestel lumesegus
tel põllulappidel või rannaniidualadel.
Sageli näeb neid ka kraavi ääres või
teeservas toitu otsimas.
2001. aasta lind on meeldejääva
välimusega: musta-valget karva sule
kuub ja pealael suletutt. Oma nime
ütleb ta ka kenasti välja, et seegi
meelde jääks. Ikka „kii-vit!“. Kui
rebane, koer, kass või mõni rööv
lind on liikvel, tõstab kiivitaja kohe
häält, hoiatades liigikaaslasi ja teisi
linde. Väiksemat sorti röövlit, nagu
varest, tõrjub kiivitaja õhumanööv
ritega, suuremat vaenlast proovivad
nad mitmekesi heidutada.

Isased kiivitajad näitavad mängu
lennuga ka enda hõivatud põllu- või
niidulapi isandaõigust. Kõrgel tiiru
tades sööstavad nad tiibade vihisedes
alla ja hõikavad valjult.
Märtsikuus jõuavad üksteise järel
kohale ka teised tavapärased kevade
kuulutajad, nagu põldlõoke ja kuld
nokk (kes võib Eestis ka talvituda).
Metsas liikudes võib kuulda rähnide
trummeldamist ja kevadisi hõikeid.
Kaugel ei ole metsise- ja tedremän
guaeg.
Ka kevadränne kogub vaikselt
hoogu juurde. Tõenäoliselt pigem
märtsi lõpu poole jõuavad meile näi
teks siit läbi rändavate haneliste hul
gad: nad siirduvad Lääne-Euroopast
arktilistele tundraaladele pesitse
ma. Suur-laukhanesid on pikka aega
kaela
rõngastega märgistatud. Kui
märkate sellist lindu, võiks binokliga
lugeda rõngal oleva koodi ning selle
koos vaatluskoha ja -aja andmetega
läkitada Matsalu rõngastuskeskusele.
Märtsis asuvad pesitsema ka meri
kotkas ja kaljukotkas. Nagu kahel
möödunud aastal lubab Kotkaklubi
ka tänavu piiluda kaljukotkaste Helju
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ja Kalju pessa. Kaamera näitab pilti
Soomaa rabamaaastikult, kus kalju
kotkad on elanud aastakümneid. Seda
pesa, mida jälgib kaamera, on kotkad
kasutanud 2011. aastast saati.
Imetajatest on hilistalvel pulmamee
leolus näiteks orav ja jänesed. Samuti
kestab kopra jooksuaeg. Täielikult
taimtoiduline kobras on monogaam
ne näriline. Kevadises pesakonnas
on tavaliselt peale mulluste poegade
ka üle-eelmise suve pojad. Veebruari
lõpu poole algab pereheitmine.
Vanaloomad tõrjuvad sel ajal vane
maid poegi eemale, et need endale
pesitsuskoha otsiksid.
Peaks kuu lõpu poole kiirelt soojaks
minema, võib oodata ka kõigusoojas
te loomade elumärke. Eelkõige meie
kahepaiksete huvides on siiski pigem
mõõdukas tempos edenev kevad, mis
lubab rahulikult ärgata ja sigimispaika
desse rännata. Kõige varem muutuvad
aktiivseks pruunid konnad (rohukonn,
rabakonn) ja harilik kärnkonn. Nemad
ja ka tähnikvesilik on need liigid, keda
võib kevadise rände ajal maanteedel
kohata.
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Nirk
(Mustela nivalis)

nirgi levila

Nirk on maailma väikseim kiskjaline: ta kaalub kõigest kuni 100 g. Suviti on tema karvastik punakaspruun; valged on kurgualune, rind, kõht ja käppade siseküljed.
Oktoobris-novembris vahetub see karvkate
üleni valge vastu. Nõnda on nirk talviti lumivalge.
Talvel tegutseb ja liigub ta tihti lume all, meie
näeme ainult väikseid auke, millest nirk sisse ja
välja käib.

Foto: Remo Savisaar

Põhjapõdrad
Ka põhjapõdrad vahetavad karvastiku talveks märksa
heledama vastu, ent see oleneb alamliigist: kõige heledama talikasukaga isendeid (alamliike) kohtame KaugPõhjas. Põhjapõtrade hulgas tuntakse kuni 15 alamliiki.
Kõige heledama talvise karvkattega on arktilises Kanadas elav Peary põhjapõder (Rangifer tarandus pearyi).
Niisama heleda (helehalli, kollakasvalge) karvastiku saab
talveks ka teravmägede põhjapõder (R. tarandus platyrhynchus). Põhjapõtrade karv on seest õõnes, mis aitab paremini kehasoojust kinni hoida.
IUCN-i järgi on põhjapõder ohualdis liik.

Foto: Steven Hint / Wikimedia Commons

Kärp
(Mustela erminea)

kärbi levila

Nirk ja kärp on küllaltki sarnased
loomad: kärp on veidi suurem,
kaalub kuni 250 g, ja tema sabaots
on musta värvi nii suvel kui ka
talvel. Suviti on kärp seljalt punakaspruun, kõhupoolelt valge.

Peary
põhjapõdra
levila

grööni
kabilemmingu
levila

teravmägede
põhjapõdra
levila

tavakabilemmingu
levila

Kabilemmingud

Foto: Timo Palo
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Foto: Wikimedia Commons

Lemmingud on väikesed närilised, kes on üldtuntud
hulgisigimise poolest: iga kolme-nelja aasta tagant
suureneb nende arvukus plahvatuslikult, millega kaasneb massränne, sest kimbutama hakkab toidunappus.
Säärase hullunud jooksu käigus saab neid palju hukka,
sest näiteks karjaviisi hüpatakse ka vette, kust eluga
välja ei tulda.
Lemmingute hulgas leidub liike, kes vahetavad talveks
kasuka valge vastu. Eelkõige on sellised kabilemmingu
perekonna liigid, tuntuimad grööni kabilemming
(Dicrostonyx groenlandicus) ja tava-kabilemming
(D. torquatus). Suurema osa oma talvisest elust veedavad
nad lume all peidus: käikudes ja urgudes. Seetõttu võib
panna imeks, et ette võetakse ka kasuka värvivahetus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kelle sule- ja karvakuub
muutub talveks valgeks?
Aladel, kus talvel katab maad lumi, leidub liike, kes
on sellega eriliselt kohastunud: nende karvastik või
sulestik vahetub talveks tunduvalt heledama või
suisa lumivalge vastu. Mõnel liigil muutub karvastiku värvus ainult levila põhjaosas tegutsevatel liigikaaslastel.

Foto: Remo Savisaar

Selline kaitsevärvus on tõhus abinõu, et edukalt jahti
pidada, jäädes ise vaenlastele märkamatuks.
Mõistagi on see eelis vaid siis, kui elukeskkond on valge.
Paraku mõjutab lumikatte teket ja püsimist aina enam
kliimasoojenemine. Nõnda võib karvavahetus osutuda
hoopis hukatuseks.

Foto: Timo Palo

Jänesed
Meile on jäneste
karvavahetus hästi
tuntud valgejänese
Lepus timidus) näitel, kuid tema perekonnas on teisigi
pikk-kõrvu, kes talviti kannavad valget
arktika
valgekuube, näiteks arkjänese
jänese
tika jänes (L. arcticus)
levila
levila
ja ameerika jänes
(L. americanus).
Valgejänest ja arktika jänest on peetud ka samaks liigiks. Nende
talvine kuub on väga sarnane: puhasvalge, kuid kõrvalestade
tipud jäävad tumedaks.
Eestis kasvatab valgejänes talikasuka selga oktoobris-novembris.

Rabapüü
(Lagopus lagopus)
lagopus

Polaarrebane
((Vulpes lagopus)

polaarrebase
levila

Arktilistel aladel elutsev polaarrebane
on märksa väiksem kui punarebane.
Väiksus, tihe aluskarvastik ja muud kohastumused on vajalikud, et külmas
karmis kliimas vastu pidada. Suveajal
on nende karvkate hall või hallikaspruun ja palju õhem, aga talveks vahetub see tiheda valge karvastiku vastu.
Polaarrebase talvekasukas ei ole kogu
levila ulatuses sugugi kõigil isenditel
puhasvalge: selline on kuub enamasti
vaid mandriala avamaastikel toimetavatel isenditel, saartel elavatel polaarrebastel on kasukas talvel üldjuhul
pruun või hallikas.

rabapüü levila

Rabapüü on kohastunud eluks polaaraladel ja parasvöötmes. Seda vastupidavat kanalist võime kohata ka Eestis,
kuid harva: ta on meil looduskaitse all. Maailmas on ta
arvukuse poolest soodsas seisus, Eestis elutseb hinnanguliselt vaid kuni poolsada paari.
Rabapüü on suvel punakaspruuni sulerüüga, kuid talveks
vahetab ta selle valge vastu (sabaots jääb mustaks). Selline
sulevahetus leiab aset üsna pika aja jooksul, mistõttu võib
kohata ka valge-pruunikirjusid linde. Et külma paremini taluda, on rabapüül ka jalad sulgedega kaetud.
Talveks muudab sulestiku valgeks ka rabapüü sugulane
lumepüü (L. muta).

Foto: Timo Palo

Loe ka:
Eesti Loodus 2020/11: Uudo Timm,
„Miks osa loomi talveks uue valge kasuka saab”
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Aasta looma nimetust
kandvad paigad Eestis

TALLINN

Pruunkaru-aastal on paslik vaadata üle, kus leidub karu-osisega kohanimesid.
Sõna karu või kahr (harvem ott) võime kohata külade, veekogude, soode,
küngaste ja erisuguste maa-alade või maastikuosade nimedes, samuti loodusja kultuuriobjektide, talude, paljude tänavate ja ühissõidukite peatuste
nimedes.
Tasub siiski teada, et kõik seda laadi kohanimed
ei pruugi tuleneda loomanimetusest.

HARJUMAA
Väike Karusemägi

Karumägi

1170 maaüksust, krunti, talu
95 teed, tänavat, ringteed
33 bussi-, trammi-, trolli-, taksopeatust
26 järvistut, järve, laisi, laugast
18 mäge, oosi, voort, rannavalli
14 küla
69 muu

Karu- ja
kahr-osisega
Kärdla
kohanimed
Eesti kohanimeregistris

Karuste koppel
Karusemägi
Karumägi

Rapla

Karurahu

Haapsalu

Karuallikas

LÄÄNEMAA

Karukopli kraav

RAPLAMAA

Karusselja pärn

Karuse küla

PÄRNUMAA
Karusekose luht
Karujärve küla
Karuniidu peakraav

SAAREMAA
Karujärv

Karukäpajäljemänd
Karumöllu mägi

Fotod: Jüri Jõepera
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Karula

Karu kivi
Karula oja
Karupõllu soo
Karusi mägi

Karula küla

Kohtla-Järve

Karuniidi kraav
Karusjärv

Narva

Rakvere
Jõhvi

Suur Karusejärv
Suur-Karumägi
Väike-Karumägi
Karumägi

LÄÄNE-VIRUMAA

Karussaar
Karusaare soon

JÄRVAMAA
Karusaar

Paide
Türi

Jõgeva

Karusilma oja

JÕGEVAMAA
Põltsamaa

Karula järv
Karula luht
Karula küla

Viljandi

Karu järgi nime saanud toponüüme leidub
kindlasti veel rohkem, kuid esmapilgul ei
pruugi me selle peale tulla. Nendel juhtudel
TARTUMAA
tuleb teada kohanime ajalugu ja kujunemist
(nt Ohekatku või Otepää). Palju teavet leiab
2016. aastal ilmunud mahukast
Tartu
„Kohanimeraamatust“.
Siin
esitatud
kaart
ei kajasta täielikku
Kahruvarigu kink
ülevaadet karu- ja kahr-osisega kohaSuur Karujärv
Suur Karujärv
nimedest.
Karulomp

VILJANDIMAA

Aakaru küla

Kahrujärve soo

Karukivi
Kahrumägi
Karu järv

Karu küla

Kahruorg
Kahruniit
Kahrumägi

Kahruorg

PÕLVAMAA
Põlva

Kahruorg

Kahrumägi

Kahrutukmõ soo

VALGAMAA

Kahru järv (Inni järv)

Kahro küla

Kahrumägi

VÕRUMAA
Karujärv (Kaadsijärv)

Valga
Karula küla

Võru

Kahrumägi Kahruhavvamägi

Kahrila järv
Karula rahvuspark
KahrilaMustahamba küla

Kahrupesäsuu

Kahrulohk
Kahrumägi

Kahrukuusõmägi
Kahru küla
Kahrusaar

Allikas: riikliku kohanimeregistri avalik teenus, www.kohanimeregister.ee/knravalik
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Karvad

Jääkaru kuub
Polaaralade loomad on eluks karmis kliimas omandanud evolutsiooni käigus mitu hädavajalikku kohastumust.
Võrdlemisi levinud on jässakam keha ja lühikesed jäsemed:
keha pinna ja kehakaalu suhe on nii väiksem ja
võimaldab paremini kehasoojust hoida kui lõunapoolsematel laiustel elavatel suguvendadel.
Paks nahaalune rasvakiht ja kahekihiline karv
kate on samuti üsna levinud.
Timo Palo

J

ääkaru (Ursus maritimus) elab
Arktika põhjapoolseimatel ja kül
mematel aladel. Sealse krõbeda
pakase vastu on loodus talle and
nud sedavõrd tõhusa kaitse, et ka
kõige madalamad temperatuurid, mis
Arktikas võivad langeda ‒50 Celsiuse
kraadini, ei valmista tervele ja
hästi
toitunud
loomale suure
maid ebamugavu
si. Siin on oluline
osa jääkaru erilisel
karvkattel.

Jääkarupoegade karvkate
pakub juba lumekoopast
väljudes külmakraadide
vastu head kaitset, kuid rasvakiht ei ole veel vajalikul
määral välja kujunenud.
Seetõttu tasub veesuplusi
esialgu vältida

Mitmekihiline soo
jusisolatsioon. Selle
kihilisuse kõige sisemi
ne osa on nahaalune kuni 11 cm
paksune rasvakiht. See aitab keha
soojust hoida, kuid on ka tähtis
energiasalvesti. Arktikas ei ole toidu
kättesaadavus hooajati ühesugune,
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Fotod: Timo Palo

on loodud eluks külmas Arktikas

mistõttu tuleb energiat koguda ja
talletada.
Jääkaru tunneme puhasvalge loo
mana, seda üllatavam on asjaolu, et
tema rasvakihti katab sootuks must
nahk. Naha külge kinnitub karvkate,
mis on jääkarul väga hea soojapidavu
sega: see on mitmekihilise soojusiso
latsiooni kõige välimine osa. Karvkate
koosneb kahest kihist. Tihe villane
aluskarv on 2,5‒5 cm paksune. Seda
katab kuni 15 cm pikkune pealiskarv,
mis ei ole küll nii tihe ja pehme, kuid
on samuti arvestatav külmakaitse.
Karvkate pakub tõhusat kaitset
pakaselises õhus, seevastu külmas
vees ujudes on rasvakiht isolatsioo
nina hoopis olulisem. Ühtlasi annab
rasvakiht jääkarule suurepärase uju
vuse. Tema karvastik on võidunud
ja vett tõrjuv, ent vees märjaks saa
nud ja õhulisuse kaotanud kasukas
sooja kuigi hästi ei hoia. Veest välju
des kipub see külmas õhus kohe jää
tuma. Sestap on jääkarudel käredama
ilma korral kombeks pärast suplust
lumes püherdada: nii kuivab karvas
tik kiiremini.
Jääkaru pojad on juba lumekoo
past väljudes sellise karvkattega, mil
lega varakevadisele Arktika külma
le vastu astuda. Ent piisava paksuse
ga rasvakiht, mis neid külmas vees
alajahtumise eest kaitseks, ei ole veel
välja kujunenud. Karuema teab seda
väga hästi ja püüab noorte poegadega
ujumist vältida. Kui see siiski mingil
põhjusel ette võetakse, on karuema
oma poegi isegi seljas kandnud.
Eriline karvkate. Jääkaru pealiskar
vad on seest õõnsad. See ei ole kül
made talvedega kliimavööndi loo
madel kuigi haruldane. Näiteks on
õõnsad karvad alpakadel, põhjapõd
ral ja ka meie metsades elaval põd
ral. Ometi toimib jääkaru karvastik ja
kogu isolatsioonikiht üsna ainulaad
sel moel, pakkudes uurimisainest ka
teadlastele.
Jääkaru karv ei ole lihtsalt õõnes,
vaid sellel on omapärane memb
raaniline struktuur: õõnsuste labü
rint, kus iga tühemik on hea soojus
isolaator. Iga selline kambrike suu
dab talletada soojust tõhusamalt ja

Jääkarul on neljakihiline soojustus
Kuni 15 cm pikkune seest õõnes läbipaistev pealiskarv murrab ja hajutab päikesekiirgust, juhtides
seda vähesel määral ka musta nahapinnani. Seeläbi soojeneb karvaõõnsustes olev õhk. Samuti
püüab pealiskarv peaaegu kogu keha pinnalt eralduva soojuse. Peegeldades päikesekiirgust, annab läbipaistev karv jääkarule iseloomuliku valge värvuse
2,5–5 cm pikk tihe villane aluskarv isoleerib
kehapinnalt eralduva
soojuse ja kaitseb väljastpoolt külma eest
Must nahk neelab päikesekiirguse, mis jõuab läbi
karvkatte naha pinnani
Kuni 11 cm paksune rasvakiht on väga tõhus kaitse
külma vastu, iseäranis ujudes. Ühtlasi on rasvakiht
oluline energiasalvesti

kauem kui tavapärased õõnsad kar
vad. Peale selle on karvakiud läbi
paistvad.
Suurem osa päikesekiirgusest pee
geldub karvkattelt tagasi, aga väike
osa jõuab siiski tänu läbipaistvate
karvade valgust murdvale ja hajuta
vale toimele musta nahapinnani. Selle
käigus soojeneb mõningal määral ka
karvade tühemikes olev õhk. Ent iga
soe keha kiirgab ka ise soojust. See

Karvkate pakub
tõhusat kaitset
pakaselises õhus,
seevastu külmas vees ujudes
on rasvakiht isolatsioonina
hoopis olulisem.
soojus püütakse jääkaru kahekihili
ses karvastikus samuti kinni. Niisiis
suudab karvastik oma karvaõõnsuste
abil talletada teatud määral nii väljast
tulevat energiat kui ka peaaegu kogu
keha seest tuleva energia.

keseenergiat, kui teised loomad suu
davad. Selline teooria tekkis teadlaste
uurimustulemuste vale tõlgendami
se tõttu. Nimelt avastas rühm tead
lasi, et jääkaru karvkate ei peegelda
peaaegu üldse UV-kiirgust. Siit oma
korda tegid teised uurijad järeldu
si, ilma et oleks ise kindlaks teinud,
et jääkaru suudab UV-kiirguse tõhu
salt ära kasutada enda soojendami
seks. Alles hiljem avastasid füüsikud
laboris tehtud katse abil, et tegelikult
jõuab mööda karvaõõnsust nahapin
nani imeväike kogus päikesekiirgust.
Seevastu UV-kiirguse neelab hoopis
karvade ehitusmaterjaliks olev valk
keratiin.
Selles kõiges on oma loogika, sest
suurel osal ajast, mil jääkaru energiat
kõige enam vajab, valitseb Arktikas
pilkane polaaröö ning säärasest „või
mest“ poleks kasu. Sellest hoolima
ta on jääkaru hea näide, mismoodi
kohastuda eluks niivõrd ekstreemse
tes oludes.

Müüt kõrgtehnoloogilisest jääka
rust. Mõnda aega oli laialt levinud
arvamus, nagu kujutaks jääkaru õõn
sad karvad miniatuurset fiiberoptilist
valgustoru, mis juhib valguse (mõnel
juhul räägiti täpsemalt ultraviolett
kiirgusest) musta nahani ja võimal
dab sedasi neelata hoopis enam päi

Kui tõhus on jääkaru külmakaitse?
Jääkaru on nagu ringi liikuv termos.
Ta ei pea oma ainevahetuse kiirust
kuigi sageli muutma ehk põletama
rohkem energiat, selleks et karmis
Arktika kliimas ellu jääda. Isegi mitte
siis, kui külmakraadid ulatuvad 40 või
enama miinuspügalani.
Hea märk hoone katuse soojapi
davusest on see, kui talvel lumi katu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Karvad

Jääkaru koheva valge karvastiku all on must nahk. See on hästi aimatav, kui loom on äsja vees olnud ja tema kuub on märg
sel ei sula ega jäätu. Sulamata lume
helbed jääkaru karvkattel annavad
samuti tunnistust sellest, kuivõrd
tõhus on nende loomade soojusiso
latsioon. Tema kehatemperatuur on
+37 °C, aga vaid kümmekond senti
meetrit kehast eemal, karvkatte tipus,
võib temperatuur ulatuda 40 miinus
kraadini. Seega on temperatuurivahe
mõnikord üle 70 kraadi.
Tunnustatud jääkaruuurija Ian
Stirling on kirjeldanud, kuidas tema
kolleeg soovis katsetada infrapuna
fotograafiat, et jääkarusid selle mee
todi abil jäält üles leida. Pilte ana
lüüsides selgus, kui suurepärane on
looma karvastiku soojusisolatsioon.
See on nii hea, et tolleaegsed sead
med ei suutnud tabada mingit soo
juse eraldumist. Fotol oli ainult üks
punkt, otse jääkaru nina ees: looma
enda hingeõhk.
Säärasel termosel on paraku ka
negatiivne pool. Jääkaru suurim oht
ei ole mitte alajahtumine, vaid üle
kuumenemine ja sellest tingitud
südamerabandus.
Temperatuurivahemikus ‒15 °C
22
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kuni ‒25 °C ja kõnnikiirusel kuni
4 km/h püsib jääkaru kehatempera
tuur võrdlemisi muutumatu: umbes
37 °C nagu enamikul imetajatel.
Kehatemperatuur hakkab kiirelt tõus
ma ja on peaaegu 39 °C, kui karu lii
gub kiirusega 7 km/h. Seejuures põle

Karvastiku toon
oleneb aastaajast,
isendi vanusest,
valgusoludest ning küllaltki
palju looma elupaigast.
tab loom 13 korda enam energiat
kui lamades. Isegi kõige külmematel
päevadel ei suuda suuremad isendid
joosta kuigi kaua, ilma et nad satuks
ülekuumenemisohtu. Parim viis end
jahutada on heita kogu kehaga lumele
või hüpata vette.
Mis värvi on jääkaru? Meie, inime
sed, peame jääkaru valgeks loomaks,
ehkki sageli on ta mõningase kollase
või pruuni varjundiga. Valge kasu

kas aitab sulanduda elupaigaks ole
vasse maastikku ja jääda märkama
tuks. Karvastiku toon oleneb aasta
ajast, isendi vanusest, valgusoludest
ning küllaltki palju looma elupaigast.
Kõige valgemaid jääkarusid kohtab
Arktika keskosa jääväljadel ja päike
selistel päevadel, ent lumeta mais
maal suve mööda saatvad isendid või
vad olla üsna pruunikad.
Jääkaru siiski üksnes näib inim
silmale valge, sest seest õõnsad ja
läbipaistvad pealiskarvad peegelda
vad tagasi suurema osa nähtavast val
gusest. Karva õõnsustes on valgust
hajutavad osakesed. Erinevalt näiteks
inimeste juustest ei leidu jääkaru kar
vades värvitooni andvat pigmenti.
Mõnikord, iseäranis soojemas
kliimas ja näiteks ka loomaaedades,
võivad jääkarud paista pisut rohe
kad. Selle tingib vetikate areng tillu
kestes läbipaistvates karvaõõnsustes,
mis toimivad omamoodi kasvuhoo
netena.
Timo Palo (1979) on geograaf ja polaar
alade huviline.
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EESTIS VALMINUD KIRA SAAPAD ON

MUGAVAD
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Karvased ja sulelised

Lülijalgsete karvad:

sõnumitoojad, kaitserelvad, soojahoidjad ja imetegijad
Kuigi lülijalgsed on kõige liigirikkam loomahõimkond, ei
saa päris ilma karvadeta hakkama neist ükski. Küll aga täidavad karvad nende elus väga erisuguseid otstarbeid.
Toomas Esperk

K

õige tuntumad karvased
lülijalgsed on ilmselt lib
likaröövikud ja ämblikud
(eriti tarantlid ja linnutapikud).
Ehmestiivaliste putukaselts on oma
24
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nimetusegi saanud tiibadel asuvate
karvade järgi.
Milleks putukad ja teised lülijalgsed
karvu kasutavad? Kõige laiemalt levi
nud karvatüübid lülijalgsetel on kesk
konnast teavet vastu võtvad meelekar
vad ja kaitseotstarbega karvad. Esmalt

tutvustangi neid kaht karvatüüpi,
seejärel aga vaatleme põgusalt mõne
eripärasema otstarbega karvu.
Karvad kui meeleelundid. Nagu
muudelgi loomadel saab lülijalgsete
meelekarvad jagada laias laastus kaheks:
ühed võtavad vastu väliskeskkonna sig
naale, teiste, propriotseptsiooni- ehk
süvatundlikkusega karvade abil saab
loom teada, millises asendis on paras
jagu tema enda jäsemed või tiivad [5,
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Hooghänd Orchesella flavescens. Hügrofoobsete seljakarvade otstarve näikse olevat ära hoida, et märjal lumel tegutsev putukas kogemata selgapidi veepinnale ei
kleepuks, kust omal jõul on keeruline lahti pääseda

Liivamesilane Andrena vaga. Rindmiku ja pea karvastik hoiab sooja, ent ilmselt
kaitseb ka kehapinda määrdumise eest
24]. See teine võime on loomadele
niisama elutähtis kui keskkonna taju
minegi: kui jalad või tiivad liiguksid
üksteisest sõltumatult, ei tuleks kiirest
suunatud liikumisest midagi välja.

Puutetundlikke meelekarvu eris
tatakse omakorda mitu eri tüüpi, osa
neist võtab vastu vaid otseste puudu
tuste, teised pigem õhu- või veevoolu
infot [täpsema eristamise ja talitlus
mehhanismide kohta vt 7, 17, 24].
Karvad kui kõrvad. Õhuvoolude
ja keskkonna vibratsioonide suhtes
tundlikud karvad on sisuliselt kuul
miselundid ja nende töösagedust
mõõdetakse hertsides nagu kõr
vade töösagedust. Seesugused puu
tetundlikud karvad võivad olla
hämmastavalt tundlikud. Näiteks
Kesk- ja Põhja-Ameerikas elav ämbli
kuliik Cupiennius salei suudab karva
dega kuulda heli vahemikus 40–600

hertsi [3] (inimene on võimeline heli
kuulma alates sagedusest 20 Hz).
Robootikas on samavõrd tundlike
ja vastupidavate karvjate sensorite
arendamine väga aktuaalne teema,
tulemused jäävad aga siiani eelkõige
tööstabiilsuse poolest originaalidele
kõvasti alla [19, 23].
Lülijalgsete puutetundlikest kar
vadest ongi kõige rohkem uuritud
ämblike n-ö kuulmekarvu. Suurem
jagu niisuguseid karvu paikneb jal
gadel, enamasti 20–100 karva jala
kohta [23]. Ootuspäraselt näikse roh
kem puutetundlikke karvu leiduvat
aktiivselt jahti pidavatel ja saakloomi
jälitavatel ämblikuliikidel, kes püünis
võrku ei kasuta.
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Puutetundlikud karvad on talitluse
poolest kõige levinum meele
karva
tüüp lülijalgsetel. Selliseid karvu võib
leiduda üle kogu keha. Eriti palju
on neid aga tavaliselt peapiirkonnas
(annavad infot liikumissuuna ja saakvõi röövlooma liikumise kohta), jal
gadel (info jäsemete asendi kohta) ja
mitmesugustel tagakehajätketel (näi
teks munetil asuvate karvade kaudu
hangivad emasputukad teavet mune
mispaiga sobivuse kohta).
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Sulgtiiblaste tiivad on putukate seas üpris erandliku ehitusega: lennupinna moodustavad pikad karvad
Tundekarvad. Peale mehhano- ja
audiosensoritena talitlevate karvade
on putukatel leitud ka näiteks elekt
rilaengut, lõhna ja maitset tajuvaid
karvu. Sama karv võib tajuda mitut
tüüpi signaale. Näiteks mõne ämbli
kuliigi kohta on hiljuti välja selgitatud,
et nende käppadel paiknevad karvad
toimivad tõenäoliselt korraga nii haist
mis- kui ka maitsmiselunditena [16].
Eestiski tavalisel karukimala
sel (Bombus terrestris) on avastatud,
et puutetundlikud karvad, mis taju
vad õhuvoolu muutusi, on võimelised
tuvas
tama ka tolmeldatavate õite
elektrivälja [12, 22]. Õied on seal leidu
va õietolmu tõttu tavaliselt negatiivse
laenguga, kimalaste endi kehad aga
positiivse laenguga. Kui kimalane on
õiele laskunud, muutub ka õie laeng
mõneks ajaks positiivseks [8]. Selline
laengute erinevus võimaldab õietol
muteradel paremini tolmeldaja kar
vade vahele kinni jääda. Elektrivälja
taju annab kimalastele (ja tõenäoliselt
teistelegi mesilastele) väärtuslikku tea
vet, millist õit ei ole (ammu) tolmel
datud ning millist tasub vältida, sest
konkurent on äsja ette jõudnud.
Kaitsekarvu on lülijalgsetel samu
ti mitut tüüpi. Osa karvu murdub
kergesti ja lendub röövlooma külge
või hingamisteedesse, kus nad võivad
põhjustada ärritust või koguni mürgi
tust, inimestel allergiatki [4]. Näiteks
26
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võib siin tuua väga karismaatilise väli
musega harjastuhatjala (Polyxenus
lagurus), kes on meilgi tavaline, kuigi
jääb oma väiksuse (alla 0,5 cm) tõttu
harva silma. Tavapäraselt on tuhat
jalgsete kaitse mürgisus, ent harjas
tuhatjalg kaitseb end hoopis kerges
ti murduvate ja tugevalt harunenud
karvade ehk harjastega, mis haaku
vad sipelgate ja muude röövputukate
külge ja takistavad neid rünnakut jät
kamast [9].

Paljude lülijalgsete
karvad on
ühendatud
mürginäärmetega.
Ilmselt kõige tuntumad end kar
vadega kaitsvad lülijalgsed on
aga liblikaröövikud, eriti karus
laste, lainelaste, kedriklaste ja paa
busilmlaste vastsed. Üks karuslaste
sugukonna liblikas, Eesti möödunud
aasta liblikaks valitud harilik päeva
koer (Arctia caja), kannab koguni
sama nimetust, millega rahvasuu on
nimetanud kõiki karvaseid röövikuid.
Kui kujutleda end näljase röövloo
ma nahka, siis tundub üsna usutav,
et karvane suutäis isu ei tekita. Ka
mõned teaduskatsed on kinnitanud,
et karvaseid putukaid rünnatakse
harvemini. Näiteks pakuti võrajook
sikutele (Calosoma maximowiczi)

viit liiki liblikate röövikuid, kes on
eri määral karvased. Kõige pikema
te karvadega liigi – karuslase Lemyra
imparilis – röövikutest ligi pool pää
ses laboritingimustes esimesest võra
jooksiku rünnakust terve nahaga [21].
Peaaegu kõik karvadeta ja vähem kar
vaste liblikaliikide röövikud langesid
aga juba esimesel rünnakul võrajook
sikute saagiks.
Teine katse tehti käsnalainelase
röövikutega, kellest osal aeti karvad
maha. Allesjäetud karvastikuga röö
vikuid suutis kiletiivaline parasitoid
edukalt rünnata (muneda nende sisse
oma muna) ainult umbes veerandil
juhtudest. Seevastu raseeritud röö
vikutesse suutis parasitoid edukalt
muneda üle 90% kordadest [11].
Karvadega lindude vastu. Kas kar
vasus kaitseb röövikuid ka nende pea
miste vaenlaste putuktoiduliste lindu
de eest? Üllataval kombel pole seda
otseselt katsetega kuigivõrd uuri
tud. Küll on tähele pandud, et paljud
putuktoidulised linnuliigid väldivad
karvaseid röövikuid [kokkuvõte: 1].
Teisalt on märgatud ka lindude
kohastumusi, mis võimaldavad neil
edukalt karvastest putukatest toituda.
Näiteks tihased, kärbsenäpid ja mit
med teised linnud söövad karvastel
röövikutel ära ainult sisemuse. Käod
ja vaenukäod hõõruvad aga karvaseid
röövikuid enne söömist vastu maad
või oksi, et tülikate karvade hulka
vähendada.
Ehk kõige põnevam kohastumus
röövikukarvadega toimetulekuks on
seestpoolt limakorraga vooderdatud
pugu mitmel käoliigil: karvad jää
vad limasse kinni ning lind oksendab
vajaduse korral selle karvase limakes
ta hiljem välja [1, 15].
Vihje, et vähemalt osa linde kar
vaseid röövikuid toidusedelis ära ei
põlga, annab seegi, et linde on mär
gatud kogunemas karvaste putukate
hulgisigimise piirkondadesse. Näiteks
rasvatihaseid on nähtud koondumas
männi-võrgenditutlase puhangu ala
dele Portugalis [18] ning vihmakägu
sid käsnalainelaste puhangu aladele
Põhja-Ameerikas [3].
Seega on lindude ja karvaste röö
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Tumetupslane

Viljapuu-tupslane
Luiklainelane

Käsnalainelane

Kevadkaruslane

Röövikute karvastik on erakordselt mitmekesine, ainuüksi kaitseotstarbelisi karvu võib samal loomal olla mitut eri tüüpi

Mesilaskasukas, vetelkõnd ja
võrgulkäik. Peale taju- ja kaitse
otstarbe on putukate karvadel veel
mitmesuguseid funktsioone. Muu
hulgas hoiavad paljud lülijalgsed
karvakasukaga sooja nii nagu meie,
imetajadki. Näiteks meemesilaste
karvane rindmik hoiab palju ener

giat kokku eriti talvel, kui mesilased
külma eest kobarasse kogunevad [20].
Karvad aitavad lülijalgsetel korda
saata ka piiblist tuntud imetegu:
kõndida vee peal. Kuigi nii mõned
ki selgroogsed loomad saavad vee
peal liikumisega hakkama, on sel
les kunstis suuremad meistrid siiski
lülijalgsed, kellest mõnigi liik vee
dab vee peal suurema osa eluajast.
Tuntuimad vetelkäijad on liuskurlaste
(Gerridae) sugukonna lutikalised ja
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vikute suhted näide koevolutsiooni
kohta: karvad küll kaitsevad röövi
kuid lindude eest, aga nood omakor
da on juurutanud viise, kuidas sellest
kaitsest mööda hiilida või läbi murda.
Mürgikarvad. Paljude lülijalgse
te karvad on ühendatud mürginäär
metega. Kui sellised karvad murdu
vad, muutub loom ründajale mürgi
seks või vähemalt maitseb halvasti
[14]. Seesugused karvad tulevad kait

sel ilmselgelt kasuks: miks peaks keegi
investeerima kulukasse ja tülikasse
mürgiaparaati, kui sellest kasu poleks?
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siiani suutnud tehislikult järele teha.
Karvade ehituse ja talitluse üheaegne
lihtsus ja keerukus üllatab ja võlub
meid ilmselt ka edaspidi.

Väike-kärbtiiva röövik kannab hirmuäratavaid ogasid kaitseks lindude eest.
Putukate ogad sisaldavad tihti nii mürgirakke kui ka närvilõpmeid

Toakärbes ei näi inimsilmale kuigi karvane, ent tegelikult leidub tal tihedalt meelekarvu vaata et kõigil kehaosadel. Paljudel putukaliikidel on isegi silmad karvased
hiidämbliku (Dolomedes) perekonna
ämblikud. Mõlemad loomarühmad
on tuttavad ka Eesti veekogudelt.
Võtmetähtsusega on nendele looma
dele tihedad jalakarvad, mis tekita
vad jalgade ümber tugeva vett tõr
juva kihi [10]. Siingi on inimesed
loodusest inspiratsiooni ammutanud
ja proovinud seda bioinsenerinduse
imet robootikas ära kasutada [13].
Ämblike püünisvõrkude tõhu
sus ja kaunidus on inimesi köit
nud ammusest ajast peale, ometi ei
olnud veel üsna hiljutise ajani selge,
kuidas ämblikud ise oma äärmiselt
28
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kleepuvatesse võrkudesse kinni
ei jää. Nüüdseks on selgitatud, et
ämblik väldib kleepumist kolmel vii
sil: vähendab kokkupuudet liimiste
niitidega niipalju kui võimalik, katab
jalad kleepumist takistava ainega ning
tema käppade tipus paiknevad tihe
dad karvad, millele ämblik kleepniite
mööda otsekui kikikarvul hiilides
toetub, vähendades nõnda kokku
puutepinna kleepainega võimalikult
väikeseks [6].
Nagu näha, on karvad lülijalgse
tele vajalikud väga mitmel, tihti häm
mastaval moel, mida inimene pole
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Ootame lapsi
suvelaagrisse
S

ilma Õpikoda on loodushuvilistele lastele laagreid korraldanud
juba üle 10 aasta. Ka sel suvel
ootame noori põnevatest tegevustest
osa saama. Meie laagrivahetused on
väikesed ning laste vahel tekib sõbralik
ja üksteist toetav atmosfäär. Ootame
laagrisse lapsi, kes on suvel vähemalt
8-aastased või vanemad.
Laagrid toimuvad Silma looduskaitsealal, keset mitmekesist loodust. Kohe
meie looduskooli kõrval asuvad madalad, pillirooga ääristatud lahesopid
ning rannakarjamaad. See loob väga

hea keskkonna meie kodumaa taimeja loomariigi tundmaõppimiseks.
Lastel on võimalik valida kümnekonna erineva programmi vahel. Pakume
huvilistele võimalust osaleda lindude
rõngastamises, kalade uurimises, liblikate ööpüügis ning teistes huvitava-

tes tegevustes. Kõigi laagrite osaks on
telkimine ja matkatarkuste õppimine.
Looduskoolil on ka väike koduloomapark, kus saab pauside ajal kitsede, lammaste ja kanade eest hoolitseda.
Õhtusel ajal korraldame lustakaid
laagrimänge, matku ja filmiõhtuid.
Järgmise suve ajakava ja programmidega saate juba tutvuda meie kodulehel. Märtsikuu lõpuni saab laagrikoha soetada soodsama hinnaga. Et hoida
kokku vanemate aega ja säästa loodust,
pakume ka bussitranspordi võimalust
Tallinnast laagrisse ja tagasi.

Loe lisaks: www.silmalk.ee
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Sulestik

Sügiseks kaotavad tutka isaslinnud oma sulekaelused ning kõik isendid näivad ühesugused

Suled

teevad linnust linnu
Keeruline on ette kujutada lindu, kelle keha ei ilmesta
ainuski sulg. Tõsi, igal reeglil on erandid: tuleb tunnistada,
et näiteks värvulised ehk laululinnud on koorudes tõepoolest sulgedeta.
Jaanus Elts

N

iisiis, üldjuhul katavad lindu
eri kujunduse ja ehitusega
suled. Seda sulerüüd nime
tatakse sulestikuks. Suled koosnevad
peamiselt keratiinist: samast ainest
nagu meie küüned ja juuksed. Kui
täissuurus on saavutatud, lõpetavad
suled kasvu, verevarustus taandare
neb ja sulg muutub elutuks.
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Evolutsiooni käigus on lindudel
kujunenud suutlikkus lennata: see oli
seotud vajadusega põgeneda vaen
laste eest. Hilisema arengu vältel on
mõned liigid kaotanud lennuvõime.
See on taandarenenud liikidel, kes
elavad vähese arvu kiskjate või hoo
pis kiskjateta aladel, näiteks kiivid
Uus-Meremaal, Galápagosel samani
meline kormoran, Antarktikas ping
viinid jne.

Nurmkana selga näeme lähedalt
harva, ent seda katab suurepärane
kaitsemuster
Muide, just sulestik annab linnu
le meile nähtava suuruse. Looduses
elavatest lindudest on kõige pike
mad suled pärlfaasanil (Rheinardia
ocellata). Tema saba keskmiste sul
gede laius on 12 cm ja pikkus kuni
1,8 m. Kõik hoosuled kokku kaalu
vad sama palju kui linnu keha kat
vad suled. Praegu levinud linnulii
kide seas on suurim tiibade siruula
tus rändalbatrossil (Diomedea exu-
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lans): väljasirutatud tiivaotste vahe
on 3,6 m.
Loomulikult on üks sulestiku põhi
otstarve hoida kehatemperatuuri,
kuid aeg-ajalt on tal veel hulk eripä
raseid ülesandeid.
Sulestik aitab olla külgetõmbav.
Üks isaslindude värviküllase sulesti
ku põhjendusi on soov näidata või
malikule paarilisele oma elujõulisust.
Värvierksus ja mänguoskus annab
tunnistust heast tervisest, mis on
emaslinnule tähtsam kui värvikire
vus iseenesest. Räbaldunud ja tuhmi
sulestikuga isaslind ei ole partnerile
ahvatlev, pealegi viitab selline seisund
mõnele haigusele või parasiitidele.
Paljude uuringute järgi jätkavad
edukamalt sugu need laululindude
isaslinnud, kes on värvikirevamad,
paarumismängus aktiivsemad, suu
davad väga edukalt tähistada oma ter
ritooriumi ning jäävad kõrva köitva
lauluga. Samas on just sellistel isendi
tel suurem tõenäosus langeda kiskja
saagiks. Enese näitamisel on nii häid
kui ka halbu külgi.
Kardinali (Cardinalis cardinalis) isaslinnud on punased, kuid isen
dite värvierksus ei ole ühesugune.
Punasematel isaskardinalidel on pare
mad territooriumid, nad on sigimis
ealistele emaslindudele kütkestava
mad. Seetõttu suudavad nad igal aas
tal kasvatada üles suurema arvu poegi.
Leekõlg-turpialil (Agelaius phoeniceus) on õlapiirkond punane. Selleks
et territooriumi edukalt hõivata ja
seda teiste isaste eest kaitsta, ajab
ta oma värvilised suled puhevile, ise
samal ajal häälitsedes. Selliste erepu
naste sulepartiide otstarve on teadlas
tele suurt huvi pakkunud. Katse käi
gus värviti mõnedel isaslindudel need
suled mustaks ning tulemused olid
üheselt mõistetavad: mustaks värvitud
õlasulestikuga isaslinnud ei suutnud
oma territooriumi kaitsta.
on
Isoleeritud
Uus-Guineal
välja arenenud 43 liiki paradiisilin
de (Astrapia sp.), kellel on eripära
ne sulestik ja põnevad kurameerimis
kombed. Kõikvõimalikud pikenenud
ja värvikirevad ilusuled võiksid mõnes
teises paigas tekitada isaslindudele

Kiivitaja poeg on juba koorudes kaetud udusulgedega, aitamaks varjuda ja kehasooja hoida

Sinikael-pardi metalliläikeline kaelasulestik muudab värvi valgusolude järgi
palju lisavaeva, kuid Uus-Guineal lei
dub vähe röövimetajaid ning toidu
konkurente ja seepärast ei sega kau
nistused paradiisilinde kuigivõrd.
Nende lindude rohked kaunistused
viisid vana aja ornitoloogid topiseid
uurides koguni mõttele, et keegi vigur
vänt on kaaviku kokku seadnud.
Maskeering on elutähtis. Sulestiku
ligitõmbavuse vastandpoolus on
linnu soov sulanduda keskkonda.
Paljudel maas pesitsevatel lindudel
on iseäranis hea kaitsevärvus, mis
võimaldab neil vaenlasele märkama

tuks jääda. Näiteks on selline varje
värvus paljudel sorridel ja kurvits
lastel.
Austraalia konnkurk (Podargus
strigoides) on süstemaatiliselt lähe
dane meie öösorrile. Neil on suure
pärane varjevärvus, mis meenutab
kuivanud lehte. Ohu korral tarduvad
konnkurgud liikumatusse asendis
se; nende välimus meenutab murdu
nud puutüügast. Liikumatult püsides
sulanduvad nad edukalt lähiümbrus
se, mistõttu ei suuda ka saakloomad
neid märgata: nad tulevad linnule ligi,
olles kerge saak.
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Foto: Tom Ambrose / Wikimedia Commons

nikiirusega, peavad linnud peatu
miseks rakendama pidurdusvõtteid.
Sulestik annab mitu võimalust: nad
sirutavad tiivad laiali ja muudavad
saba asendit ning ajavad tüürsuled
laiali. Ka inimene kasutab langevarju,
et lennukit kiiremini peatada.
Lindude tiivanukil on väike rühm
sulgi, mida kutsutakse alulaks ehk
nukktiivaks. Neid sulgi saab liigutada,
olenemata ülejäänud tiivast; nende
ülesanne on vähendada üle tiiva lii
kuva õhu turbulentsi. Nüüdisaegsetel
lennukitel täidavad sama otstarvet
tiiva eesküljel paiknevad liistakud.
Ja ei saa linnudki läbi räätsadeta.
Näiteks püüdel on talvel varvaste kül
gedel suleread, mis aitavad neil kohe
vas lumes liikuda.

Samas on paljudel rannikulindu
del selgelt tähelepanu äratav mus
ter, mis moodustub mustadest või
pruunidest triipudest, vöötidest või
laikudest valgel taustal. Selline mus
ter justkui lõhub ära linnu tervikli
ku kujundi, seepärast on liikumatut
lindu raske silmata.
Nii mõnelgi öökullil ilutsevad peas
sulgkõrvad, need on paremini are
nenud öösiti aktiivsetel kakkudel.
Ilmselt aitavad need killustada päeva
sel ajal puul istuva kaku ühtset siluet
ti, suurendades nii võimalust jääda
märkamatuks.
Teatavasti on lindude puhkesules
tik märksa tagasihoidlikum kui pesit
susaegne ehk pulmarüü. Selles mõt
tes on aga erandlik näiteks Eestiski
pesitsev rabapüü (Lagopus lagopus),
kes vahetab oma pruunikirju sulesti
ku talveks valge vastu.
Sättida saab lennukiirust ja raken
dada pidurit. Tiiva suuri välissul
gi nimetatakse laba-hoosulgedeks.
Need liiguvad edasi-tagasi mööda
kaheksakujulist trajektoori, toimivad
propellerina ja tekitavad tõukejõu.
Tiiva sisemised suured suled – küü
nar-hoosuled – tekitavad linnu liiku
misel tõstejõu. Väiksemate ja lühe
mate tiibadega linnud löövad tii
32

|192| EESTI LOODUS MÄRTS 2022

Foto: markaharper1 / Wikimedia Commons

Mõnel liigil aitab sulestik hirmutada: kroontikatil (Onychorhynchus coronatus) on
selleks pealael punane suletutt. Ta ajab tuti lehvikuna turri ja noka avali, et võimalikult kohutav välja näha

Ilusulgede poolest on hästi tuntud
paradiisilinnud (Astrapia sp.). Ülipikad
sabasuled neid kuigi suurde ohtu ei
sea, sest isoleeritud Uus-Guineal leidub
vähe röövkiskjaid
badega kiiremini, sest nende õhus
püsimine oleneb enim liikumiskiiru
sest. Suuremate tiibadega liikide tii
valöögid on aeglasemad, kuna nende
tiivad tekitavad suurema tõstejõu.
Üldjoontes lendavad suuremad lin
nud kiiremini kui väiksemad, sest
suurem kehakaal nõuab tõstejõu tar
beks suuremat kiirust.
Lennates 40‒65-kilomeetrise tun

Sulgedega tekitatakse heli ja hir
mutatakse teisi. Sõtka tiivad tekita
vad lennul iseloomuliku tiivavilina;
see võimaldab liiki määrata ka pime
das. Mõned liigid kasutavad sulgede
tekitatud heli selleks, et leida endale
partner. Näiteks panevad hõbefaa
sanid (Lophura nycthemera) laiali
aetud tiivad kiirelt võnkuma, tikuta
ja (Gallinago gallinago) mängulendu
saadab sabasulgede tekitatud möhi
tav häälitsus. Mõned videvikusorrija koolibriliigid lendavad kõrgele ning
laskuvad seejärel laialiaetud tiibade
ga, tekitades kõmava heli.
Mõnel liigil on suled head peletus
vahendid. Lihtne viis hirmsam näida
on ajada end puhevile, nõnda paista
me tegelikkusest suuremana. Selline
käitumine on omane paljude liikide
pesapoegadele, eriti maas pesitseja
tele.
Kesk-Ameerikas levinud kroon
tikatil (Onychorhynchus sp.) on peas
suur punane lehvikutaoline suletutt,
mida saab turri ajada ja küljelt kül
jele kallutada. Avatud suu ja turris
suletuti abil püüab see lind peleta
da vaenlasi. Päikesekure (Eurypyga
helias) tiibadel paiknevad silmi mee
nutavad poolümmargused tumedad
laigud. Kui lind sirutab tiivad laiali,
meenutavad need laigud suure rööv
looma silmi.
1992. aastal tõestati, et UusGuineal levinud Pitohui perekonna
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Ära ehi end võõraste sulgedega!

lindude suled sisaldavad mürkaineid.
Nende lindude nahk kõrvetab kiskja
suud nagu näiteks kibepipar. Linnud ei
sünteesi seda närvimürki ise, vaid ilm
selt omandavad selle söödud toidust.
Värvulise Pitohui dichrous silma
torkaval punamustal sulestikul on aga
hoolimata mürgiste ainete puudu
misest sama head kaitseomadused
kui mürgiste suguvendade omadel.
Nimelt jäljendab nende sulestik oht
likke liike ning tõrjub nõnda vaenla
sed eemale. Uus-Guineas leidub veel

Hawaii kuninga Kamehameha I linnusulgedega ehitud kuub, mis asub
Bishopi muuseumis Honolulul
Sulekübarakaubanduse kõrg
aegadel, aastail 1870–1920, tape
ti sulgede saamiseks loendamatu
hulk hõbehaigruid, haigruid ja tiire.
Ainuüksi Pariisis oli sedasorti sule
kaubandusega seotud üle 10 000 ini
mese. Näiteks 1903. aastal sai sule
kütt Põhja-Ameerikas grammi sul
gede eest kaks grammi kulda!
Islandi 9. sajandil asustanud
norralased viisid sinna ka kombe
koguda hahasulgi. Norra kunin
gas Christian IV oli Põhja-Islandi
linnurikkusest nii vaimustunud, et
kuulutas sealsed hahakolooniad
1651. aastal kaitsealuseks. Emane

teinegi mürgiste kaitseainetega vär
vuline: Ifrita kowaldi.
Kurgkotkas (Sagittarius serpentarius) elab Aafrikas ning toitub peami
selt madudest. Saaki ründab ta oma
tugevate jalgade ja varvastega. Et
vältida mürgiste madude nõelamist,
sirutab ta tiivad kilbina keha ette.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Gary Todd / Flickr

S

ee ütlus on väga levinud, kuid
inimene sellest ei hooli. Hawaii
kuningas Kamehameha I
(u 1758–1819) kandis kuube, mis
oli ehitud 450 000 kollase kuningnestevindi ehk kuningmamo sulega,
seda pealisriiet pärandati kui kunin
gakoja sümbolit. Niisuguse sulekuue
valmistamiseks oli arvatavasti tape
tud üle 80 000 nestevindi. Sulerüü
on 1,2 m laiune ja 3,5 m pikkune.
Lindude tiival on enne suurte
laba-hoosulgede algust väike eral
diseisev sulg: nukktiib ehk alula.
Metskurvitsa, eriti Ameerika ja
Aasia kurvitsate nukktiiba, kitsast
jäika sulge, kasutati vanasti peen
te maalingute tegemisel. Maalijad
hindasid neid sulgi väga kõrgelt.
Näiteks maaliti nende abil elevandi
luule: värviti mängusõduritele pee
neid detaile. Aga väidetavalt maaliti
sedaviisi ka kuldsed vöödid RollsRoyse’ide külgedele.
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi
algul oli moodne kanda Pariisi ja
New Yorgi moekunstnike uusima
kujundusega kübaraid, mida kau
nistasid suled. Euroopa ja Ameerika
kübarameistrid kauplesid valima
tult kõikvõimalike lindude ja nende
sulgedega, soovides oma toodan
gu muuta võimalikult eksootiliseks.
New Yorgis kandis selliseid sule
kübaraid peaaegu 75% daamidest;
mõnel peakattel oli kaunistusena ära
kasutatud kogu linnu nahk.

Tüüpiline linnusulgedega kaunistatud kübar Pariisi tänavapildis 1886.
aastal
hahk vooderdab pesa rinnalt kitku
tud udusulgedega. Osa farmereid
meelitab hahad pesitsema turva
listesse piirkondadesse, kus lindu
dele antakse lisasööta ning kaits
takse salaküttide eest. Tänapäeval
on islandlased peaaegu ainuke rah
vas, kes hahasulgi veel järjepidevalt
kogub.
Ent inimene ei ole sugugi ainus,
kes kipub end võõraste sulgedega
ehtima. Näiteks on mõnedel papa
goidel kombeks erisugustest mater
jalidest, näiteks paberist, ribasid
välja nokkida ning neid oma sulgede
vahele sättida.

Suled on sensori ja puudri eest.
Kaua aega arvati, et noka lahunur
ga juures olevad jäigad harjaselaad
sed suled aitavad lindudel lendavaid

putukaid suhu suunata. Uuemate
uurimuste järgi ei pea selline arvamus
paika. Harjassuled on pigem senso
rid, mille abil lind orienteerub ja saab
hinnata lennu kiirust.
Kõige kergemad suled on niitsuled.
Need paiknevad üle keha; sajad niit
suled kaaluvad kokku kõigest gram
mi. Arvatavasti on niitsulgede otstar
ve tunnetada liikumisel muude sulge
de asendit.
Papagoidel, tuvidel ja haigrutel on
peale tavapäraste sulgede nn puuder
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Abiks järglaste hoolekandes ja see
dimisel. Aafrikas Kalahari kõrbes elab
namiibia vuril (Pterocles namaqua),
kelle isaslind kastab kõhusuled vette
ja kannab sulgedesse kogunenud vee
poegadele kuni 24 km kaugusele.
Tema sulestik suudab endasse imeda
kuni 22 ml vett, seega 8 grammi vett
ühe grammi kuivade sulgede kohta.
Meie köögis kasutatav tehiskäsn suu
dab hoida ühe grammi materjali kuiv
kaalu kohta kaks korda vähem vett.
Arvestades vurila elupaiga kuu
must, on selline transpordiviis koha
ne üksnes öösel või varahommikul, et
veekadu oleks võimalikult väike. Kui
isaslind on naasnud, poevad järglased
tema sulgede vahele ja imevad sealt
veepiisku.
Ka haudeajal on sulestikul vanem
hooles oma osa, aidates mune soojen
dada. Soojas tuleb hoida ka väikseid
poegi. Suled on väga hea isolatsioo
nimaterjal. Selleks et vanalind saaks
mune soojendada, langeb tema kõhu
piirkonnast osa sulgi välja, mõnedel
liikidel tekib suisa ulatuslik paljas hau
delaik. Ent metskalkunid (Meleagris
gallopavo) varjavad oma poegi tuule,
vihma ja külma eest poolenisti laiali
aetud tiibadega ning vajaduse korral
püsib emalind selles asendis öö läbi.
Üks sulgede ülesanne on soodus
tada seedimist. Pütid kitkuvad rinnaja kõhupiirkonnast sulgi ning söö
vad need ära. Maos kogunevad suled
tompudeks ja segunevad toiduga,
osaliselt seedudes. Mitteseedunud
suled ja toit moodustavad tiheda räp
petombu, mis oksendatakse välja.
Räppetomp aitab vältida raskesti see
duvate kalaluude sattumist soolestik
ku. Vanalinnud toidavad samal ees
märgil sulgedega ka oma poegi.
Linnud saavad igal aastal uue
kuue. Suled kuluvad paljude elu
tähtsate tegevuste käigus: liivavan
ni võttes, sulestikku kohendades,
kokkupuutel puuokste või pinna
34
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suled. Sääraste sulgede tipud murdu
vad ja murenevad peenteks talgisar
nasteks terakesteks. See puru aitab
sulgi kaitsta märgumise eest, olles
omamoodi hooldusvahend.

Isaste värvirikas sulestik võimaldab eksponeerida oma elujõulisust. On ilmnenud,
et punasematel kardinali (Cardinalis cardinalis) isaslindudel on paariliste hulgas
suurem läbilöögivõime

Kuidas saavad suled värvuse?

S

ulgede värvus kujuneb kahel
viisil: pigmentide toimel ja
sule ehituse alusel. Sules lei
duvate pigmentide toimel tekivad
pruun, hall, kollane, must, hele
pruun ja oranž ning nende üle
minekuvärvused. Aafrikas elavate
turakolaste sugukonna lindude sul
gedes sisaldub ka punast ja vase
rohelist pigmenti, milletaolist ei ole
leitud üheski teises loomas. Teistel
lindudel annavad säärase värvuse
muud pigmendid, oma osa on ka
valguse peegeldumisel.
Sinilindude sinine, papagoiroheli
ne, valge, metalliläikeline punane ja
küütlevad värvused kujunevad sule
ehituse tõttu. Sinine värvus tekib siis,
kui suleebemetes leiduvad pruunid
graanulid hajutavad valgust: punane

sega; ühtlasi kaotavad linnud sulgi
kaklustes liigikaaslastega või kiskja
rünnaku tõttu.
Selleks et sulestiku omadusi hoida,
peab see aeg-ajalt uuenema. Üldjuhul
vahetavad linnud sulestikku kaks
korda aastas: kevadel ja sügisel, kuid
välja kukkunud sulgi asendatakse

ja kollane lainepikkus läbivad graa
nuli, ent sinine peegeldub tagasi. Kui
leiad mõne sinise sule, näiteks pask
nääri oma, vaata seda esmalt oma
käes: see paistab sinisena. Seejärel
hoia sulge vastu valgust ja vaata läbi
selle: sulg paistab pruun.
Kõigi lindude sulgedes leidub
värvipigmente, kuid ultraviolettval
guses ergav spetsiaalne kollane pig
ment on omane ainult papagoidele.
Selle pigmendi otstarve ei ole teada.
Paljude lindude pea, kurgualune,
rind ja/või kõhualune on sillerdav või
küütlev, kuid selline värvuslahendus
on harv tiibadel või sabal. Põhjus pei
tub asjaolus, et küütlevatel sulgedel
puuduvad kidad, mis liidavad kokku
sulelaba moodustavad ebemed, see
tõttu väheneb sule tugevus.

pidevalt. Hanelistel vahetuvad hoo
suled pingsalt, korraga langeb välja
hulk lennuks vajalikke sulgi, mistõttu
kaotavad linnud mõneks ajaks lennu
võime.
Jaanus Elts (1966) on ornitoloog, mitme
linnuorganisatsiooni liige.
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Karvadeta imetajad

Maa-alustes käikudes elutseva paljastuhnuri keha on peaaegu karvadeta, kuid tal on tundlikud vurrud. Hajusad kompekarvad paiknevad ka looma kehal ja sabal. Varvaste vahel on luuana toimivad karvad

Kuhu küll kõik karvad jäid?

Karvutud imetajad karvaste seas
Imetajate karvad toimivad isolatsioonina, aitavad kaitsta päikesevalguse, niiskuse ja hõõrdumise ning parasiitide ja mikroobide eest. Ühtlasi aitavad nad kujundada kaitsevärvust ja
toimivad sotsiaalse signaalina, näiteks saab karvu turritada.
Tambet Tõnissoo

I

metajate seas leidub nii väga
tiheda karvastikuga liike (nagu
merisaarmas, kellel on eri keha
piirkondades 26 000 – 165 000
karva/cm2) kui ka hõredakarvali
si liike, kes on evolutsiooni käigus
enamiku karvu kaotanud. Näiteks
Ida-Aafrikas maa-alustes tunnel
süsteemides elavad paljastuhnurid
(Heterocephalus glaber) on peaaegu
karvutud. Paljastuhnuri kehatempe
ratuur ei ole püsiv, loomad saavad
36
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Lemmiklooma
pidajate hulgas
on väga hinnatud
geneetiliste mutatsioonide
tõttu karvutud koera- ja
kassitõud, merisead,
hamstrid, hiired ja rotid.
sooja end üksteise vastu surudes ja
soojaõhuvanne võttes, liikudes soo
jemates tunnelites.
Samuti on enamjao karvastikust
kaotanud veelise eluviisiga imetajad

(vaalad, delfiinid, meriveiselised), kes
ei vaja karvu. Nii on lihtsam ujuda
ja sukelduda, kuna veetakistus on
väiksem. Vältimaks soojakadu on neil
naha alla varutud suur kogus energia
rikast rasva ehk traani.
Suurtel maismaaimetajatel, nagu
aafrika elevant, ninasarvik ja jõehobu,
on nahk kaetud vaid hõredate harjas
tega. Mida suurem loom, seda väik
sem pindala üldise kehamassi suhtes
ja seda raskem on isendil keha liig
sest kuumusest vabaneda. Kui mõel
da väljasurnud karvaste mammutite
ja ninasarvikute peale, siis nende elu
keskkond oli külm ning tihe karvastik
aitas hoida kehasoojust ja vähendada
toidutarbimist. Nüüdisaja megaher
bivoorid ehk suured taimtoidulised
loomad elavad palavates kliimaolu
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des, kus tihe kasukas oleks neile suur
tele loomadele surmav.
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◊ Hiina harjaskoera ristamise skeem. Hiina harjaskoer on dominantne karvutu
tõug. Karvutu välimuse jaoks on vaja ühte muteerunud geeni koopiat
Foto: Dmitry Makeev / Wikimedia Commons

Karvad on võimelised looma elu
jooksul märkimisväärselt uuene
ma. Karvafolliikuli (üksus, mis vas
tutab karvade arengu eest) võime
karvu taastoota oleneb spetsiaalse
test tüvirakkudest. Karvad kasva
vad tsüklitena. Karval on kasvufaas
(anageen), mil keratiini sisaldavate
rakkude kaasabil kujuneb karv; hää
bumis- ehk vahefaas (katageen) ja
puhkefaas (telogeen), kus folliikulist
kasvab uus karv ja vana karv langeb
välja.
Näiteks inimese juustes on suu
rem osa karvu (80–90%) kasvufaasis,
1–2% vahefaasis ja ülejäänud 10–20%
puhkefaasis. Karvade kadu on seo
tud häiretega telogeenis (liigne karva
de väljalangemine) ja anageenifaasis
(võimetus moodustada ja kasvatada
uusi karvu, näiteks meeste kiilaspäi
suse korral).
Peale loomuliku karvade väljalan
gemise (aastaajast tingitud karva
vahetus, suve- ja talvekarvastik, kar
vade vähenemine vanuse tõttu) kim
butavad loomi mitmesugused genee
tilised mutatsioonid, arenguanomaa
liad ja haigused, mis võivad karvakas
vu pidurdada või ajendada karvade
väljalangemist.
Põhjus võib seisneda toitainete
(nt tsink, vitamiinid, valgud) puu
duses, suguhormoonide ja kilpnäär
me hormoonide tasakaalu muutus
tes, autoimmuunhaigustes, bakteri(nt Staphylococcus) ja seennakkustes
(Microsporum canis; Trichophyton
tonsurans), parasiitides (nt süüdik
lest, Sarcoptes scabiei), stressis, käi
tumisanomaaliates, nagu enda või
kaaslaste karvade väljakitkumine või
kratsimine [2]. Peale selle on tead
lased leidnud terve hulga pärilik
ke muutusi karvutust põhjustavates
geenides.

Leidub ka karvutuid kassitõuge. Neist vast tuntuim on sfinks. Ehkki sfinks näeb
välja karvutu, on ta kehal väikesed udemelaadsed karvad. Põhjuseks on mutatsioon geenis Keratin 71 (KRT71), mistõttu karvade normaalne keratiniseerumine
on häiritud ja need eemalduvad kergesti
nagu xoloitzcuintli (mehhiko karvu
tu koer), hiina harjaskoer, argentina
pila ja peruu karvutu koer, on enamvähem karvadeta. Xoloitzcuintli
(asteegi keeles Xolotl ’tule- ja äike
sejumal’, itzcuintli ’koer’) oli juba
üle 3000 aasta tagasi asteekidele
väga tähtis ja austatud koeratõug.
Ehkki xoloitzcuintli on enamjaolt
karvutu, on tal säilinud mõningad
karvad sabal ja pealael.
Mehhiko ja peruu karvutu koer
ning hiina harjaskoer on dominant
sed karvutud tõud, seega on vaja ühte
muteerunud geeni koopiat, et aval

duks karvutu fenotüüp. Kuna geenid
päritakse vanematelt (emaselt koeralt
ja isaselt koeralt), on diploidsel indi
viidil kaks geenikoopiat (alleeli) vas
tava tunnuse kohta, üks isalt ja teine
emalt.
Kui vastavad alleelid on samad,
on tegemist homosügootsusega, kui
erisugused, siis heterosügootsusega.
Seega, kui koeral on kaks karvutust
põhjustavat (HR) alleeli (homosü
gootne), siis ta on teoreetiliselt kar
vutu. Kui tal on nii karvutust põhjus
tav (HR) alleel kui ka karvasust tingiv
(hr) alleel (heterosügootne), siis ole
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Karvutud loomatõud. Lemmik
loomapidajate hulgas on väga hin
natud geneetiliste mutatsiooni
de tõttu karvutud koera- ja kas
sitõud, merisead, hamstrid, hiired
ja rotid. Mitu arhailist koeratõugu,
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Eespool nimetatud karvutu
tel koeratõugudel on karvutust
põhjustav (HR) alleel dominant
ne ja seega heterosügootsed HR/hr
loomad on karvutud. Kui koer on
homosügootne ja retsessiivne (hr/
hr), siis kujuneb tal välja karvas
tik. Kui karvutust põhjustav mutat
sioon on homosügootne (HR/HR),
ei ole indiviid elujõuline ja hukkub
varakult juba emakas. Kui paaritada
kahte karvutut koera (nt hiina har
jaskoera; HR/hr x HR/hr), siis saame
25% järglasi hr/hr-genotüübiga (kar
vane), 50% HR/hr-genotüübiga (kar
vutu) ja 25% HR/HR (embrüonaal
selt letaalne; ◊).
Kui paaritada karvutu HR/hr ja
karvane hr/hr, siis 50% on HR/hrgenotüübiga (karvutu) ja 50% hr/hrgenotüübiga (karvane), vältides nii
moodi letaalset HR/HR-vormi (◊).
Kui karvaseid hr/hr ja hr/hr paaritada
omavahel, on tulemuseks ainult kar
vased kutsikad.
Hiina harjaskoera, mehhiko ja
peruu karvutu koera puhul on leitud,
et mutatsioon transkriptsioonifak
tori Foxi3 (ingl forkhead box transcription factor family) geenis põhjus
tab karvade ja hammaste arenguano
maaliaid [1]. Neil karvututel koertel
tuleb ette ka karvafolliikulite arengu
häireid. Katsetes hiirtega on tehtud
kindlaks, et Foxi3 on oluline karva
folliikulite tüvirakkude aktivatsioo
nil, mõjutades karvade kasvu ja uue
nemist [5].
Uuema tõu ameerika karvu
tu terjeri (ingl American Hairless
Terrier) puhul on karvutust põh
justav muteerunud geen retsessiiv
ne. Karvutu fenotüüp tekib juhul,
kui vastav geen pärineb mõlemalt
vanemalt. Homosügootne retsessiiv
ne genotüüp ei ole embrüonaalselt
letaalne, kutsikad sünnivad tervena
ja hajusate väikeste karvadega, mis
kaovad esimese kuu jooksul (hüpo
trihhoos). Ameerika karvutul ter
jeril ja ka šoti hirvekoeral põhjus
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Foto: Sulev Kuuse

neb fenotüüp sellest, kumb alleel on
dominantne (määrab fenotüübi) ja
kumb retsessiivne (ei avaldu, kui teine
alleel on dominantne).

Kümne päeva vanused karvutud
hiirepojad. Hiireliinil NU/NU puudub
harkelund ja nende immuunsüsteemis
pole seetõttu T-rakke
tab karvutut fenotüüpi mutatsioon
ensüümi SGK3 (ingl serum/glucocorticoid regulated kinase family member 3 gene) geenis [3]. Katsetes hiir
tega on ilmnenud, et SGK3 mängib
sünni järel suurt rolli karvafollii
kulite arengus, mis seletab ka seda,
et alguses nendel terjeritel karvad
küll tekivad, aga hiljem kaovad, kuna
ensüüm on defektne.

Närilised on hea
mudel uurimaks
sedagi, miks teatud
piirkondades ei leidu karvu.
Hästi tuntud on karvutud hiired
(ingl nude mice), kellele on omane
kaasasündinud atüümia (puudub
harkelund ehk tüümus, seega ei too
deta T-rakke), mis on põhjusta
tud mutatsioonist transkriptsiooni
faktori Foxn1 geenis. Selle tagajär
jel on karva moodustavate keratii
nide tootmise regulatsioon häiritud.
Ehkki karvafolliikulid arenevad nor
maalselt, on tekkivad karvad ehitu
selt nõrgad ja murduvad pinna lähe
dalt [4]. Immuunpuudulikkuse ja kar
vutu fenotüübi tõttu on need hiired
hea objekt meditsiinilistes uuringu
tes. Samamoodi on laborites kasutu
sel karvutud rotid, kellel on samuti
mutatsioon Foxn1 geenis.

Närilised on hea mudel uurimaks
sedagi, miks teatud piirkondades ei
leidu karvu. Enamik kehapiirkondi
on imetajatel kaetud karvadega, mis
erinevad piirkonniti oma tiheduselt,
pikkuselt ja paksuselt, aga samas lei
dub ka piirkondi, mis on täiesti kar
vutud. Inimesel pole karvu peopesa
des, randmete ventraalsel (kõhtmisel)
osal ning jalataldadel.
Väga harvadel juhtudel on kirjelda
tud arenguhäiret, mille tõttu katavad
karvad ka peopesi ja taldu. Hiirel on
karvutud alad näiteks jalapadjandid
ja nn plantaarne epidermis (sarnane
piirkond kui inimese randme vent
raalne osa). Samas näiteks küülikul ja
jääkarul on see piirkond karvane.
Põhjus, miks meil peopesad on
karvutud, võib olla seotud WNTsignaaliraja inhibeerimisega. Nimelt
on katsetes hiirtega tehtud kind
laks, et WNT-signaalirada on üliolu
line karvafolliikulite arengus, kont
rollides karvade kasvu. Hiirtel takis
tab WNT-signaalide ülekannet valk
nimega DKK (Dickkopf). Kui vas
tav Dkk-geen karvavabast piirkon
nast välja lülitada, siis on WNTsignaalirada töökorras ja seetõttu
kasvavad sinna karvad [6].
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Karvased ja sulelised

◊ 1. Peatäi. Täide pea on väiksem kui väividel, see on kitsam rindmikust (keha keskosa putukatel, kuhu kinnituvad kõik kolm jalapaari)

Karvade ja sulgede putukad

Mati Martin

V

õrreldes muude elupaikade
ga on loomad mõõtmetelt
väikesed ja liiguvad aktiiv
selt ringi. Sestap on loomadel elavatel
putukatel tükk tegemist, et neid elu
paiku üles leida ja vajaduse korral ka
vahetada.
Põhimõtteliselt võib suuri loomi
elu või toitumispaigana kasutavad
putukad jagada nelja rühma.
Esiteks need, kes otsivad loomi
lõhna järgi üles ning hangivad neist
toitu, ent muul ajal nende peal ei ela.
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Sellesse rühma kuuluvad verd ime
vad putukaliigid, näiteks sääsed ja
parmud, kes enamasti otsivad igaks
toidukorraks uue looma. Nende
putukate vastsed arenevad kas pinna
ses või vees.
Teine võimalus on varjuda ka väl
jaspool toitumisaega peremehe kar
vade või sulgede vahel, ent vajaduse
korral siiski viibida loomast eemal.
Sellised putukad on kirbud ja raud
kärblased. Nende valmikud toituvad
peremeeslooma verest, ent vastsed ei
arene otseselt peremeesloomal, vaid
tolle elupaigas, näiteks urus, pesas,

Foto: Acarologiste / Wikimedia Commons

Putukad on nutikad loomad, leidmaks endale sobivaid elupaiku ja toitu. Oma pika ajaloo jooksul on nad keskkonna
muutusi osavalt ära kasutanud ja igal võimalusel kiiresti asustanud uusi elupaiku. Imetajad ja linnud ilmusid maakerale
tunduvalt hiljem kui putukad. Kohe hakkasid putukad neidki
uusi loomarühmi elupaiga ja toiduobjektina ära kasutama.

◊ 2. Väivid närivad karvu või sulgi (pildil
on noolega näidatud närimissuised),
erinevalt täidest, kes imevad verd

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kirbulised on vaba käiguga kaas
lased. Kirbulised (Siphonaptera) on
omaette selts [4]. Ehkki imetaja- ja
linnuliikide arv ei ole kuigi suur (vas
tavalt umbkaudu 6000 ja 11 000), on
nendel elavaid kirbuliike maailmas
umbes 2500, Eestis võib neid olla ligi
kaudu 50 liiki. Karvastik on kirbuliste
meeliselupaik: 95% kõigist kirbuliiki
dest elab imetajatel.
Kirbulised on elastse kitiinist keha
kattega kollakaspruunid 1–7 mm
pikkused välisparasiidid, kes toitu
vad imetajate ja lindude verest. See
on ainuke täismoondega putukate
selts, kus valmikutel puuduvad tiivad.
Nende väiksel peal on lühikesed tund
lad, suised on pistmis-imemistüüpi.
Kujult sobib kirbu keha hästi eluks
karvade vahel: see on lapik, külgedelt
otsekui kokku surutud. Keha kata
vad arvukad ogad, karvad ja harjased,
kusjuures enamik neist on suunatud
taha, takistades kirpu libisemast kar
vade vahel tahapoole.
Mõneti asendavad kirbulistel tiibu
võimsad hüppejalad. Nii on nad suh
teliselt hea liikumisvõimega ning eri
nevalt näiteks täidest ja väividest lah
kuvad tihti peremehe kehalt.

Foto: Anagoria / Wikimedia Commons

◊ 3. Inimesekirbu mudel Berliini loodusloomuuseumis. Kirbulised on ainuke täismoondega putukate selts, mille kõigil liikidel puuduvad tiivad, neid asendavad
võimsad hüppejalad
Foto: Gilles San Martin / Wikimedia Commons

ka inimese eluruumis; raudkärblaste
puhul aga ema kehas.
Kolmas rühm on putukad, kes läbi
vad kogu oma arengutsükli looma
kehal karvade või sulgede vahel sealt
lahkumata ning teisele peremees
isendile liiguvad nad üksnes vahe
tu kontakti korral. Nii vastsed kui ka
valmikud toituvad peremeesloomast.
Sellised putukad on täid ja väivid.
Neljas rühm on putukad, kes val
mikuna ei toitu loomal ega ela tol
lel, kuid kelle vastsed arenevad kas
looma nahas (nahakiinid), ninaõõn
suses (ninakiinid) või lausa looma
maos (maokiinid kabjalistel).
Esile võib tuua ka viienda võimalu
se: putukas pruugib looma karvkatet
ainult varjupaigana. Selliseid putu
kaid on vähe, näiteks laisikute karva
de vahel elavad leediklaste hulka kuu
luvad liblikad.
Tutvume nüüd lähemalt nende
putukatega, kelle valmikud kasutavad
loomade katteid põhielupaigana.

◊ 4. Kindel märk peas leiduvatest täidest on nende millimeetripikkused munad
ehk rahvakeeli tingud, mis kleebitakse juuksekarvade külge

Munadki paiskab kirp hooga pere
mehe kehast eemale, tolle urgu või
pessa või ka toapõrandale. Vastne on
jalutu, usjas, kuid väga liikuv. Ta vajab

arenemiseks palju niiskust ja toitub
orgaanilisest ainest. Et läbida moone
– nukkuda ja seejärel valmikuks koo
ruda –, vajab vastne siiski ka täis
kasvanud kirbu abi. Nimelt peavad
nad peale tavatoidu saama verejää
ke (valke), mida leidub täiskasvanud
kirpude väljaheidetes. Nukujärgu
veedab kirp samuti peremehest lahus,
näiteks rändlindude pesades võivad
kirpude nukud oodata peremeeste
naasmist mitu kuud.
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Kujult sobib kirbu
keha hästi eluks
karvade vahel: see
on lapik, külgedelt otsekui
kokku surutud.
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gallinae. Mõneti on täid ja väivid tões
ti väga sarnased: mõlemad on tiivutud
putukad nagu kirbudki, ent ei hüppa,
ja veedavad kogu elutsükli karvade või
sulgede vahel. Teisalt on nad täiesti
erinevad: täid toituvad verest, väivid
aga valdavalt peremehe kehakatetest:
karvadest või sulgedest, ka irduvatest
nahatükikestest.

◊ 6. Kubemetäid elutsevad tavapäraselt kubemekarvade vahel, kuid võivad end
sisse seada koguni ripsmetel (pildil)
Kirbuliigid ei ole väga peremees
liigispetsiifilised, ent mingid eelistu
sed neil siiski on. Inimesel ja teis
tel koduloomadel elab inimesekirp
(Pulex irritans), kes viimasel ajal on
muutunud väga haruldaseks (◊ 3).
Inimesel küll puudub paks karvka
te, kuid inimesekirp on kohastunud
elama inimese riietes, mis karvkatet
asendavad. Kasse eelistab kassikirp
(Ctenocephalides felis), kes võib elada
veel ligi 50 liigil, koeri aga koerakirp
(C. canis). Nendest ründab inimest
sagedamini kassikirp.
Üks laiemalt kohastunud kirbu
liik on Ceratophyllus gallinae. Tema
on sagedasem lindudel, võib aga
elada üle 70 loomaliigil, ka imeta
jatel, sealhulgas inimesel. Suurim
liik on ligi 7 mm pikkune mutikirp
(Hystrichopsylla talpae), keda võib
kohata ka Eestis. Õnneks eelistab see
liik peremeestena pisiimetajaid ning
inimest ei ründa.
Kirbud on koeraviigi (paelussiliik
Dipylidium caninum) vaheperemehed,
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Foto: KostaMumcuoglu / Wikimedia Commons

Foto: Josef Reischig /
Wikimedia Commons

◊ 5. Peatäi liigikaaslane riidetäi (pildil) ei ela juustes, vaid riietes. Pildil on hästi
näha haardjalg, mis on kohastunud karvadest kinni hoidma

Täid on inimesele
väga hästi tuntud
tegelased, seetõttu
on ka väive sageli nimetatud
täideks.
kusjuures parasiidi mune neelavad
kirbu vastsed. Parasiit satub koera
organismi, kui koer kirbu ära sööb.
Koeraviik võib nakatada ka inimest,
eelkõige koera- ja kassiomanikest
lapsi, kes juhtuvad mõne lemmik
loomalt pärit kirbu alla neelama.
Väivid ja täid ei lahku peremehelt.
Kaua aega käsitleti väive ja täisid eral
di seltsidesse kuuluvatena, praegu on
nad paigutatud – küll eraldi alamselt
sidena – ühisesse seltsi Phthiraptera.
Selts on loodud nii hiljuti, et eesti
keelset nimetust sellel veel ei olegi.
Täid on inimesele väga hästi tuntud
tegelased, seetõttu on ka väive sageli
nimetatud täideks, näiteks „kanatäi“,
kes on tegelikult suleväiv Menopon

Kes siis on väivid? Väivid on väike
sed, saledad, lameda keha ja suure
ning laia peaga putukad (◊ 2) [3].
Nende pea on laiem kui sellele järg
nev rindmik. Suised on neil nihkunud
peakapsli alaküljele ja on haukamis
tüüpi, võimaldades närida nii karvu ja
sulgi kui ka looma naha pinnalt eral
duvaid sarvkestatükikesi. Tavaliselt
nende tegevus häirib peremeest,
mistõttu too kratsib end ja vigastab
nahka. Sel juhul võivad väivid lakkuda
kratsimiskohtadest immitsevat koe
vedelikku ja verd.
Enamik väive on liigispetsiifilised:
eri imetaja- ja linnuliikidel on eri väi
viliigid, igaüks levinud koos pere
mehega. Uus peremeesisend naka
tub väividega siis, kui on olnud vahe
tus kokkupuutes nakatunud isendi
ga, näiteks pojad oma vanematega.
Sageli kannatavad väivide ründe all
linnupojad, kes ei ole võimelised end
puhastama, erinevalt vanalindudest,
kes saavad väivid sulgedest välja
korjata.
Oma väiviliik on ka käol, kes aga
vanematelt poegadele üle kanduda ei
saa, sest poegi toidavad teist liiki lin
nud. Käoväivid levivad ühelt isendilt
teisele ainult paarumise ajal.
Kui peremees sureb, surevad ka
temal elanud väivid, kes pole kohas
tunud elama peremehe kehatempera
tuurist jahedamas keskkonnas. Siiski
on üks võimalus ellu jääda. Lindudel
parasiteerivad mõned lennuvõimeli
sed raudkärblaseliigid, kes peremehe
surma korral lendavad otsima uut.
Kui mõnel väivil õnnestub kinnituda
raudkärblase karvadele, võib ta sattu
da uuele linnule. Et aga raudkärblased
võivad elada mitut liiki lindudel, ei
pruugi too uus lind väivile siiski sobi
da ning ta hukkub.
Väivide abi on kasutatud isegi lin
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Kanade kutsumata külalised

lame Belgias ning võtsi
me varakevadel, kui õues
oli veel külm, kaks kana
koduloomadeks. Nad olid algul
veidi arad, aga aegamisi har
jusid meiega. Õpetasime
neile ka mõned trikid, näi
teks ussikese saamiseks üle jala
hüppamise. Kanad olid vabapida
misel, käisid aias päevad läbi vabalt
ringi, tulid kutsumise peale koha
le ja üldse, kui keegi õue ilmus,
tulid kohe uudistades kohale
ja kõndisid truult kannul.
Hämardudes läksid nagu
kellavärk oma kanamajja
magama ja hommikuks oli kumbki
ühe muna munenud.
Ühel päeval, kui ilmad olid
juba soojemad, märkasime puust
kanamaja peal sadu tillukesi halle
loomakesi sibamas. Olime veidi ülla
tunud, aga ei osanud midagi halba
kahtlustada. Panime aga tähele, et
meie kanad ei tahtnud enam hea
meelega õhtuti kanamajja minna,
olid üldse kuidagi tujust ära ja ka
munatoodang vähenes. Vaatasime

nende pesa alumiste plaatide alla
ning avastasime, et seal lausa kubi
ses mustjatest olevustest, mõned
nende hulgas olid punased.
Internetist selgus, et tegemist on
kanalestadega (Dermanyssus gallinae). Valasime maja puitkonstrukt
sioonile keevat vett, vahetasime pesa
saepuru ära, valasime pessa mune
jakanadele mõeldud putukatõrjeva
hendit ZeroxP (väidetavalt sisaldab

see tillukesi klaasi või liivaterasid,
mis putukaid kahjustavad, aga kanu
ja nende mune ei mürgita). Kanamaja
praod täitsime silikooniga. Lestade
hulk on vähenenud, aga ära pole nad
kadunud. Puhastame maja regulaar
selt, aga karta on, et kanad peavad
mõningate lestadega siiski leppima ja
ulualust jagama. Inimestele need les
tad midagi halba ei pidavat tegema.
Hele Soidla

Kommenteerib Mati Martin:
Putukad pole ainus loomarühm, kes
on võtnud elupaigaks karvad ja suled.
Päris palju elab selles keskkonnas ka
ämblikulaadsete hulka kuuluvaid les
talisi. Siin kirjas kirjeldatud kanales
tad kuuluvad verd imevate lestade
hulka. Nad ei ela lindude kehal, vaid
nende pesades, ning käivad öösiti
lindude verd imemas. Nõnda tekita
vad nad nahapõletikke, linnud jäävad
kõhnaks ning tervis halveneb. Ühe

teise verd imevate lestade perekonna
(Ornithonyssus) liigid elavad aga lin
dude kehal, eriti kanade kloaagipiir
konnas. Nemadki põhjustavad põle
tikke ja sulgede väljakukkumist.
Teistmoodi toitumisviis on nn
närilestadel, kes kaevandavad loo
made nahas (epidermises). Selline
liik on inimestel sügelisi ja koer
lastel kärntõbe tekitav süüdiklest
(Sarcoptes scabiei), kelle eri vor
mid parasiteerivad paljudel imeta

jatel, sealhulgas inimesel, põhjus
tades kihelust ja karvade väljakuk
kumist. Karvanääpsudes ja rasu
näärmetes elavad perekonna vagel
lest (Demodex) liigid, kes põhjusta
vad samuti nahapõletikke, näiteks
koertel ja veistel, aga ka inimestel.
Karvastikus nahapinnal elutsevaid
lestarühmi on veel palju, näiteks
imilestad ja kõõmalestad. Enamik
liike on nii pisikesed, et inimsilm
neid ei näe.

dude sugulussidemete määramisel.
Näiteks võrreldi flamingode väive
teiste lindude väividega ning nad osu
tusid lähedasemaks partlaste väivi
dele kui kurglaste ja toonekurglas
te omadele. See andis lisaargumendi
pidada ka flamingosid endid lähemalt
sugulasteks partlastega.

Kanalestad on tühja kõhuga valkjad, verd imenuna
punakad või mustjad vaevu märgatavad „täpikesed“, kes
võivad kanamajas muutuda väga arvukaks

Ühel linnul võib elada mitu väivi
liiki. Sel juhul elab iga liik ainult teatud
kehaosal ja teatud suletüübil, vältides
nõnda konkurentsi eri liikide vahel.
Üldjuhul on varjatud eluviisiga
putukad ühtlaselt kahvatu, enamasti
pruunika värvusega. Väividel aga on
levinud homokroomia, kus väiviliigi

keha värvus langeb kokku peremees
liigi sulgede värvusega.
Väivid munevad kogu aasta jook
sul, sest nende elukeskkond on sta
biilse temperatuuriga. Vastse areng
kestab umbes kaks nädalat, koorunud
vastsed on valmikute sarnased, sest
arenevad vaegmoondega.
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Karvased ja sulelised
Foto: Urmas Tartes

Eestis elavatest täidest on kõige
suurem 4–5 mm pikkune seatäi
(Haematopinus suis).

Maailmas arvatakse olevat umbes
3000 väiviliiki, Eestis on seni leitud
35–40 liiki, kuid arvestades juba lin
nuliikide hulka, võib arvata, et neid
on ilmselt palju rohkem. Enamik
väiviliike parasiteeribki lindudel.
Imetajatelt leitud liikide arv on eri
allikates erisugune, ent neid võiks olla
vähemalt 470, väive leidub ka kukkur
loomadel.
Väivide seas võibki eristada kaht
ökoloogilist rühma. Esiteks karva
väivid, näiteks Damalinia (varem
Bovicola) bovis veistel, Damalinia
(varem Bovicola) ovis lammastel,
Damalinia (varem Werneckiella)
equi hobustel, Trichodectes canis
koertel. Teiseks suleväivid, näiteks
Menopon gallinae kanadel, tuviväiv
(Columbicola columbae) tuvidel ja
pardiväiv (Trinotum luridum) parti
del. Suurimad väivid – kuni 11 mm
pikkused hiiglased – elavad kotkastel,
teiste kehapikkus jääb enamasti alla
viie millimeetri.
Täid on väivide sugulased. Täid on
enamjaolt väividest väiksemad, kuni
6 mm pikkused, valkjad või pruuni
kad, väikese ja rindmikust kitsama
peaga (◊ 1). Karvadest kinnihoidmi
seks on neil kujunenud erilise ehi
tusega haardjalad. Suised on pist
missuised: täid toituvad peremehe
verest. Haava sisse eritavad nad
44

|204| EESTI LOODUS MÄRTS 2022

Foto: Paul Leroy / galerie-insecte.org

◊ 7. Põdrakärbes on juba jõudnud murda endalt ühe tiiva, vandudes eluaegset
truudust oma leitud peremehele

◊ 8. Nahkhiirtel elav Nycteribia pedicu
laria on üks omapäraseima välimusega
raudkärblane
sülge, mis takistab vere hüübimist ja
soodustab imemist.
Nagu väivid liimivad ka täid oma
munad peremehe karvade külge. Need
munad on üsna suured ja silmaga hästi
näha, rahvas kutsub neid tingudeks
(◊ 4). Koorunud vastne toitub verest
nagu täiskasvanudki. Täid asustavad
sagedamini nõrgestunud isendeid.
Täiliike on maailmas tunduvalt
vähem kui väiviliike, umbes 300;
Eestist on leitud 15 liiki. Inimestele
on enim tuntud juustes elutsev pea
täi (Pediculus humanus capitis), riie
tes võib elutseda riidetäi (P. humanus humanus; ◊ 5) ning kubeme
ja kaenlaalustes karvades kubeme
täi ehk satikas (Phthirus pubis; ◊ 6).

Raudkärblased on oma kehaehitu
selt äärmiselt spetsialiseerunud ekto
parasiitide rühm, kelle peremehed
on imetajad ja linnud. Neil on lame
keha ja pikad jalad, mis lõpevad suur
te küünistega. Tiivad on tihedalt keha
vastu surutud või puuduvad hoopis.
Kehakatted on raudkärblastel väga
tugevad ja elastsed.
Kõige tuntumad raudkärblased on
põdrakärbsed, kes pärast valmikuks
koorumist poevad esimese ettejuh
tuva suure looma, valdavalt põdra,
hirve või metskitse karvade vahele
ja asuvad seal sigima [2]. Peremehele
jõudnud putukas tollelt enam ei
lahku, seetõttu tiibu enam ei vaja ning
murrab need maha (◊ 7).
Putukate seas üsnagi erandlikult
arenevad raudkärblaste vastsed ema
kehas. Kui vastne oma arengu lõpe
tab, väljub ta ema kehast ning kukub
maapinnale, kus nukkub, elab üle
talve ja alustab järgmisel aastal uut
eluringi.
Raudkärblased on kahetiivalis
te sugukond, kuhu kuulub sadakond
liiki, Eestis kohtab neist kümme
konda. Eestis tuntud põdrakärbse
le (Lipoptena cervi) [2] on viimastel
aastatel lisandunud mõõtmetelt veidi
väiksem hirvekärbes Lipoptena fortisetosa [1]. Need kaks liiki on ära jaga
nud ka aja, kunas kumbki tegutseb.
Hirvekärbes tegutseb juunisjuulis,
põdrakärbes aga augustist oktoobrini.
Ent raudkärblasi on teisigi. Kui Eestis
oli palju hobuseid, siis oli siin levinud
neil elav raudkärblane Hippobosca
equina, lammastel elab Melophagus
ovinus, lindudel pääsukesekärbes
(Stenepteryx hirundis), jt. Omapärase
välimusega on nahkhiirtel elav tiivutu
Nycteribia pedicularia (◊ 8).
Lühidalt võiks tutvustada ka troopi
kas elavaid liblikaid leediklaste pere
kondadest Cryptoses ja Bradypophila,
kes elavad laisikute (◊ 9) karvade
vahel, toitudes peremehe nahaeritis
test ja võib olla ka karvade vahel ela
vatest vetikatest. Täpsemalt seda ei
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on munenud, otsivad nad oma pere
meeslooma üles ja poevad jälle tema
karvade vahele, jäädes ootama uut
toiduportsu vastsetele. Laisiku otsivad
üles ka hiljem nukust koorunud uue
põlvkonna järglased.
Nagu näha, on väga erilaadsed
putukaliigid valinud oma elupaigaks
või toiduobjektiks lindude suled või
imetajate karvad. Selles artiklis käsit
lesime teemat üldisemalt, täpsemalt
võite selliste putukate elust lugeda
allpool viidatud põhjalikumatest kir
jutistest.

◊ 9. Laiskloomade ehk laisikute karvade vahel on leidnud elupaiga liblikad, kelle
vastsed arenevad sama liigi väljaheidetes
teata. Nende röövikud elavad aga hoo
pis laisiku väljaheidetes. Huvitav on
nende liblikate käitumine. On teada, et
laisikud laskuvad ekskrementide välju

tamiseks maapinnale. Seepeale lahku
vad liblikad looma kehalt ja hakkavad
munema värskele sõnnikule. Laisik
aga läheb puu otsa tagasi. Kui liblikad
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Mati Martin (1951) on bioloog, töötab
Tartu ülikooli loodusmuuseumis zoosüs
temaatika peaspetsialistina.
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Seened

Karvaseid seeni võime leida ka tuntud söögiseente hulgast, näiteks kaseriisikas (Lactarius torminosus), kes püüab pilku nii
oma värvuse kui ka kübaraservi kaunistavate karvadega

Karvased seened
liudseente hulgast
Seentel puuduvad traditsioonilised koed: neil on kõik
seeneniidist ehk hüüfidest, mida nad oskavad osavalt
kokku panna. Kui jõuab kätte aeg järglasi saada, keeratakse seesama mullas kasvanud hüüf kokku viljakehaks.
Seene viljakeha peal karvadena näivad moodustised
koosnevad erilaadsetest hüüfidest.
Bellis Kullman

K

üllap kõik seenelised teavad
kaseriisikat, kelle kübaraser
vad on karvased. Karvase väl
janägemise järgi on paljud seened
saanud ka nimetuse. Nii on meil kar
vane riisikas, karvane korallnarmik,
karvane kõrvtarrik, karvane nahkis,
karvane pisiservik ja karvane tin
46
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dik. Tihti põhineb nimetus sarna
susel villaga: villjalg-harisirmik, vill
jalg-tindik, vill-narmasnutt, vill-tagel,
viltjas vöötnarmik, vilt-narmasnutt.
Võrdlusaluseks on võetud isegi rips
med: ripstorik, rips-viltvahelik, rips
riisikas ja tava-ripsliudik. Loendis vii
mane on kandseente hulgas ainus
kottseen. Aga just nende seas leidub
arvukalt karvadega seeni.

Vaatame esmalt seeni kottseente
klassist Pezizomycetes
Liudikulaadsete seltsi (Pezizales) kuu
luvate tuhakuliste (sugukond Pyrone
mataceae) viljakehade läbimõõt variee
rub mõnest millimeetrist kuni 10 sen
timeetrini. Selleks et nende karvu
näha, läheb vaja luupi. Praegusajal on
lihtne teha pilt ja seda siis suurenda
da (tahvel 1, edaspidi T1). Kui sellest
ei piisa, tuleb appi võtta (elektron)mikros
koop (tahvel 2, edaspidi T2).
Tahvlite pildid on pärit Eesti maaüli
kooli seenekogust (TAAM) ja Tartu
ülikooli seenekogude (TUF) eksemp
laridest, kõik need on kättesaadavad
eElurikkuse portaalis.
Seenekarvade maailm on mitmeke
sine. Tuhakuliste viljakeha ning selle
servakarvade ehituse ja värvuse eri
suste, nn karvatüüpide järgi on mää
ratud liike [2]. Saame eristada hüüf
seid karvu, mis võivad olla hüaliin
sed, õhukese seinaga, lühikesed ja
tömbid, aga on nähtavad ainult mik
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roskoobis (◊ T1-1, 3; ◊ T2-10, 11).
Ent karvad võivad olla ka pindmised
ja tömbid (◊ T1-6) või terava tipu ja
paksu seinaga, pruunid (◊ T1-14) või
hüaliinsed (◊ T1-10, 11, 12) või tera
va tipuga ja juurdunud sügavale vilja
keha koorerakkude vahele (◊ T1-7, 8;
◊ T2-6). Leidub ka juukseid meenuta
vaid karvu (◊ T1-15; ◊ T2-12) ja täht
karvu (◊ T2-5).
Tuhakuliste sugukonna hulgas
on perekond, mille algne nimetus
Ciliaria lähtus karvadest, kuid nüüd
kannab ta nimetust Scutellinia – rips
liudikud. Just need seened on aastaid
olnud minu uurimisobjekt [4, 5, 6].
Ripsliudikud on punakat värvi alla
sentimeetri suurused kettakujuli
sed seened. Nimi tuleneb viljakeha
serva palistavatest pruunidest kar
vadest, mis meenutavad silmarips
meid. Karvu leidub ka viljakeha välis
küljel, aga need on lihtsama ehituse
ga kui jäigad juurduvad servakarvad
(◊ T1-7, 8; ◊ T2-2, 3, 6, 9). Karva tüü
bid on selles perekonnas head määra
mistunnused.
Karvade välistunnused klapivad
hästi liigi kasvukeskkonnaga: ainult
pinnasel kasvavatel liikidel ei ole pikki
ripsmeid, seevastu leidub neid pui
dul levinud liikidel. Perekonna tüüp
liik, suure levilaga ja küllaltki sage
tava-ripsliudik (Scutellinia scutellata), võib kasvada mõlemal substraa
dil, tema karvad on pikad.
Küllap tekib küsimus, mis tähtsus
võib olla karvade pikkusel ja asetu
sel. Ripsliudikute perekonnas on üks
erandlik liik: S. setosa. Iseäralik on
just tema karvasus: teistel liikidel on
viljakeha serval olevad karvad välja
sirutatud, kuid temal asetsevad need
koonusjalt viljakeha kohal. Nõnda ei
ole päikesel ega tuulel juurdepääsu
viljakeha ülapinnale, kus eoskottides
valmib järglaspõlvkond. Seen on kõi
gest 3 mm suurune ning kasvab sile
dal pehkimata puutüvel maapinnast
kõrgemal. Arvatavasti kaitseb seene
karvkate teda kuivamise eest. Teised
ripsliudikud eelistavad kasvada maad
ligi niisketes varjulistes kasvukohta
des, näiteks jõelammil või oja serval.
Huvitaval kombel on ilmnenud, et
kui ripsliudikute perekonnas karva

ehitus diferentseerub, muutub kee
rukamaks, teisenevad ka teised tun
nused. Lühikeste karvade ja ümara
te eostega huumusesaproobidest on
kõdusaproobide vaheastme kaudu
arenenud pikakarvalised ellipsoidse
mate eostega puidusaproobid. Selline
muutus annab kohastumusliku eelise
tuullevi korral [4, 5]. Põnev on veel
asjaolu, et nii eostel kui ka karvadel
on autofluorestsents (◊ T1-24). Selle
kohastumuse otstarbe kohta ei ole
kuigi palju teada. Oletagem, et see
võimaldab pimedas ligi meelitada
putukaid, kes eoseid laiali kannavad.
Tuhakuliste seas on ka vaevu näh
tavate karvadega seeni. Lausa vee
piiril kasvava Miladina lecithina
hüüfseid karvu võib näha ainult mik
roskoobis (◊ T1-1). Võimsate juur
dunud karvadega ripsliudikud on
fülogeneesipuul sattunud kõrvuti nii
Meladina kui ka vesiseid niite eelis
tava peaaegu karvutu Ramsbottomia

Ripsliudiku
perekonna
süstemaatikas on
karva tunnused võimaldanud
kindlaks teha evolutsiooni
suuna selle perekonna sees.
perekonna liikidega, kelle hüüf
sed karvad kasvavad välja viljake
ha serva koorerakkudest; nõnda on
neid raske eristada eoslava eoskotti
dest (◊ T2-10, 11). Ramsbottomia lii
kide karvad sarnanevad punaliudiku
(◊ T1-3, ◊ T2-1) omadega, kes aga
kuulub koos Melastiza perekonnaga
fülogeneetiliselt kaugemasse Aleuria
klaadi (◊ T1-6). Melastiza perekon
na liikide pindmised tömbid karvad
moodustuvad viljakeha servarakku
de väljakasvudena nagu punaliudiku
omadki, aga on pruunid ning paikne
vad ridamisi kämpudes viljakeha ser
vas ja välisküljel.
Aleuria naaberklaadis Cheilymenia
leidub väga omapäraste tähtkarvadega
liike (◊ T1-5, ◊ T2-5). Samblaparasiidi
Neottiella liikidel on heledad tera
vate tippude ja paksude seinte
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ga karvad (◊ T1-10, 11, 12; ◊ T2-8).
Tuleasemetel kasvava ektomüko
riisat moodustava Sphaerosporella
brunnea karvad on lühikesed, tume
dad ja tömbid (◊ T1-13, ◊ T2-4).
Hatulise välispinnaga kaevurliudik
Geopora (◊ T1-16) ja harilik söeliudik
(Anthracobia maurilabra; ◊ T2-7)
kuuluvad ripsliudikuga samasse klaa
di. Heleda viltja servaga harjasliudik
Humaria hemisphaerica (◊ T1-15,
◊ T2-12 ) ja tumepruunide harjaste
ga Trichopaea hybrida (◊ T1-14) on
naabrid Humaria klaadis [2, 9].
Tuhakuliste sugukonnas on pak
suseinalised juurduvad karvad are
nenud vähemalt neljal korral, ülemi
nek tömpidelt karvadelt teravatele või
vastupidi on toimunud kolmes klaa
dis [2]. Ripsliudiku perekonna süs
temaatikas on karva tunnused või
maldanud kindlaks teha evolutsioo
ni suuna selle perekonna sees [4, 5].
Niisama lihtne ei ole karvatunnuseid
aluseks võtta, eristamaks rühmi ja
perekondi sugukonna sees: sellisele
tõdemusele on tuldud molekulaarsete
fülogeneesiuuringute käigus [2].
Karvaseid seeni leidub teisteski liu
dikulaadsete seltsi sugukondades.
Loomasõnnikul kasvava Lasiobolus’e
perekonna (Ascodesmidaceae) lii
kide karvad sarnanevad tuhakulis
te pindmiste karvadega (◊ T1-4, 5).
Karikseeneliste sugukonnas (Sarco
scyphaceae) on viltjaskarvane pigi
liudik (Pseudoplectania nigrella;
◊ T1-18). Tema väliskülg on kaetud
mustjaspruunide karvadega. Musta
helvella (Helvella atra; Helvellaceae)
kübara väliskülg ja jalg on madalalt
takerkarvane, sagedama pikkjalg-hel
velli (Helvella macropus) jalg ja küba
ra väliskülg on hatuselt karvane.
Klass Leotiomycetes on samuti
ökoloogiliselt väga mitmekesine
Tiksikulaadsete seltsis (Helotiales,
üle 2000 liigi) leidub hulgaliselt kar
vaste viljakehadega seeni. Varem on
need kõik kuulunud harjastiksikulis
te sugukonda (Hyaloscyphaceae), mis
nüüd on osutunud polüfüleetiliseks:
molekulaarsete meetoditega tehtud
fülogeneesiuuringute põhjal on kar
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Seened

Fotod: 1–18, 24 Bellis Kullman;
19–23 Kadri Pärtel

Tahvel 1. Kottseened: nende viljakeha serva ehitust, karva kuju ja värvi kasutatakse taksonoomilise tunnusena.
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◊ 1. Miladina lecithina viljakeha läbimõõt on 1 mm. Viljakeha serva on
raske eristada eoslavast, hüüfseid karvu
servas võib näha ainult mikroskoobis.
See seen kasvab vee piiril

◊ 2. Maa-kollaliudiku ehk maapunniku
(Byssonectria terrestris) mõne millimeetri
suuruste viljakehade servas paikneb
omavahel kokku kleepunud hüüfidest
rant. Kasvab lehekõdul, lämmastikurikkal
substraadil, kus loomad on urineerinud

◊ 3. Suure punaliudiku (Aleuria auran
tia) viljakeha on kuni 10 cm. Selle serva
moodustavad tihedalt üksteise kõrval
asetsevad tömbid paarirakulised hüüfsed karvad. Kasvab liivasel pinnasel
teeservades

◊ 4. Lasiobolus sp. karvad kasvavad
välja viljakeha väliskihist; koprofiil

◊ 5. Cheilymenia theleboloides, viljakeha
kuni 1 cm, selle välisküljel on hõredad
helepruunid lihtkarvad. Kasvab liivasel
pinnasel

◊ 6. Liigi Melastiza flavorubens viljakeha
välisküljel on pruunid tömbid mitmerakulised karvad, mis asetsevad ridamisi kämpudes. Tassikujuline viljakeha rullub kasvades lahti liuakujuliseks. Huumussaproob

◊ 7. Scutellinia sp. viljakeha on 1 cm
suurune, selle servas on pruunid teravate tippudega paljurakulised juurduvad
karvad, allpool paiknevad karvad on
tunduvalt väiksemad; huumussaproob

◊ 8. Scutellinia sp. koorerakkude vahel
juurdunud karvad on paljurakulised,
teravate tippude ja paksude seintega
ning tugevalt pigmenteerunud

◊ 9. Hariliku söeliudiku (Anthracobia
maurilabra) viljakeha on kuni 5 mm,
selle serval ja välisküljel paiknevad
lühikesed karvad; leesaproob

◊ 10. Neottiella vivida viljakeha on kuni
0,5 cm; samblaparasiit

◊ 11. Neottiella rutilans, tema servakarvad on hüaliinsed ja teravate tippudega

◊ 12. Neottiella aphanodictyon on kuni
0,5 cm, parasiteerib samblal Polytrichum
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◊ 13. Sphaerosporella brunnea kuni
1 cm suuruse viljakeha servas paiknevad tihedad lühikesed tömbid
tumepruunid karvad; kasvab leetunud
pinnasel

◊ 14. Trichophaea hybrida kuni 0,5 cm
suurust viljakeha ääristavad lühikesed
tumepruunid harjasjad karvad; moodustab ektomükoriisat; huumus- ja
leesaproob

◊ 15. Harjasliudik Humaria hemisphae
rica kasvab metsakõdul paari sentimeetri suuruseks, viljakeha servas asuvad pikad viltjad (juusjad) karvad

◊ 16. Kaevurliudik (Geopora sp.) on
kuni 4,5 cm, kasvab luidetel ja liivikutel
täiesti või osaliselt pinnasesse kaevununa; huumussaproob

◊ 17. Kaevurliudikul (Geopora sp.) on
viljakeha välisküljel hatud

◊ 18. Pigiliudik (Pseudoplectania nig
rella) on viltjaskarvane, kasvab metsa
kõdul paari sentimeetri suuruseks

◊ 19. Hamatocanthoscypha uncipila
karvad sisaldavad kollast pigmenti

◊ 20. Lachnum impudicum näsadega
kaetud karvad

◊ 21. Neodasyscypha cerina näsadega
kaetud karvad

◊ 22. Polydesmia pruinosa karvad meenutavad härmakihti

◊ 23. Hyphodiscus stereicola karvad on
kaetud pigmenteerunud graanulitega

◊ 24. Ripsliudiku karvadele on omane
autofluorestsents
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Seened

Fotod: Mart Rahi ja Bellis Kullman

Tahvel 2. Tuhakulised (Pyronemataceae, Pezizales): nende viljakeha servakarvade ise
ärasuste abil on võimalik eristada nii perekondi kui ka liike.
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◊ 1. Suure punaliudiku (Aleuria
aurantia) viljakeha väliskülge katavad
koorerakkudest välja kasvavad paarirakulised hüüfsed karvad; servakarvad
ei eristu

◊ 2. Ripsliudiku Scutellinia crucipila
viljakeha servapalistus koorerakkudest
välja kasvanud paarirakulistest hüüfsetest karvadest. Välisküljel jäigad pruunid teravatipulised karvad

◊ 3. Ripsliudiku Scutellinia ceypii vilja
keha serva lühike harjasjas karv

◊ 4. Sphaerosporella brunnea viljakeha
väliskülge katab lühike harjas

◊ 5. Cheilymenia stercorea viljakeha
väliskülje tähtkarvad, võimsad juurduvad servakarvad ja servapalistus tömpidest lühikarvadest

◊ 6. Ripsliudiku Scutellinia crinira viljakeha serva pikad juurdunud karvad

◊ 7. Hariliku söeliudiku (Anthracobia
maurilabra) lehterja viljakeha külgvaade.
Servas ja välisküljel pindmine lühike
tömp karv, allpool pikad kinnitushüüfid

◊ 8. Neottiella hetieri teravatipulised
jäigad servakarvad ümbritsevad eoslava

◊ 9. Ripsliudiku (Scutellinia sp.) noor
avanemata viljakeha. Eoslava on veel
kaetud karvadega

◊ 10. Ramsbotto
mia asperior'i
eoskottidest
väljunud ogalisi
eoseid leidub
nii eoslava peal
kui ka hüüfsete
tömpide hüaliinsete servakarvade vahel

◊ 11. Ramsbotto
mia asperior'i
ühe- kuni paarirakulised hüüfsed servakarvad
kasvavad välja
viljakeha koorerakkudest

◊ 12. Harjasliu
diku (Humaria
hemisphaerica)
tihedalt karvane
väliskülg meenutab juukseid
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vad evolutsioonis korduvalt tekkinud.
Nii on sealsed perekonnad jagatud
peale Hyaloscyphaceae sensu stricto
veel mitmesse sugukonda [1, 3].
Seltsi Helotiales karvased isen
did on mõne millimeetri suurused
seened; mitmesuguse kuju ja pikku
sega karvad kasvavad neil viljake
ha välisserval, kuid tihti ka küljel
(◊ T1-19‑23). Nende seente süste
maatikat on uurinud Eesti mükoloog
Ain Raitviir (1938–2006) [7]. 240 lii
gist, mis ta teadusele kirjeldas, kuulus
Hyaloscyphaeceae sensu lato sugu
konda 168 liiki.
Raitviiru soovitust eraldada välis
tunnuste alusel Hyaloscyphaceae hul
gast iseseisev sugukond Lachnaceae
Raitv. [8] on nüüd toetanud ka mole
kulaarsed
fülogeneesiuuringud
[1]. Umbes 250 liigiga harjastiksi
ku (Lachnum) perekond on üks selle
sugukonna mitmekesiseim (vt näi
teid näsadega kaetud karvadega lii
kide kohta Lachnum impudicum,
Neodasyscypha cerina ◊ T1-20, 21).
Mõne perekonna seeneliikidel on
karvade tipmised rakud siledad ning
tihti kannavad tipus kaltsiumoksalaa

di (CaC2O4) kristalle. Kristallide rolli
ja nende ladestumise aluseks olevaid
mehhanisme tuleb alles selgitada.
Teisi karvaseid tiksikseenerühmi
iseloomustavad karvad võivad sisal
dada kollast pigmenti ja olla kõverdu
nud (◊ T1-19), meenutada härmakih
ti (◊ T1-22) või olla kaetud pigmen
teerunud graanulitega (◊ T1-23).

Mõne perekonna
seeneliikidel
on karvade
tipmised rakud siledad
ning tihti kannavad tipus
kaltsiumoksalaadi kristalle.
Rakendades molekulaarseid mee
todeid ja järjest täienevaid andme
baase, saab üha selgemaks seente
arengutee polüfüleetilisus, samade
tunnuste korduv teke eri fülogenee
siharudes. Nii on see olnud ka karva
susega.
1. Han, Jae-Gu et al. 2014. Phylogenetic reas
sessment of Hyaloscyphaceae sensu lato
(Helotiales, Leotiomycetes) based on mul
tigene analyses. – Fungal Biology 118 (2):

150–167.
2. Hansen, Karen et al. 2013. A phylo
geny of the highly diverse cup-fungus
family Pyronemataceae (Pezizomycetes,
Ascomycota) clarifies relationships and
evolution of selected life history traits. –
Molecular Phylogenetics and Evolution 67
(2): 311–335.
3. Johnston, Peter R. et al. 2019. A multigene
phylogeny toward a new phylogenetic clas
sification of Leotiomycetes. – IMA fun
gus 10 (1): 1–22.
4. Kullman, Bellis 1982. A revision of the
genus Scutellinia (Pezizales) in the Soviet
Union. – Scripta Mycologica 10: 158 (in
Russian).
5. Kullman, Bellis 1984. Ripsikud – näide
kriitiliste seeneperekondade uurimisest. –
Eesti Loodus 35 (12): 802–807.
6. Kullman, Bellis 1998. Miks on vaja uurida
pisikesi seeni? – Eesti Loodus 49 (4): 180–
181.
7. Pärtel, Kadri; Vaasma, Mall 2007. In memo
riam: Ain Raitviir. – Folia Cryptogamica
Estonica 43: 79–88.
8. Raitviir, Ain 2004. Revised synop
sis of the Hyaloscyphaceae. – Scripta
Mycologica 20: 132.
9. Van Vooren, Nicolas et al. 2015. Lachnea
poiraultii (Pezizales), rediscovered
after more than one hundred years. –
Ascomycete.org 7 (3): 105–116.

Bellis Kullman (1947) on mükoloog,
uurinud põhjalikumalt liudikulaadseid
seeni.

EGA KEVAD TAEVA JÄÄ ...
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Kas habemega või habemeta?

Kolm 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kurikuulsaimat habemikku: Lenin, Marx ja Engels. Vaip on pärit Saksamaalt
Oelsnitzi muuseumi kogust

Kultuuri ja looduse mängud

habemega
Kultuur ei ole kunagi rahul sellega, mida loodus on loonud. Maailma eri paigust on teada kombed, millega püütakse muuta isegi laste kehaosade kuju, näiteks Birmas
venitada kaela pikaks või Andide kunagine tava deformeerida lapse kolju.
Foto: Wikimedia Commons

Jüri Allik

K

una kultuur saab habeme kal
lal üsna vabalt toimetada noa
ja kääridega – tähtsate tsivi
lisatsiooni leiutistega –, võib inim
konna ajaloo muu hulgas hõlpsasti
esitada habeme ajaloona [12]. Esmalt
ootab vastust küsimus, miks inimesel,
keda kutsutakse ka karvadeta ahviks,
üldse kasvab habe.
Esimene, kes kasvatas endale vane
mas eas uhke habeme ja ühtlasi mõt
les sügavalt selle üle, mis otstarve on
habemel, oli ilmselt Charles Darwin.
Kuna habe ei näi andvat ühtegi olulist
eelist looduslikus valikus, võib süüd
52
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Charles Darwin kasvatas endale vanemas eas uhke habeme

lane olla teine evolutsiooni põhitegur
ehk suguline valik [4]. Kui oletada, et
habe on inimesele sama mis rasva
tihasele kollane kõht ja paabulinnu
le sabalehvik, on tegu ornamendiga,
mille otstarve on meeldida vastas
soole.
Nagu mitme teise inimese evo
lutsiooniga seotud probleemi puhul
pakkus Darwin veel kolmanda meh
hanismi, s.o elu jooksul omandatud
omaduste päritavus. Näiteks tundus
hea seletus, et ammusel ajal ühes
paigas elanud naistele mingil põh
jusel ei meeldinud habe, mis sundis
mehi näokarvu välja kitkuma. See
moesuund – näokarvade puudumine
meestel – kandus mingil seletama
tul viisil ka järglastele: habet ajavad
mehed hakkasid saama poegi, kelle
näo karvakasv oli väiksem [12].
Kuigi Darwini pooldajatele tundus
selline lamarkismi libastumine natu
ke piinlik, pakub epigeneetika alter
natiivi anekdoodile, kuidas kaelkirjak
sai pika kaela. Näiteks on kemikaale,
mis petavad organismi, jättes mulje,
et tegu on hormooniga. Laborikatsed
näitavad, et emased rotid väldivad
isaseid, kelle eelkäijad olid kolm põlv
konda tagasi selliste ainetega kokku
puutunud [2].
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Kui Darwinil oli õigus, et habe või
selle puudumine avaldab mõju vastas
soole, siis peaks seda olema võimalik
ka tänapäeval demonstreerida. Kõige
otsesem viis teada saada on korralda
da katse, kus naised ütlevad, milliseid
mehi nad eelistaksid. Paljud uuringud
näitavad, et mehelikud näojooned ja
habe teevad selle kandja ihaldusväär
semaks [6, 9]. Üks evolutsioonilise
käsitlusviisi eeldus on see, et viriilsed
ornamendid annavad tunnistust isen
di tervisest, vastupanujõust patogee
nidele ja potentsist. Nende märkide
põhjal on mõistlik ennustada järglas
te saamise tõenäosust.
Ent selliste tulemustega tuleb ette
vaatlik olla, kuna kultuur ja valitsev
mood võivad oma sõna sekka öelda.
Mehelikku välimust hinnatakse koh
tades, kus inimesed on tervemad,
jõukamad, haritumad ja seksuaalselt
vabamad (partnerite hulk) [11]. See
ei ole ilmselt üllatus, et peale soolise
valiku sekkub mängu ka kultuur.
Kuigi raseerimine on sama vana kui
tsivilisatsioon, oli Aleksander Suure
(356–323 e.m.a) üks olulisi vallutu
si peale Pärsia habe [12]. Plutarchos
on kirjutanud, et Aleksander soovitas
lahinguks valmistudes Makedoonia
habemed ära ajada, et vaenlane ei
saaks neist lahingu ajal kinni haara
ta. Peale väikese sõjakavaluse oli kor
ralikult aetud habe hellenismi ajastu
sümbol.
Habe või selle puudumine on aega
de vältel eristanud üht rühma, klas
si või usulahku ülejäänutest. Ilmselt
pole keegi teine nii otsustavalt sekku
nud habeme ajalukku kui Peeter I, kes
1705. aastal kehtestas habememaksu.
Välja arvatud papid, tuli habeme ja
vuntside kandmise eest maksta üsna
suur summa. Venemaa euroopalikuks
muutmise võtete hulgas oli see kind
lasti üks kõige radikaalsemaid.
Kuna tagantjärele on raske kind
laks teha, kui palju mehi kandis habet,
tuleb kasutada kavalust. Dwight
Robinson tuli õnnelikule mõtte
le uurida ajakirja Illustrated London
News aastakäike 1842–1972 ja luge
da kokku, kui palju oli igal aastal
kujutatud raseeritud näoga mehi [14].
Habeme mõttes oli parim aasta 1887:
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peaaegu kõik mehed olid habeme
või vähemalt vuntsidega. Kuid seejä
rel on raseerimistarbeid tootvate fir
made suureks rõõmuks suurenenud
puhta näoga meeste osakaal umbes
üks protsent aastas. Vaadates joo
nist, mis on tehtud Robinsoni artiklis
oleva tabeli põhjal, ilmneb, et mas
kuliinsuse sümbol oli läinud moest
ja vaid mõni üksik julges ennast veel
sellega ehtida. Kindlasti on maade
kaupa erinevusi, ent Londoni ajakiri
peegeldab üsna täpselt üldist suundu
must lääne tsivilisatsioonis.
Teatavasti teeb habe vanemaks ja
mehelikumaks, kuid ajalooline ten
dents kõneleb sellest, et tahetakse
välja näha noorem ja vähem mehe
lik. Loogika seisneb ilmselt selles, et
habeme puudumine võib olla sõbra
likkuse ja leplikkuse märk, kuna hor
moonid põhjustavad nii agressiivsust
kui ka habeme kasvu. Konrad Lorenz
avaldas juba 1943. aastal mõtte, et
infantiilsed näojooned – ümarad ja
pehmed vormid, suured silmad, esi
leküündiva lõua puudumine – kaitse
vad selle omanikku agressiooni eest
ja vallandavad hoopis soovi hoolitse
da [10]. Seega pole välistatud, et bee
bilikud, mittemaskuliinsed näojooned
võivad aidata selle omanikul elus edasi
jõuda. Kui uurijad leidsid, et suudavad
USA senati ja esindajatekoja valimisi

ennustada selle põhjal, kumma kandi
daadi nägu on beebilikum [15], polnud
see eriti suur üllatus.
Ent raseeritud lõua võidukäiku ei
tasu käsitleda mitte ainult moe muu
tumisena, vaid vaadata ringi, kas lei
dub veel seesuguseid suundumusi, mis
kajastavad mõnda suuremat hoovust.
Näiteks hakkab kohe silma, et arene
nud demokraatlike riikide igapäeva
elus on vägivald kahanenud. Steven
Pinker on kogunud paksu raamatu
jao tõendeid selle kohta, et tapmiste ja
teiste vägivallakuritegude arv nendes
riikides on pidevalt vähenenud [13].
See võib olla juhus, kuid koos
habeme ärakadumisega on ühiskond
muutunud vähem vägivaldseks. Kuna
majanduslikud või poliitilised tegu
rid ei suuda seda veenvalt seletada,
on Pinker otsinud seletust inimeste
psühholoogiast. Kindlasti võib nõus
tuda väitega, et vägivald on vähene
nud, kuna inimesed on muutunud
ratsionaalsemaks: nõnda väheneb
afekti mõjul langetatud otsuste hulk.
Kuid üheks põhjuseks peab Pinker
feminiseerumist. Selle all tuleb eel
kõige mõista macho’liku ja alfaisas
te käitumiskultuuri taandumist, mis
on värvika väljendi järgi sajandeid
ühiskonda testosterooniga mürgita
nud [13].
Kui otsida silda vägivalla ja habe
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Need, kes kuulasid 26. septembril 1960. aastal Kennedy ja Nixoni valimiste eel
debatti raadiost, andsid eelise Nixonile. Väitlust televiisorist näinud valijad eelistasid nooruslikku ja karismaatilist Kennedyt. Valimistel sai Kennedy 0,2% rohkem
hääli kui Nixon
mete kadumise vahel, tuleb kõne alla
kodustamine. Sellise silla loob Dmitri
Beljajevi (1917–1985) kuulus hõbere
baste kodustamise eksperiment, mis
sai alguse siitsamast Kehra ligidalt
[7]. Beljajev valis igast hõberebaste
põlvkonnast välja kõige vähem agres
siivsed loomad, kes ei püüdnud esi
mesel võimalusel inimese kätt ham
mustada. Sõbralikke rebaseid omava
hel paaritades õnnestus kümmekon
na põlvkonna jooksul aretada met
sikust rebasest sõbralik koduloom.
Ehkki aretamise tunnus oli üksnes
vähene agressiivsus, saadi ühes sel
lega muid muutusi rebaste välisku
jus ja käitumises. Sõbralikul rebasel
oli lühem koon, lontis kõrvad, rin
napealsed laigud ja rõngas saba. Ta
hakkas isegi koera moodi haukuma
ja sama liputama. Nii mõnigi nendest
muutustest on iseloomulik kõikide
le koduloomadele, seda märkas juba
Darwin [3].
Paras mõistatus oli see, miks agres
siivsuse vähenemisega käivad kaa
sas näiteks välislaadi muutused. Ühe
võimaliku seletuse kohaselt on tegu
neuraalharja rakkude sündroomiga:
nendest rakkudest saab alguse nii pig
ment kui ka perifeerne närvisüsteem
[16]. See võib seletada ka agressiivsu
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se ja habeme kasvu omavahelist seost,
kuna mõlema jaoks on vaja teatud
kogust meessuguhormoone.
Kuid metsloomi võidi kodustada
ka ilma sihipärase aretuseta. Näiteks
kassid ja koerad on arenenud metsi
kust eelkäijast isekodustamise teel.
Samuti pole võimatu, et ühtaegu loo
made kodustamisega käis ka inimese
isekodustamine [8]. Mitmed asjaolud,
nagu koljumahu ja kuju muutumi
ne, vihjavad sellele, et kodustamine
on riivanud ka inimese bioloogilist
arengut. Näiteks meessuguhormoo
nide vähenemise tagajärjel on inime
se nägu muutunud aja jooksul naiseli
kumaks [1]. Erinevalt neist, kes arva
vad, et inimühiskonnas jääb ellu see,
kes on tugevam, on ka teine vaade,
mis annab eelise hoopis neile, kes on
sõbralikumad [5].
Kokku võttes võib väita, et jõulu
vana valge habe jääb ainsaks erandiks.
Heaoluühiskonna argielus pole mas
kuliinsuse põhisümbolil habemel kuigi
suurt eluruumi. Vandenõuteooriate
armastajad võivad muidugi pidada
seda mitmemiljardilise käibega rasee
rimisvahendite tööstuse salaplaaniks,
kuid on üsna ilmne, et meheliku habe
me tagasituleku tõenäosus on endiselt
väga väike.
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Current Anthropology 55 (4): 419–443.
doi:10.1086/677209.
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Jüri Allik (1949) on Eesti teaduste aka
deemia akadeemik, Tartu ülikooli eksperi
mentaalpsühholoogia professor.
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UUDIS! MÄÄ LAMBAVILLA GRAANULID
Naturaalne* pikaajaline väetis.
Sobib nii aiamaale, kasvuhoonesse kui lillepotti!
•

Mulda segatud graanulid eraldavad lämmastikku, kaaliumit, fosforit ja
muid vajalikke toitaineid pikaajaliselt terve kasvuperioodi.

•

Villagraanulitel on suur niiskusimavus. Võime tõttu mullas vett salvestada,
sobivad nad suurepäraselt lillepottidesse ja konteineritesse.

•

Pinnale laotatud graanulid toimivad multšina ja lisaks takistab kuiv vill
tigudel pääsu taimedeni.

* Koostis: 100% lambavill (granuleeritud)

Küsi aianduspoodidest
või loe lisaks ja telli otse

www.maa.garden

Armasta oma aeda!

Edasimüüjad: Decora, Gardest, Viimsi Juhani Puukool Kontaktinfo: https://www.maa.garden/ +372 516 5032 sander@maa.garden FB garden.maa
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Tegutse teadlikult

Heinaga söötmise ajal on lambavill paratamatult heinapepri täis. Sellist villa võib olla päris raske puhtaks kraasida

Mis otstarbel saab

kasutada karvu?
Martin Tikk

J

uustest, habemest, kulmudest
ja vuntsidest ollakse praegusajal
harjunud rääkima eelkõige ilu
valdkonna seisukohalt. Samas on nii
inimese kui ka tema mõne lemmik- ja
kodulooma karvu võimalik materja
lina rakendada ja kasutada mitmesu
guste toodete valmistamisel.
Juuste annetamine parukate tarbeks
on üks lihtsamaid ja tuntumaid võima
lusi, ühtlasi saab seeläbi teisi palju aida
ta. Näiteks mittetulundusühing Sinu
Juuksed on asutatud selleks, et aidata
alopeetsia diagnoosiga inimesi.
MTÜ Sinu Juuksed juhatuse liikme
Kadri Krooni selgituse järgi kogutak
se annetustena vähemalt 20 cm pik
kusi juukseid, et toetada meditsiinilis
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tel põhjustel juuksed kaotanud lapsi ja
täiskasvanuid. Kokku on nõnda anne
tanud üle kolmesaja eestimaalase.
Tänu annetatud juustele on võimalik
parukaid soodsamalt soetada.
Parukaid on keeruline teha. Ühe
paruka jaoks läheb vaja mitme anne
taja juukseid. Välja valitakse pea eri
piirkondadesse kõige paremini sobi
vad juuksekarvad, mis ühtivad loo
muliku kasvumustriga. Kasutatakse
ainult toonimata, värvimata ja keemi
liselt töötlemata juuksekarvu.
Juuksed saab ka ise ära lõigata, aga
tavaliselt käivad inimesed siiski juuk
suri juures. Kadri Kroon jagab näpu
näiteid: „Juuste lõikamisel tuleb need
enne kas ühte või mitmesse patsi
panna ja alles seejärel lõikamise kalla
le asuda. On oluline, et juuksekarvad
sassi ei läheks, nii on neid tunduvalt

lihtsam hiljem pikkuse järgi sorteeri
da. Tähtis on patsid mõlemalt poolt
juuksekummiga tugevalt kinnitada,
muidu võivad lühemad karvad trans
pordi käigus vahelt välja tulla.“
Ta toonitab, et juuksed ei tohiks
olla punupatsis, sest pikka aega pal
mikus hoitud juuksed muutuvad lai
neliseks ning neid tuleb eraldi töö
delda, et lained juustest välja saada.
Kui soovitakse juuksed annetada, ei
tohiks lahtisi juukseid mingil juhul
masinaga maha ajada: nii lähevad
need sassi ja juuksekarvadest ei ole
enam kasu. Ka põrandalt kokku pühi
tud juuksekarvad ei passi enam paru
ka jaoks.
Lambavillal on kasulikke omadusi.
„Vill on soe, pehme, elastne, tempera
tuuri isoleeriv, õhku läbilaskev, suure
niiskusimavusega, samas vedelikke
tõrjuv, heli summutav, antibakteriaal
ne, tulekindel ja täielikult biolagunev
materjal,“ kirjeldab tekstiilidisainer ja
Eesti kunstiakadeemia doktorant ja
õpetaja Katrin Kabun.
Kuna tegu on lihtsalt taastuva bio
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ressursiga, mida lihatootmise kaas
produktina tekib igal aastal üha enam,
tasub see väärtuslike omadustega saa
dus kindlasti kasutusele võtta.
Eesti lamba- ja kitsekasvatajate
liidu juhatuse liige Ell Sellis meenutab,
et lammas on meie kodumaine villa
kandja ja villaandja. Arheoloogiliste
leidude põhjal on inimesed ja lambad
Eesti aladel koos elanud juba 3000
aasta vältel.
Siinmail on lambaid kasvatatud
muinasajast saadik villa, liha ja naha
pärast. Kusjuures 3000 aastat oli vill
tähtsam kui liha. Alles viimasel nelja
kümnel aastal on olnud teisipidi: liha
on lambakasvataja tuluallikana esi
kohale tõusnud, vill on jäänud taga
plaanile. Siin põhjamaises kliimas
on raske üle hinnata lambavilla osa
meie maastike, rahvakultuuri ja -luule
püsimajäämisel.
Katrin Kabun täiendab, et vill on
kujunenud pika evolutsiooni tulemu
sena, et looma kaitsta. Villakiu äärmi
selt keerukas ehitus ja keemiline koos
tis on andnud koosluse, mida võib
nimetada looduslikuks kõrgtehno
loogiliseks kiuks. Peagi annab kuns
tiakadeemia välja teose „Arhailiselt
high-tech: lambavilla teadmistepõhi
ne rakendamine“, mis selgitab kee
rulisi protsesse kius. Raamat annab
teadmisi, mille põhjal saab lambavil
la laiemalt ja teadlikumalt rakendada.
Kõik need mustrid, vöökirjad,
sukad, sokid, käpikud, tekid, kampsu
nid, jakid ja seelikud – igast liha and
nud lambast on saadud väärtuslikku
materjali. Pakaselisel talvel ei saanud
läbi lambanahkse kasukata.
Ell Sellis selgitab, et Eesti maalam
maste vill on kahekihiline. Vanarahva
teadmist mööda „ .. pidand lammas
ütlema: „Kui minu jalad niidu ajal vil
lase paelaga siuta, siis ma ikka villa
annan, aga kui kõva ja valju paelaga
siuta, siis annan karmi villa“.“
Lammaste tõuaretus parema villa
nimel algas umbes 200 aastat tagasi,
kui jõukamad Eesti- ja Liivimaa mõis
nikud hakkasid kohalikke lambaid
ristama meriino lammastega. Siht oli
parem ja suurem villatoodang.
Tavainimene peab lammast villa
andjaks, kuid lambakasvatajad jagavad

Iidne lambavilla
pesemise viis

T

änavune talv võimal
dab pesta villa niimoodi,
nagu seda tehti vanasti.
Nimelt tuleb kevadtalvel kaeva
ta lumme renn, mille põhja jätta
10‒15 cm lund. Maa selle alla
peaks olema külmunud. Seejärel
pannakse renni vill, nüüdis
ajal võrkkottidega, et oleks liht
sam pärast kokku korjata. Renn
aetakse lund täis, ja kui vill lume
kihi alt paistma hakkab, kuhja
takse juurde. Lumi sulab läbi villa
ja peseb selle puhtaks. Ideaalis
paikneb selline renn tulevase
suve porgandipeenra kohal. Sel
viisil pestud villast valmib lõng ja
korralikud käsitööesemed.
Imbi Jäetma

omi loomi villalammasteks ja karva
lammasteks. Karvalammasteks nime
tatakse lambaid, kes ei kasvata püga
mist vajavat villakihti. Neil on vaid
pealiskarva kiht, villakiht on margi
naalne, eraldub ise sesoonse karva
vahetuse käigus, nagu dorperi tõugu
lammastel. Eesti valgepealine ja tume
dapealine lambatõug on aretatud lihavillalammasteks, mis tähendab, et
neilt loodetakse saada nii liha kui ka
villa, just selles tähtsuse järjekorras.
Lambavillale otsitakse uusi raken
dusi. Katrin Kabuni sõnul võib näi
teks tuua FlexiWooli villal põhinevad
akustilised seinapaneelid või Woola
villaümbrikud. Koos kunstiakadee
mia tudengitega otsitakse iga-aasta
sel kursusel villale uudseid rakendus
võimalusi, pakutud on põnevaid sei
nakattematerjale, seinapaneele, akna
katteid, valgusteid, taimekasvatuses
plastpottide asenduseks biolagune
vaid istutuspotte jpm.
Mitu uut lahendust on seotud
villa tarvitusega põllumajanduses nii
väetisena kui ka mulla sutruktuu
ri parandajana. Kogu maailmas otsi
takse uusi mooduseid, sest villakiudu
kui keemiliselt reaktsioonivõimelist
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saadust saab muuta teist laadi mater
jalideks, nagu kile, pulber või vaht.
Kuna bioloogiliselt ühtib villakeratiin
inimkeha omaga, saab villa rakendada
ka nanotehnoloogilistes lahendustes
meditsiini- ja kosmeetikatööstuses.
Ell Sellis lisab, et olude sunnil otsi
takse mittetraditsioonilisi rakendus
võimalusi: lambavill võib olla põl
luväetis, peletada metsloomi eema
le istandike noortest puudest, hoida
kasvuhoones niiskust, olla soojustus
materjal. Villast saadava lanoliiniga ei
osata Eestis veel midagi teha. Teistest
villakandjatest konkureerivad lambad
kohalike alpakadega. Natuke mure
likult jälgivad lambakasvatajad lin
nastunud maailma isepäiste mõtleja
te katseid mõista hukka karilooma
de pidamist ja lammaste pügamist.
Loodame, et Eesti inimesed jäävad
niipalju maarahvaks, et lasevad meie
villakandjatel olla ja elada nii, nagu
siinmail tuhandeid aastaid on olnud.
Katrin Kabuni sõnul saab villa ise
puhta, nii-öelda monomaterjalina
väga mitmeti rakendada. Ka koera
villa saab eraldi kedrata, tulemus on
siidiselt pehme. Kuid tavaliselt kedra
takse see kokku lambavillaga, nii on
koeravilla lihtsam töödelda ja tule
mus jääb vastupidavam. Juustega on
teine lugu: ehkki teame, et lambavilla
ja inimese juuste ehitus ja keemiline
koostis on üsna sarnased, on paljudes
kultuurides antud juustele semiootili
ne, isegi maagiline tähendus.
Pannes proovile juuste tarbeväär
tuse, on nendega katsetatud, kedra
tud juustest lõnga ja kootud kamp
suneid, vilditud kübaraid ja loodud
mitmesuguseid kunstitaieseid. Ka
on kogutud juuksurites üle jäänud
materjali, millega on täidetud õlireos
tustõrje pontoone, kasutades ära kiu
väga häid imamisomadusi.
Peale kõige muu on eelkirjelda
tud karvad lähedalt võtta, seetõttu
on keskkonnamõjud väiksemad – see
on bioressurss, mida kaasas kanna
me. Materjalina on vill vastupidav
ja taaskasutatav. Mis siis muud kui
pügama!
Martin Tikk (1997) on EMÜ rohelise üli
kooli peaspetsialist, kaitsnud Eesti maa
ülikoolis magistritöö.
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Pidev areng on elu alus
Arengubioloog Tambet Tõnissooga
vestelnud Juhan Javoiš
Kuidas loomad endale saba said?
Saan aru, kuhu sa sihid. Sel teemal
pidasin ametisse astumise loengu
(venia legendi), kui sain arengubio
loogia dotsendiks. Panin intrigeeriva
pealkirja, aga sisu oli selles, et tutvus
tada, kuidas üldse embrüo arengus
määratletakse, kuhu tekib peapool ja
kuhu nii-öelda sabapool. Väga erisu
gustel loomadel, näiteks kahepaiksel,
linnul ja imetajal, korraldab seda
molekulaarses mõttes suhteliselt sar
nane mehhanism.
Ülikooli ajast tulevad mulle kohe
meelde esmassuused ja teissuused.
Ühtedel tekib embrüo esimesest
avausest suu, teistel hoopis taguots.
Need mõisted on tõesti teemaga seo
tud. Vaatame näiteks ühe teissuuse
looma, konna arengut. Niinimetatud
ürgsuu ehk blastopoori teke konna
varasel embrüol algatab protsessi,
mida nimetatakse gastrulatsiooniks.
Selle käigus pannakse paika keha esija tagaotsa määrav pikitelg ja kujune
vad lootelehed: organismi arengubio
loogilised aluskivid, mille baasil haka
takse moodustama kudesid ja orga
neid. Ürgsuu on tähtis induktiivne
keskus: seda moodustavatel rakkudel
on võimekus suunata teisi rakke kind
las järjekorras embrüo sisse migree
ruma („Kuhu meil see mudel nüüd
jäigi?“ – Tambet haarab laualt juhuslikult kätte sattunud teibihoidja ja
keerab raginal selle ketast), nood
rakud omakorda tõmbavad järgmi
si rakke kaasa, nii nagu tankiroomi
ku lülid tõmbavad sõidu ajal üksteist
kaasa.
Lõpuks areneb sellest ürgsuu piir
konnast hoopis pärak ja suupiirkond
tekib keha eesmisesse ossa. Mõtleme
näiteks sellele, et ühed esimesed
rakud, mis alustavad rännakut läbi
ürgsuu, on tulevased neelupiirkon
na rakud. Seega, teissuused loomad,
58

|218| EESTI LOODUS MÄRTS 2022

sealhulgas meie, inimesed, alusta
me arengut tagant ettepoole. Enamik
selgrootuid loomi on esmassuused,
neil kujuneb blastopoorist ehk ürg
suust esmajärjekorras suu, ja pärak
hiljem.
Gastrulatsioon on arengubioloo
gias tegelikult võtmetähtsusega prot
sess, vast kõige olulisem protsess
üldse. Kui gastrulatsioonis midagi
tuksi läheb, siis on kõik tuksis.
Professor Jüri Kärner vist ütles
kunagi midagi sellist, et inimese
suurim saavutus siin elus on gastrulatsioon.
Jüri Kärneri kuldlause on see, et elus
on kaks tähtsat otsust: tuleb õiges
ti läbida gastrulatsioon ja tuleb võtta
endale õige naine. Kui need kaks asja
õnnestuvad, siis on su elu nagu lill.
Kui mitte, siis on elu läbi.

Meil on suguvõsas
palju kolme
sorti tegelasi:
metsamehed, õpetajad ja
kunstnikud. Kõik on natuke
metsa poole nii nagu
bioloogidki.
Tuleme su enda tähtsate otsuste
juurde. Kuidas sa bioloogiasse sattusid?
Meil on suguvõsas palju kolme sorti
tegelasi: metsamehed, õpetajad ja
kunstnikud. Kõik on natuke metsa
poole nii nagu bioloogidki.
Olen sündinud Kunda linnas.
Tol ajal oli tsemenditolmu kuld
aeg, linn oli sõna otseses mõttes
hall. Tegelesime koolis tõeliste öko
loogiliste probleemidega: määrasi
me Kunda jões ja meres mitmesugu
seid keemilisi komponente, uurisime
Kunda jõe forellide maksa, vaatle
sime linnapuudel kasvavaid samb
likke. Mäletan, kuidas käisin kooli
ajal Soomes Läänemere-äärsete rii

kide õpilaskonverentsil, see võis olla
aastal 1991 või 1992. Mul oli kaa
sas värvifoto keemiaõpetajast Kunda
pargipuude taustal. Ainus tõend, et
tegemist pole mustvalge fotoga, oli
õpetaja erkpunane jope. Võtsin ühe
justkui betoneeritud kuuseoksa näit
likustamiseks kaasa: igaüks pidi oma
kodukohast võtma kaasa mingi kesk
konnateadlikkusega seotud objekti.
Soomlased ja rootslased ei uskunud,
et see oks on sellisena oma loomuli
kust keskkonnast võetud, nad arva
sid, et olen selle teinud kunstiõpetu
se tunnis.
Lapsepõlve eredamad mälestused
on seotud Muraka raba serval asuva
vanavanematekoduga. Nii vanaisa kui
ka vanaema olid läbinisti metsaini
mesed, kes tundsid igat metsarada ja
oskasid lugeda looduse märke ning
elada justkui looduse rütmis. Vanaisa
ees ja meie, kolm venda, järel, käisi
me pikki retki läbi soode, rabade ja
laante, kuulates sekka põnevaid paja
tusi nii loomade kui ka metsas elava
te inimeste tegemistest. Seega, üpris
varakult sai selgeks, milline on huul
hein, millist häält teeb peoleo, mil
line näeb välja lendorava junn; mida
põder suvel ja mida talvel sööb, milli
ne on metsise sulg ja nii edasi.
Mingi tõuke võis anda ka vahe
tu kokkupuude talumajapidamisega.
Olin umbes kuuendas klassis, kui pidi
me koolis kirjutama kirjandi teemal
„Kõige huvitavam suvepäev“. Mina
kirjutasin hästi üksikasjaliku kirjeldu
se seatapmisest. Kirjeldasin kõikvõi
malikke anatoomilisi struktuure, mis
me sea seest välja lahkasime. Kuna
mu ema oli kunstiõpetaja, siis ta pidi
pärast koolis aru andma: kirjand oli
šokeerinud mu eesti keele õpetajat,
kes oli noor linnatüdruk, otse Tartu
ülikoolist tulnud.
Meenub veel üks vihje mu aren
gubioloogiahuvile. Talu koerad olid
kuskilt välja kaevanud ja lõhki tõm
manud suure roti, kelle seest tulid
välja roosad embrüod. Kiskusin koer
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Foto: Sulev Kuuse

Tambet Tõnissoo on sündinud
1976. aastal Kundas. Lõpetanud
Tartu ülikooli bioloogina ning
kaitsnud samas magistri- ja doktoritöö valgu RIC-8 rolli kohta
imetajate arengus. Teadustöös
uurinud gastrulatsiooni, gametogeneesi, organogeneesi ja
närvisüsteemi arenguprotsesse.
Töötab TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis arengubioloogia
kaasprofessori ning õppetooli
juhatajana. Juhendanud üle 20
magistri- ja doktoriväitekirja. Üks
kõrgkooliõpiku „Rakubioloogia“
(2018) kaasautoreid.
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tegeles transgeense tehnoloogia aren
damisega Eestis. See ühendas zooloo
ge ja molekulaarbiolooge, uuriti aren
gubioloogilisi küsimusi. Sealt alates
olengi tegelenud arengubioloogiaga.
Kas põhiline meetod oli geenide
sisse ja välja lülitamine?
Transgeenne tehnoloogia ja mudel
hiired, kellel oli arengus oluline geen
välja lülitatud, andis teadlastele uue
tööriista vaadata molekulaarsel tase
mel, kuidas arenguprotsessid toimu
vad. Selline meetod andis ka klassika
lisele embrüoloogiale uue hingamise.

Valgu RIC-8 puudumine on embrüonaalselt letaalne. Vasakpoolsel pildil on normaalne embrüo, mis on ümbritsetud lootekestadega (hästi on näha rebukoti
veresooned, embrüo kumab läbi kestade) ja parempoolsel RIC8-puudulik, tugeva
väärarenguga embrüo (rebukoti veresooned pole näha)
tel roti hambust välja ja vahtisin neid
elukaid ise edasi. Mikroskoopi mui
dugi ei olnud, aga lõikusin ja uurisin
neid igapidi, et mis imeasjad need on.
Kas olid selle poolest vendade seas
eripärane?
Ei oskagi öelda. Vanem vend oli juba
algusest peale kunstnik ja sai ka elu
kutselt kunstnikuks. Keskmisel ven
nal olid vast kõige rohkem jalad maas,
tema läks Luuale metsandust õppima.
Mulle meeldisid loomad. Hiljem, kui
olime maale elama kolinud, võtsime
hulga koduloomi ja päris palju aega
kulus mul nendega tegelemisele.
Kas sellepärast, et olid kõige väiksem?
Kas just väiksem, aga noorim. See
kujunes kuidagi loogiliselt. Lehma
lüpsmine, lamba niitmine, kõikvõima
likud tööd hobustega said päris hästi
käppa. Kui mõni loom lihaks tehti,
siis minu ampluaa oli nahastamine ja
siseorganite eemaldamine, see anatoo
miaosa tundus maru põnev.
Kui otsida veel arengubioloogilisi
vihjeid, siis mäletan, et üritasin lapse
na välja selgitada, kumba pidi kanal
muna tagumikust välja tuleb. See oli
päris raske. Jälgisin kanu hoolega, aga
iga kord vahetult enne muna välju
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mist keerasid nad oma taguotsa minust
eemale. Nii et selgus jäigi tookord saa
mata. Hiljem selgus, et kanadel tuleb
pigem jäme ots ees, vahetult enne
munemist pöörab muna ennast ümber.
Kas pärast kooli oli loomulik valik
EPA (praegune maaülikool)?
Jah, tundus mõistlik, läksin looma
kasvatust õppima. Tartu ülikooli ei
julgenud minna, millegipärast arva
sin, et kuna tulen väikesest koolist,
siis ei saa bioloogiasse sisse. Ja nägin
ka perspektiivi – talu oli arendamis
järgus – tuled tagasi, hakkad majan
dama.
EPA-aeg oli tore, õppimine läks
kuidagi lihtsalt, kõik tundus väga loo
giline ja õpe põhines suuresti suur
majanditel. Aga midagi jäi justkui
puudu, tahtsin mingit keerulisemat
bioloogilist sisu ja nii maandusingi
Tartu ülikoolis bioloogia erialal.
Alguses oli mul kinnisidee haka
ta kaelkirjakuid uurima. Uurisin või
malusi: lähim uurimisteema tundus
põdra emakad ja viljakus, millega
toona tegeles innukalt Anne Kirk.
Ja siis vist biotehnoloogialoengus
räägiti geneetilistest manipulatsioo
nidest: kulda lüpsvad lehmad ja muu
selline. Tekkis huvi ja mind suuna
ti Alar Karise juurde, kes parasjagu

Kas samal meetodil põhineb su teadustöö ka praegu?
Laias laastus võib nii öelda küll.
Meetodid ja tehnoloogiad on täius
tunud. Teadlastele on loodud võima
lused piiluda järjest sügavamale elu
tekke mehhanismidesse. Kui mõtle
me arenguprotsessidele, siis pidevalt
toimub väga palju. Rakud paljunevad,
migreeruvad, suhtlevad, muudavad
kuju ja diferentseeruvad, rakkudest
moodustuvad koed ja nendest elun
did. Siis me kasvame ja lõpuks saame
suguküpseks täiskasvanud indivii
diks ja siis hakkavad meiega toimu
ma vananemisprotsessid. Kogu selle
sigina-sagina taustal toimetab kee
ruline geenide ekspressiooni masina
värk, mis aitab tööd koordineerida. Et
neist protsessidest, nende põhjusli
kest seostest aru saada, peab korraga
vaatama mitut tasandit: milline mingi
rakk välja näeb, mida ta täpselt teeb –
morfoloogilised protsessid – ja taus
taks, millised molekulaarsed mehha
nismid seal taga on.
Päris nii lihtsalt see töö ei käi,
et lülitame midagi välja või sisse ja
vaatame, mis juhtub. Peame protsesse
vaatama kompleksselt, nii-öelda suu
res pildis.
Mis on see suur küsimus, mille
tahaksid lahendada?
(Muigab.) Seda küsimust on püütud
lahendada, kumb oli enne, kas muna
või kana. Midagi on ka leitud, mida
gi on endiselt lahtine. Või millal algab
elu? Tõlgendusi on erinevaid.
Miks-küsimustele on üldiselt väga
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Tegeled ka õppetööga. Tundub, et
oled oma suguvõsas see õpetajaliin?
Asjaolude kokkulangemise tõttu
kulub mul tõesti päris palju aega õpe
tamisele. Ja ma teen seda hää meele

Fotod: Keiu Kask

Vast sündinud hiirte peaaju frontaallõigud otsaju piirkonnast. Vasakpoolsel pildil
on normaalne hiir. Parempoolsel pildil on näha, kuidas RIC8-puudulike hiirte
(Ric8-/-) neuronid on migreerunud valedesse piirkondadesse (punased nooled)
Foto: J. Gui

raske vastata – et miks mõni asi on
just nii –, üldjuhul tekib kohe vastu
küsimus: aga miks mitte? Tihti tasub
küsimust laiendada, tuua juurde
kuidas-küsimus.
Paarsada aastat tagasi, embrüoloo
gia kuldajastul, oli selles mõttes natu
ke lihtsam. Tollal oli väga lihtsatestki
asjadest väga vähe teada. Näiteks või
dujooks, kes leiab esimesena munara
ku. Von Baer lõpuks leidis üles.
Suuri võidujookse käib muidugi ka
tänapäeval, kas või vähi mehhanis
mide selgitamisel, aga praegu käivad
need pigem töörühmade koostöös.
Tänapäeva suuri küsimusi üks inime
ne ei lahenda.
Igapäevases teadustöös lahenda
takse mõnevõrra väiksemaid, ehkki
samuti olulisi küsimusi, mis kerki
vad järjepanu esile sedamööda, kui
das kogunevad teadmised ja uued
hüpoteesid. Suuri, teadmiste alus
talasid kõigutavaid avastusi tuleb har
vem ette.
Kui teadusesse tulin, tegelesi
me pikalt huvitava valguga RIC-8.
Leidsime esimestena, et see valk on
ülioluline imetajate embrüonaalse
te kehatelgede formeerumisel, gast
rulatsioonis ja närvisüsteemi aren
gus. Selle valgu puudus organismis
on embrüonaalselt letaalne, emb
rüo sureb varases arengujärgus. Kui
arenevates neuronites napib RIC-8
valku, siis kujuneb välja niinimetatud
munakivisileda aju sündroom (liss
entsefaalia), kus neuronid migreeru
vad kujunevas ajukoes kaugemale, kui
peaks.
Praeguste uuringute küsimuse
võiks ehk sõnastada nõnda: kuidas
rakkude omavaheline suhtlus aitab
kaasa kudede moodustumisele? Kui
RIC-8 puhul oli põhiline mudelorga
nism hiir, siis praegu on äädikakärbes
(vt selle kohta ka intervjuud Osamu
Shimmiga mulluses märtsinumbris
– toim).

Konfokaalmikroskoopia foto arenevast äädikakärbse tiivast. Et tuvastada kärbse
tiiva arengus olulisi molekulaarseid tegureid, on kasutatud fluorestseeruvaid
märgiseid. Transkriptsiooni repressor Brinker (roheline) ja BMP signaaliraja komponent, fosforüülitud SMAD (violetne)
ga. Õpetan loomade arengubioloogia
põhiprintsiipe ja -mehhanisme
nii bakalaureuse-, magistri- kui ka
doktorantuuri tasemel. Organismi
areng on niivõrd lai ala, et isegi
mitme loengukursuse jooksul ei suu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

daks kõiki selle temaatika valdkondi
käsitleda.
Sind on valitud ka oma instituudi parimaks õppejõuks. Kuidas sul
õnnestus see tiitel ära krabada?
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Intervjuu
2 x foto: erakogu

on kogu õpetamine läinud hästi
IT-põhiseks, masinlikuks, nüüd
koroonaajal veel eriti. Isegi õppe
jõud on muutunud digitaalseks,
kahemõõtmeliseks nullide ja ühtede
jadaks. Otsene kontakt nii inimes
te vahel kui ka õpitava objektiga on
õppetöös tegelikult hästi tähtis. Ma
pean ülioluliseks praktikumide osa,
mis seob teooria kokku reaalse eluga.

Arengubioloogid mõtterännakutel: puhkehetk õppetooli traditsioonilisel kanuumatkal

Isatalus noort hobust kündma õpetamas
See on raskem küsimus. Olen ajanud
oma liini, teinud nii, nagu tajun, et on
kõige tõhusam. Katsetanud eri või
malusi: iga aasta tudengkond natuke
erineb.
Minu eelis on võib-olla see, et pal
jude mehhanismidega, millest räägin,
olen ise mingil moel kokku puutu
nud. Tänu sellele suudan ehk kuiva
jutu natuke mahlakamaks ja arusaa
davamaks muuta. Arengubioloogia
on mõistete poolest hästi keeruline.
Võtame näiteks lause „Anterioorne
vistseraalne endoderm formeerub
gastrulatsiooni initsiatsioonil“. Kas
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sul on aimu, mida see lause tähen
dab? Kui aga suudad need sõnad ära
seletada lihtsas eesti keeles, siis see
on üks võti, et tudeng asjadest aru
saab ja saab ka mõisted selgeks.
Teine on seoste loomine näidetega
elust enesest. Ja võib-olla ka õppejõu
karakter: kas tudeng jääb kuulama või
ei jää, kas on huvitav või ei ole.
Kas tood ka näiteid oma taluelu
kogemuste põhjal? Nüüdisaja häda
on ju loodusest võõrdumine.
Aeg-ajalt olen toonud näiteid ka
enda elus juhtunu põhjal. Tänapäeval

Kuidas on sotsiaalmeedia pealetung õppetööd mõjutanud?
Sotsiaalmeedia tõttu on tudengil vaba
aega üha vähem. Ta lihtsalt peab seal
olema aktiivne: kui sa ei ole seal
aktiivne, siis oled juba natuke ühis
konnast välja surutud.
Tavapärane loeng kestab kaks aka
deemilist tundi, mis on enamasti täis
topitud uut ja keerulist informatsioo
ni, mistõttu tudengil võib olla raske
need kaks tundi vastu pidada. Tekib
motoorne rahutus, vaja on mingit
flash’i või piiksu, midagi, mis teda
vahepeal erutaks. Ja siis käib tele
fonis piiks, info liigub, kohe „skrol
lib“ igaks juhuks – midagi toimub.
Tähelepanu hajub. Sinna ilmselt ei ole
enam midagi parata, see rong on läi
nud, sellega peab arvestama.
Aitavad igasugused tänapäeva
nutividinad, videod ja muu selli
ne. Osa õppejõude kasutab Kahootsüsteeme – veebipõhiseid kiirmälu
mänge ja -küsitlusi. Tudengid saavad
oma telefoni kasutada, seal nad tun
nevad ennast hästi. Ajaga tuleb kaa
sas käia ja kohaneda ka õppejõul. Aga
ausalt öeldes usaldan siiani nuppude
ga telefoni. (Naerab.)
Kas oled kasutanud mõnda huvitavat aktiivõppemeetodit?
Mulle on juba aegade algusest meel
dinud happening. Lasen aeg-ajalt
seminarides tudengitel improvisee
ritud näitemängu teha. Enamasti nii,
et nad ise näitlevad mingisuguseid
arengubioloogilisi protsesse oma
kaastudengitele. Kasutada saab oma
kehakeelt, kehaosi, suvalisi rekvisii
te, mida parasjagu juhtub käepärast
olema, miimikat, häälitsusi, tantsulisi
elemente, mingeid loosungeid, silte ja
nii edasi. Ise olen enamasti jutustaja
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ja lavastaja rollis, kes aitab etendust
suunata ja käimasolevat arenguprot
sessi seletada. Põhiline, et asi oleks
lõbus, hariv ja meeldejääv. Tudengid
saavad justkui omal nahal need prot
sessid läbi tunnetada.
Kas mõni ei kurda, et see pole õige
õppetöö?
Mingis mõttes olin kohe algu
ses veendunud, et see meetod toi
mib, sest tudengipõlves olen säärast
näitemängu ise palju harrastanud.
Tudengid üldiselt rõõmuga teevad
seda. Muidugi ei saa tervet loen
gutsüklit niiviisi korraldada, see muu
tuks palaganiks.
Väga põnev, kõlab nõnda, nagu
oleksid tegelenud rahvatantsu või
teatriga?
Keskkoolis käisin küll rahvatantsu
trennis ja ka seal kippusin natu
ke koreograafiat tegema. Tudengina
olin vahvas eesti rahva muuseumi
teatrigrupis. Seal kippusin esieten
dusel üleliia improviseerima. Mu
enda arust tuli see muidugi hästi
välja, aga teised näitlejad olid hädas,
ei suutnud hästi päheõpitud tekstist
välja tulla.
Kuulud legendaarsesse tudengibändi Inju KEK, mille ülesastumistel oli näitemängul tähtis roll.
Selles mõttes meenutas veidi kunagist bioloogide ansamblit Rajacas.
Ma ei julgeks Inju KEK-i Rajacaga
päris ühte patta panna. Rajaca loo
mingus oli peale silmapaistvate isik
suste tähtsal kohal ka tekst. Inju
KEK-i iseloomustamiseks ei ole ühte
gi head kriteeriumit. Kõik Inju KEK-i
liikmed on omamoodi musikaalsed
geeniused, kus tasakaal „absoluut
se“ muusikalise kuulmise ja rütmita
ju ning keerulise sõnaseadmiskuns
ti vahel on ettearvamatu. Enamasti
tekivad lood otse laval, rõhk on imp
rovisatsioonil ja peaproov ongi esi
nemine.
Alustasime nõnda, et läksime väga
kõrgetasemelisele lauluvõistlusele
Con Spirito, ilma et oleksime mida
gi ette valmistanud. Kogu esitus tuli
improvisatsioonina. Pärast etteastet

oli jupp aega täielikku vaikust ja siis
järgnes metsik ovatsioon. Keegi ei
jäänudki uskuma, et mõtlesime kõik
kohapeal välja.
Loodan väga, et see geo-bio- (geo
graafia-, geoloogia- ja bioloogia
tudengite – toim) vaimsus on siia
maani säilinud. Minu tudengipõlves
oli see hästi tugev, tehti palju selliseid
täiesti spontaanseid ülesastumisi ava
likes kohtades, et ka linnarahval oleks
huvitav. See käis geo-biokultuuriga
loomulikul moel kaasas. Muidugi,
käimalükkajaid on vaja, aktiivtrusti
inimesed peavad kuskil aja- ja ruumi
punktis kokku sattuma. Aga kui juba
ots lahti teha, siis tuleb see „sulelis
te ja karvaste“ seltskond suure hooga
kaasa.

Ei ole kuigi palju
minuvanuseid
inimesi,
kes on kõikvõimalike
hoburakenditega tööd
teinud, maad kündnud ja vilja
lõiganud.
Mida Inju KEK-i inimesed praegu
teevad?
Akadeemiline ärksus on kõi
gis endiselt olemas. „Kontratenorsahistimängija“ Londo (Hannes
Luidalepp – toim) liikus pärast järel
doktorantuuri küll IT-radadele, aga
on siiski kuidagi Academia’ga seotud.
„Mahe bariton ja kidramees“ Vuss
(Vussvillem: Vallo Varik – toim) on
praegu järeldoktorantuuris, mikro
bioloog. „Pillivirtuoos“ Kont (Raido
Kont – toim) käib teadurina ilvese
radadel ja tegeleb üldisemalt ökoloo
giaga.

mulle muuseumis ringkäik, näida
ti ajaloolisi tööriistu. Mõnegi riista
kohta pidin tunnistama, et neid kasu
tatakse hoopis teisiti, kui muuseu
mis oli kirjeldatud. „Ohoo, kust sa
seda võtad?“ – „Siiamaani kasutatak
se meil talus neid asju“. Enamasti olid
jutuks hoburiistad: meil käis maal töö
kahe hobusega.
Su vanematel oli siis kõva missioonitunne taastada vanu traditsioone?
Too aeg oli keeruline. Tegid nii, kuis
said ja oskasid. Meil sai enamik töid
majandatud kahe eesti raskeveo
hobusega. Päris tore, et sain kodust
kaasa pagasi oskusi, mis nüüdseks on
rahva seast kadunud, aga minu lap
sepõlves olid veel käibel. Ei ole kuigi
palju minuvanuseid inimesi, kes on
kõikvõimalike hoburakenditega tööd
teinud, maad kündnud, vilja lõiganud
ja nii edasi.
Teil oli siis klassikaline talu: loomad, vili ja kõik muu?
Kõik, täismäng: hobused, lehmad,
lambad, sead, kanad, mesilased, vili,
kartulid – kõik, mis tollel ajal andis
teha. Aga kõik väiksel tasemel.

Oled talus üles kasvanud ja pikalt
linnas elanud. Kas tõmbab maale
tagasi?
Praegu ehitame maale metsade kes
kele, vanasse metsavahikohta, ela
mist. Maal elamise võlud ja valud on
tuttavad. Kui mõtlen isatalu peale,
siis oli meil teatud mõttes justkui
museaaltalu. Kui tulin rahvamuuseu
mi näiterühma liikmeks, siis tehti

Tänapäeval öeldakse, et see pole
enam võimalik, pead spetsialiseeruma.
Ellu jääda on võimalik: iseendale
süüa kasvatada ja kuidagi hakkama
saada. Aga kui tahad tarbida mood
said hüvesid, siis peab olema ka mingi
tootmine. Kui on väike maa, siis peab
olema mingi eriline nišš.
Meie talus oli nii ja naa. Oma söök
tuli suuresti talust. Kolm poissi, kõik
käisid ülikooli läbi. Vedasime maalt
linna päris palju toitu, mis pisteti
muidugi väga kiiresti nahka. Müügiks
läks põhiliselt piim.
Tollel ajal oli selline elu võimalik,
aga ega see lihtne ei olnud. Seda kõike
veel hobustega teha – see on ainult
„hulludele“, „normaalsed“ inime
sed tegutsesid ikka traktoriga. Ma ei
välista, et kui ise maale elama lähen,
siis võtan jälle hobuse. Lihtsa majan
damise jaoks on täitsa hea hobust
pidada.
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Abiks õpetajale

Korgitamme tüve koorimine Portugalis. Koor kuivatatakse, seda keedetakse-aurutatakse ja lõigatakse välja kiht, millest valmib nahka meenutav materjal. Portugal annab üle poole kogu maailma korgitoodangust

Kas looduslikule nahale ja karusnahale
on jätkusuutlikke asendusvariante?
Tiia Plamus

I

nimene on sajandeid proovinud
leida võimalusi teha järele mit
mesuguseid looduslikke mater
jale. Tekstiilide valdkonnas on ehk
enim levinud väärtusliku siidikiu jäl
jendamine eri keemiliste kiududena.
Eelmise sajandi keskpaigas hakati val
mistama loodusliku naha ja karusna
haga sarnanevat tehisnahka ja tehis
karusnahka, esmalt nende odava
ma hinna tõttu ning teisalt eetilistel
kaalutlustel, et asendada looduslikku
nahka ja karusnahka.
Tehisnahalaadsete materjalide
kasutusvaldkond on üpris lai. Neist
võib edukalt valmistada nii jalanõu
sid, rõivaid kui ka aksessuaare, aga
neid saab rakendada ka mööblitöös
tuses. Nagu iga teise materjali puhul
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tuleb ka eri tehisnahkade ja teiste
nahalaadsete materjalide korral kaa
luda, kui keskkonnasäästlik on neid
toota ja tarbida ning hiljem jääke
töödelda.

Tehisnahaks
nimetatud materjali
kohta võib öelda ka
„kunstnahk“ või „sünteetiline
nahk“.
Tarbija teadlikkuse suurenedes ja
innustunud materjaliteadlaste eest
võttel on viimastel kümnenditel
üha hoogsamalt arendatud välja nn
vegan-nahku, aga ka teisi nahalaad
seid materjale. Toormaterjalina kasu
tatakse näiteks puukoort või erisugu

seid põllumajandusjäätmeid, näiteks
ananassilehti.
Tehisnahk ja selle valmistamine.
Vaatleme esmalt niinimetatud klas
sikalist tehisnahka ja selle saami
se võimalusi. Tehisnahaks nimeta
tud materjali kohta võib öelda ka
„kunstnahk“ või „sünteetiline nahk“.
Tekstiilitehnoloogiliselt on tegemist
kaetud materjalidega, kus tekstiilma
terjali katab teise materjali kiht ning
selle tulemusel on saadud liitmaterjal.
Üks tehisnahakiht on tekstiilmater
jal (selleks võib olla trikotaaž, riie või
lausmaterjal ehk mittekootud mater
jal) ning teine kiht on õhuke polü
meerne kate. Seesugune kate kaitseb
mitmesuguste keskkonnamõjutuste,
nagu vee, kemikaalide, õli vms eest.
Katmisel kasutatakse tavaliselt polü
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vinüülkloriidi (PVC), neopreeni või
polüuretaani. PVC-ga kaetud mater
jalidest toodetakse tavaliselt aknaja mööblikatteid, rõivaid ja jalanõu
sid. Neopreeniga valmistatakse näi
teks kalipsosid, polüuretaaniga kae
tud materjalid sobivad nii rõivaste kui
ka jalanõude tarbeks.
Kaetud materjale saab valmistada
mitmel moel. Põhiliselt saadakse neid
materjale kolmel meetodil. Kõige
levinum on tekstiilmaterjali laminee
rimine: varem valmistatud kile lii
mitakse või kergelt sulatades pres
sitakse põhimaterjali külge. Teisel
juhul kaetakse tekstiilmaterjal vedela
polümeerimassiga ning seejärel juhi
takse materjal läbi liikuvate rullide
ehk kalandreeritakse, selle tulemuse
na imbub polümeerimass läbi teks
tiilmaterjali. Kolmanda võimalusena
kasutatakse abivahendina nuga või
rulli. Eri viimistlusmeetoditega on
võimalik tehisnahale anda ka naha
laadne välimus, selleks pressitakse
polümeerikihi sisse nahamuster, kuid
lisada saab ka teisi ilumustreid.
Eri meetoditel saab valmistada
ka seemisnahalaadset materjali. Üks
neist on Ultrasuede, mis töötati välja
juba 1970. aastatel Jaapani ettevõttes
Toray Industries. Seda materjali, mida
toodetakse nõeltöötlemise meetodil
polüuretaanist ja polüestri mikrokiu
dudest, kasutatakse näiteks rõivaste
valmistamiseks ja siseinterjööris.
Karusnahalaadseid materjale too
detakse näiteks flokeerimismeetodil
(saadakse madal karvasus), kus kiu
kesed sõna otseses mõttes liimitakse
kanga pinnale. Pikemakarvalist tehis
karusnahka saab toota aga näiteks
taftingumeetodil, mille käigus karu
selõngad (kiud) kinnitatakse nõel
töötlemistehnikaga põhimaterjali
külge. Moodustunud aasad lõigatak
se tootmisprotsessis nugade abil läbi,
niiviisi moodustubki ühtlane karvas
tik. Karusega võivad olla ka mitme
laadsed trikotaažmaterjalid ja riie.
Toorainena kasutatakse valdavalt
mittetaastuvaid toormeid. Tootmises
kulub palju vett, energiat ja eri kemi
kaale. Sünteetiliste polümeeride alu
sel valmistatud materjale on väga
keeruline töödelda, kuna selle käi

Piñatexi valmistamiseks töödeldakse
ananassilehed; eraldatud kiud pestakse
ja kuivatatakse. Kuivatatud massist saadakse mahuline kiuline materjal, millele lisatakse polülaktiidi, et saada vilti
gus on raske eraldada polümeerset
pinnakatet ja tekstiilmaterjali. Siiski
otsitakse ka tehisnaha tootmise vald
konnas järjest enam võimalusi muuta
tootmine keskkonnahoidlikumaks.

vaste, aksessuaaride ja jalanõude val
mistamiseks, aga ka mööblitööstuses.
MuSkini toodetakse subtroopilis
tes metsades kasvavatelt puudelt saa
dud seentest Phellinus ellipsoideus.
Töötlemise käigus saadakse seemis
nahalaadne materjal. MuSkini on
soovitatav tugevdada teiselt poolt
kanga või paberiga. Eri looduslike
vahadega saab materjali töödelda
märgumatuks.
Materjaliteaduse arenedes tööta
takse välja uusi biopolümeere, mille
alusel saab ka kiudusid toota. Üks
selline on maailmakuulsa kiutootja
DuPonti toodetud Sorona kiud, mil
lest valmistatakse tehiskarusnahka
KOBA. Sorona kiu tootmisel kasu
tatakse muu hulgas teraviljasuhkru
test fermenteerimise käigus saadud
1,3-propaandiooli.
Hulk eespool mainitud nahalaad
seid materjale on veel arendamis
järgus ning alles hiljuti välja töö
tatud, ent korginahka on mainitud
juba 1875. aastal ajakirjas Scientific
American. Nimelt tutvustas kodanik
M. Horeau Prantsuse merendusnäi
tusel uut kangast cuir-liége ehk korgi
nahk. Praegusajal valmistatakse kor
ginahast laialdaselt näiteks rahakotte
ja muid aksessuaare.
Nahalaadsete materjalide tooraine
ei pruugi alati täielikult pärineda taas
tuvatest allikatest. Sageli kasutatakse
märgumatuse saavutamiseks süntee
tiliste polümeeride baasil valmistatud
viimistlust ning ka tootmises võidakse
kasutada ohtlikke kemikaale.
Otsustades, kui jätkusuutlik ja
keskkonnasäästlik on tehisnahk ja
teised nahalaadsed materjalid, tuleb
võtta arvesse paljusid tegureid, alus
tades toorainest ja tootmismeetodi
test ning lõpetades nende töötlemise
probleemidega.

Teised nahalaadsed materjalid.
Viimastel kümnenditel on hakatud
välja arendama ka loodusliku naha
ja mittetaastuvatest toorainetest val
mistatud tehisnaha jätkusuutliku
maid asendusvariante. Nüüdseks on
neid hulgaliselt välja töötatud.
Näitena võib tuua ananassilehte
dest valmistatud materjali Piñatex,
korgitamme koorest korginaha,
männikoorest toodetud materja
li PineSkins, erisugustest seentest
kasvatatud nahalaadsed materjalid
(MuSkin, Mylo) ning puuviljajääki
dest valmistatud nahalaadsed mater
jalid (näiteks Fruitleather Rotterdam).
Piñatex on ananassilehtedest too
detud lausmaterjal. Eri tüüpi mater
jalidel võib see sisaldada ka polülak
tiidi (PLA) ja polüuretaani. Piñatexi
valmistatakse järgmiselt: esmalt kor
jatakse põllult kokku ananassilehte
de jäägid, seejärel lehed töödeldakse
kiulise massi saamiseks. Siis kiud pes
takse ja kuivatatakse. Kuivatatud kiud
puhastatakse ning saadakse mahuli
ne kiuline materjal, millest omakorda
valmistatakse koos PLA-ga Piña-vilt.
Olenevalt soovitavast lõpptulemusest
kantakse materjalile peale erisugune
viimistlus. Piñatexi kasutatakse rõi

Tiia Plamus (1982) on Tallinna teh
nikaülikooli materjali- ja keskkonna
tehnoloogia instituudi polümeeride
ja tekstiilitehnoloogia labori vanem
lektor ja materjalitehnoloogia baka
laureuseõppekava programmijuht.
Tema põhiline uurimisvaldkond on
nii traditsiooniliste kui ka jätkusuutli
ke tekstiilmaterjalide tootmine, uuri
mine ja töötlemine.
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Poster: Eesti Looduse fotovõistluse noorte arvestuse loomafotode peaauhind

Veskimees

Jan Fred Joab
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aar aastat tagasi meelitas
isa mind metsas fototeh
nikat proovima, mis ajen
das mind sammsammult loodust
märkama. Nüüdseks olen kirglik
linnuhuviline ja hea tunne on neid
ka pildile saada.
Eelmise aasta septembris uita
sime jälle isaga tuttavaid radu
pidi. Sõitsime Valgamaal Väikese
Emajõe ääres vana veski juurde,
kus oleme kohanud põnevaid linde,
oleme seal näinud jäälindu ja vesi
pappi. Võsa vahelt jäi meile silma
hõbehaigur, kes kössitas vanal ves
kitammil. Haigrud on väga argli
kud ja põgenevad kohe, kui miski
segab. Võsa varjas ja sain lindu
rahulikult pildistada. Oksarägastik
tekitas pildile mõnusalt ruumilise
efekti. Pildistatud NIKON Z6ga,
objektiiv 300 mm F4.
Olen täitsa tavaline koolipoiss,
kellele meeldib vabal ajal looduses
pildistada. Kõige rohkem meel
divad mulle röövlinnud ja lihtsalt
metsas ringi kolada ja uusi kohti
avastada. Vaieldamatu lemmik on
Karula rahvuspark, v.a tavapärased
matkarajad. Eelmisel aastal ehitas
isa mulle rappa fotovarje, kus käin
sageli istumas ja pildistamas. Vahel
ka distantsõpet tegemas.
Sügisel valisin oma loovtöö
projektiks kaameralõksu ehitami
se, et saada huvitavaid ja oma
päraseid pilte. Sel moel pildista
des jääb ära kohaloluelevus või
vahetu kohtumine loomalinnuga.
Sellegipoolest on alati suur ootus
ärevus, mis või kes on
seekord kaamera
ette jäänud ja
kas ta on asetu
selt õiges kohas
ja kuidas kaame
ra on pildi jääd
vustamisega hak
kama saanud. Olen
sealt saanud päris
huvitavaid pilte.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Kindapäkamäe paljand, pildistatuna tänavu jaanuaris paarisaja meetri kauguselt Saesaare paisjärve vastaskaldalt

Kindapäkamäe kollane:
unistus kadunud kodust
Juhani Püttsepp

K

äies taevaskodade juu
res Ahja jõel, tekib igatsus
rännata ajas tagasi, ütleme
1940. aastate lõppu, et näha veel puu
tumata Saesaare kärestikku, mis ole
vat olnud Eesti kauneim.
Taevaskodadest ülesvoolu jäänud
kärestikul pahises vesi suuri rändrahne
ületades, Saesaare saarel seisid aga vai
kides vanad kuused. Nõnda on kirjelda
68
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nud Eerik Kumari oma raamatus „Ahja
jõe ürgorg“. Seniajani, kuni need kivid
veest korjati, mets raiuti ja 1952. aas
tal hakkas voolu andma Saesaare hüd
roelektrijaam. Vastu paisu põrkunud
kärestikust sai piklik järv, mis ulatub
vaata et Kiidjärvele välja.
Olid inimesed Saesaarel põlvest
põlve jõevaimu kummardanud, jäid
nad sinna kanti käima, matkama pais
järve kallasradadel ‒ tänase päeva
ni välja.

Aastal 2016 teatas keskkonna
amet: ammu mõttetuks muutunud
Saesaare pais on mõistlik lammu
tada ja normaalne jõevool taastada.
Tänavuse aasta alguses on asjako
hased planeeringud kohalikus oma
valitsuses pooleli.
Fotograaf Ingmar Muusikuse
märkmetest pühapäeval, 23. jaanua
ril 2022: „Saesaare paisjärve jääl sai
julgelt liikuda, kalameeste jäljed olid
ees ja augud jääs. Rahvast (matka
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Maal: erakogu

Kaldapääsukeste pesadega oranžikaskollane Kindapäkamäe müür

Madis Kõivu maal Kindapäkamäest, 1970. aastate lõpp
jad, ratturid, koerad) oli rohkelt liik
vel. Tagasiteel õnnestus, vaatamata
pimedusele, märgata ka ühe ilvese
jäljerida, kes oli Mõsumäe paljandi
juurest üles tulnud, korraks lume
le istunud ja siis risti üle matkaraja
metsa liikunud“.
25. jaanuaril, argipäeva hommikul
ei kohta Juhani sealsetel matkarada
del inimesi: „Vaid tuul ja päike, saba
tihaste sädinat kõrgete okasmetsade
vahel, käbisoomuseid sulanud lumel.
Talvise metsa lipuvärvid: roheli
ne, valge, roheline. Kivipalu kõrgelt
müürilt avaneb vaade rooviirgude
ga pikitud uskumatult laiale järve
lagendikule“.
Meie käikude siht oli teha kind
laks, kas Madis Kõiv on ühel oma

maalil jäädvustanud Saesaare pais
järve äärse Kindapäkamäe paljandi.
Selgus, et on.
Kirjanik Madis Kõiv (1929‒2014)
oli Valgesoo küla Visnapuu talus suvi
tanud alates 1970. aastatest. Ühes
oma intervjuus on ta märkinud, et
kolhooside aja lõpul olid Aravu,
Meeksi, Karilatsi ja Kiidjärve tema
jaoks väga elusad, romantilised pai
gad. Madise tütar Viia meenutab, et
Visnapuu talust käidi kilomeetri kau
gusele Kindapäkamäe müüri lähedus
se ujuma.
Filosoof Eduard Parhomenko on
kirjutanud, et Madis Kõivu maalides
ilmneb ruum talle aistilise kohana,
justkui mälestusliku paigana (kadu
nud kodust).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Lõuna-Eesti kohahingusest paja
tavas jutustuses „Väike unelugu“
(Loomingu Raamatukogu 2013,
1–3) kirjutab Madis Kõiv: „ .. makro
struktuur on see pinnas, alus, milles
vaimu juur kasvab ja võrseid ajab“ ja
„ .. jaguneb makrostruktuur kihelkon
dadeks, linnadeks, aleviteks, need oma
korda valdadeks ja linnaosadeks, need
küladeks ja tänavateks, teedeks ja teera
dadeks, nii lõpuks kuni üksiku maja või
majaesise, puu või jalgrajani välja. [---]
Nende säilivus, „hinges hoidmine“ jääb
suurelt jaolt juhuse hooleks, aga võib ka
juhusele vastu panna“.
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik; tänavu pälvinud Valgetähe tee
netemärgi.
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Fotod: Lauri Klein

Pealinna rohealad

Mäeküla „peatänav“ 2010. aasta maikuus. Praegu on võimalik suurem osa vanast taluteest taastada, vähemalt seni, kuni seda
ei ole veel asfalteeritud

Astangu-Mäeküla roheala –

peatse Euroopa rohelise pealinna elurikkaim osa
Tallinna läänepiiril Harku valla külje all asub AstanguMäeküla roheala, tükike rohelist kulda. See on umbes 250
hektari suurune mitmekesiste elupaikadega ala, mida
läänest piirab Paldiski maantee, lõunast Tähetorni tänav,
idast endisele raudteetammile rajatud kergliiklustee ja
põhjast Astangu tänav.
Lauri Klein

K

ogu roheala jääb Tallinna pii
resse: Haabersti linnaossa,
Mäeküla ja Astangu asumi
koosseisu. Siin on märksa suurem lii
girikkus kui teistel Tallinna roheala
del ja mitmekesised looduskooslused.
Kujunemine. Vaatame pealinna ser
vas säravat looduse vääriskivi lähe
malt. Roheala liigendab lääne‒ida70
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suunaline klindiastang – Kadaka pank.
Vaid veidi üle saja aasta tagasi paik
nes siin paeastangul väike ja rahulik
Mäeküla: 19. sajandi lõpuks Kadaka
panga lähedale tekkinud küla, mis
kuulus Harku mõisale. Tsaariaegse nn
verstakaardi järgi võib hinnata, et sel
les külas ei olnud rohkem kui kümme
suitsu, ilmselt vähemgi.
Rööbiti paeastanguga, mis on siin
kohati kuni 15 meetrit kõrge, kulges
vana külatee, mis on tükati alles ka

nüüdsel ajal. Veel 2010. aastal oli taju
tav nende teelõikude ajalooline ilme.
Isegi praegu on võimalik suurem osa
vanast taluteest taastada, vähemalt
seni, kuni seda ei ole veel asfalteeritud
ja tavaliseks linnatänavaks muudetud.
Mäekülast lookles läbi imeilus
Järveotsa oja, mis oli aastasadade jook
sul kujundanud endale sängi paeastan
gu madalamast osast laskudes. See oja
saab alguse Harku rabast ja suubub
Harku järve. 2010. aastal lookles oja
paeastangu ja Tähetorni tänava vahe
line osa ilusas looduslikus sängis, aga
viimase paari aasta jooksul on ena
mik ojast kahjuks muudetud sirgeteks
kraavideks. See on kahetsusväärne,
sest üks Astangu-Mäeküla mitmekesi
se looduse vaieldamatu alustala on ala
liigniiske veerežiim.
Paeastanguesisele alale püstitati
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juba teise maailmasõja ajal hulk mili
taarrajatisi, sh mitu paralleelset raud
teed ja kuus laskemoonaladu paekal
dasse ning üle 20 hoone paekaldaesise
le alale. Praeguseks on neist alles vaid
vundamendid või kivivared. Paekaldas
olevad laod on kujunenud nahkhiirtele
üliolulisteks talvituspaikadeks.
Kunagisi raudteetamme pidi kul
gevad pinnasteed, kus praegusel ajal
käiakse jalutamas. Koos ümbritseva
metsa ja selle väikeveekogudega on
see piirkond ainulaadne parvlemisala
kaitsealustele nahkhiirtele ning pakub
väga väärtuslikke elupaiku kaitsealus
tele kahepaiksetele ja roomajatele.
Astangu-Mäeküla roheala jagu
neb kaheks suuremaks piirkonnaks,
mis on koosluste mõttes eriilmeli
sed: paeastanguesine, inimmõjutus
test taastuv liigniiske lodulehtmets
ja paeastangupealne, küllaltki hästi
säilinud liigirikaste looalade ja nii
tude vöönd, mille kõrval laiub kuni
Tähetorni tänavani endistele puis
niitudele ja karjamaadele kujunenud
Mäeküla segamets.
Väärtused. Milles seisneb AstanguMäeküla loodusväärtus? Lühidalt öel
des: elurikkuses, mida loovad siin
vahelduvad väga mitmekesised ja hul
galiselt kaitsealuseid liike kandvad
looduskooslused. Siin leidub nii loo
pealseid, looniite, lubjarikkaid niite,
liigirikkaid aruniite, endisi puisniite,
soostuvaid segametsi, lodu-lehtmet
si, lamapuidurikkaid segametsi kui
ka hulk ökotone: metsaoja kaldad,
endised taimestunud raudteetammid,
kinnikasvavad metsaveekogud, aju
tised tiigid, paekivist ehitiste vare
med jne. Seda kõike alla 250 hektari
suurusel alal – nagu looduslik botaa
nikaaed, mis avaneb linnainimeste
silme all ja pakub tuhandeid võimalu
si näha, kuidas loodus inimmõjutus
test sõltumata taastuda suudab.
Liigirühmadest on siin uuritud
kahepaikseid ja roomajaid, haudelin
de, suurimetajaid, käsitiivalisi, tol
meldajate kooslusi (kimalased ja päe
valiblikad) ja soontaimi. Kokku on
Astangu-Mäeküla rohealal registree
ritud umbes 500 elustikuliiki, kellest
ligi 60 on kaitsealused.

Joonis. Astangu-Mäeküla roheala (rohelise viirutusega), selle keskel paiknev
Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaik
(kollase viirutusega) ning kavandatava kohaliku omavalitsuse kaitseala välispiir
(punase joonega)
Kahepaiksed. Kogu roheala, eriti
paekaldaesine ajutiste ja alaliste tii
kidega liigendatud lehtmets ning
Mäeküla märg segamets ja sellest ida
poole jäävad niidud väikeste veekogu
dega, on väga head kudemis-, toitu
mis- ja talvituspaigad kahepaiksetele.
Siin elutsevad rohukonn, rabakonn,
harilik kärnkonn ja tähnikvesilik.
Kõik need liigid on looduskaitse all.
Tallinna teiste piirkondadega võr
reldes on siin üsna suurtel aladel säili
nud omavahel hästi ühendatud kom
ponentidest (paljunemis-, toitumis-,
varjumis-, peesitamis- ja talvitusala
dest) koosnevad elupaigakompleksid,
mis enamikus Tallinna rohealadest
on paraku juba hävinud. Seetõttu on
selle piirkonna kahepaiksete ja roo
majate asurkonnad veel suhteliselt
arvukad ja elujõulised [3]. Selleks et
kahepaiksete asurkondade seisund ei
halveneks, tuleb siin säilitada või
malikult suured ja sidusad elupaiga
laigud [2].
Roomajad. Kogu Astangu-Mäeküla
rohealal leidub vanu varemeid ja pae
lõhesid, mis on väga head varjepaigad
roomajatele. Paljude selliste vareme
te lähedal on päikesele avatud paiku,
mis on kõigusoojastele roomajatele
üliolulised. Astangu alal paiknevad
vanad hoonete müüritised ja vare
med, mis on elupaigaks mitmesugus
tele närilistele ja väga olulised rästi
kule toitumiseks [6].
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Suures osas on Astangu ala kraa
vitatud ning pikitud paljude väikes
te veekogudega, selline elupaik sobib
ideaalselt nastikule.
Astangu-Mäeküla rohealal on
Eestis teadaolevast viiest roomajalii
gist levinud neli liiki: vaskuss, arusi
salik, rästik ja nastik. Need liigid on
võetud looduskaitse alla. Astangul on
üks nende liikide arvukamaid leiu
kohti Tallinnas.
Linnud. Astangu-Mäeküla piirkond
on haudelindude poolest kõige liigi
rikkam Tallinnas. Kokku on siin teada
60 haudelinnuliiki [10]. On maini
tud, et ala tasub kaitse alla võtta,
kuna nii terviklikku vähese inimmõ
juga lodumetsa leidub Tallinnas vähe.
Peapõhjusena tuuakse esile kaitse
aluste linnuliikide rohkus, sh rähnide
rohkus, mis otseselt näitab liigirikka
metsa lagupuidu- ja sellel elutsevate
organismide rohkust.
Kaitsealustest linnuliikidest on
Astangu-Mäeküla rohealal registree
ritud 13 liiki: kanakull, raudkull, hii
reviu, sooräts, valgeselg-kirjurähn,
musträhn, väike-kirjurähn, väänkael,
rukkirääk, nõmmelõoke, suitsupää
suke, punaselg-õgija ja väike-kärbse
näpp.
Imetajad. 2019. aastal toodi esile,
et Tähetorni tänava piirkonnas on
andmebaaside alusel varem regist
reeritud kokku 42 liiki imetajaid [7].
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Pealinna rohealad
Astangu-Mäeküla roheala piirile jääva
Paldiski mnt lõigu ulukiuuringu käi
gus 2021. aastal tehtud välitöödel
määrati alal kindlaks 23 liiki imeta
jaid: põder, metskits, metssiga, rebane,
kährikkoer, mäger, nugis, nirk, mink,
halljänes, valgejänes, orav, kobras, jut
tselg-hiir, kaelushiir, koduhiir, mügri,
leethiir, uruhiir, mutt, metskarihiir,
põhja-nahkhiir ja veelendlane [8].
Käsitiivalisi, kes kuuluvad Eestis teise
kaitsekategooria kaitsealuste liikide
hulka, on uuritud Astangul aastatel
2009 kuni 2018 kokku seitsme uurin
gu käigus. Viimane ja kõige põhjali
kum uuring aastast 2018 kinnitas, et
Astangul talvitub viit liiki nahkhii
ri: põhja-nahkhiir, pruun-suurkõrv,
veelendlane, tiigilendlane ja tõmmu
lendlane / habelendlane [2]. Eraldi
tasub märkida, et Astangul talvitub
väga rohkesti tiigilendlasi: 2018. aas
tal koguni 121 isendit. Kokku talvitus
sel aastal Astangul 373 nahkhiirt.
EL loodusdirektiivi järgi on tiigi
lendlane liik, kes vajab eraldi kait
sealasid. Astangu talvituspaika võib
pidada Piusa koobastiku järel pare
muselt teiseks kogu Eestis. Kevadel ja
suvel leiti Astangult nelja nahkhiire
liigi isendeid: põhja-nahkhiir, pruunsuurkõrv, veelendlane ja tiigilendlane.
Ent käsitiivaliste poolest kõige lii
girikkam on Astangul hoopis sügise
ne parvlemisaeg. Parvlemise uurin
guid tehti Astangul 2011., 2012. ja
2018. aastal. Siin leiti parvlemas seit
set liiki nahkhiiri: põhja-nahkhiir,
pruun-suurkõrv, veelendlane, tiigi
lendlane, tõmmulendlane, habelend
lane ja Nattereri lendlane [2, 5].
Kokku püüti nende uuringute käi
gus Astangu paekaldaesisest metsast
üle 1500 nahkhiire. Seega võib järel
dada, et nahkhiirtele ei ole Astangu
klindiesine mets ja klindisisesed las
kemoonalaod mitte ainult väga sobi
vad suvised ja talvised elupaigad, vaid
ka eriti head parvlemispaigad sügi
sel, mil siia tuleb kokku märksa roh
kem nahkhiiri, kui neid on siin suvel
või talvel.
Putukad. 2009. aastal registreeriti
Astangu piirkonnas 45 liiki suurlibli
72
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kaid, s.o kõige rohkem kogu Tallinna
haaranud uuringu 12 uuringuruudust
[4]. Suur väärtus on vareskaera-aasa
silmiku elutsemine Astangu klindi
pealse looniidu serval. Sellele III kait
sekategooria ja EL loodusdirektiivi IV
lisa liigile leidub siinsel alal veel palju
sobivaid elupaiku.
Eraldi tehtud kimalasteuuringu
tulemused sarnanevad liblikauurin
gu omadega: 18st perekonda Bombus
kuuluvast ja Eestis looduskaitse all
olevast kimalaseliigist tehti Astangu
piirkonnas kindlaks 13 liiki: talu
kimalane, kivikimalane, maakima
lane, põldkimalane, tume kimalane,
Schrenki kimalane, sorokimalane,
metsakimalane, karukimalane, aed
kimalane, hall kimalane, niidukima
lane ja triipkimalane. Peale selle viis
kägukimalaseliiki. Kimalaste poo
lest oli Astangu ala üks liigirikka
maid ja isendirohkemaid Tallinnas.
Kimalaste ja kägukimalaste kooslus

On väga tähtis
kuivendustööd
rohealal peatada ja
tagada endine looduslikkus.
te mitmekesisuse indeks oli Astangu
alal muudest Tallinna uuringuala
dest peajagu üle. Uuringute põhjal
on järeldatud, et kogu Astangu piir
konna niidualad tuleb säilitada sellis
te taimekooslustena, nagu nad prae
gu on, igasugust inimmõju peab väl
tima [4].
Kõige värskemas, 2019. aasta
terviklikus tolmeldajate analüüsis
Astangu-Mäeküla piirkonna kohta on
märgitud, et tolmeldajakoosluste sei
sund on väga hea, vajab looduskait
selist staatust [9]. 2009.–2010. aas
tal kohati piirkonnas 20 liiki ja 2019.
aastal 17 liiki kimalasi ning kümnen
di jooksul kokku 22 liiki kimalasi, mis
hõlmab 78% Eesti kimalaseliikidest.
Elupaigana on see piirkond tähtis eel
kõige metsasemaid elupaiku eelista
vatele kimalastele, kes on inimmõju
suhtes tundlikumad.
2020. aasta punase nimestiku järgi
on Astangu-Mäeküla piirkond kahe
ohulähedases seisundis oleva kima

laseliigi (hall kimalane, nõmmekima
lane) elupaik. Samuti on Astangul ja
selle ümbruses rikkalik alvari-ilme
line liblikakooslus, kuna elupaiga
kvaliteet on väga hea: muu hulgas
seetõttu, et kohati leidub poolloo
duslikke kooslusi (loopealsed ja lii
girikkad aruniidud lubjarikkal mul
lal). Astangu-Kadaka piirkonnas
kohati 2009.–2010. aastal 36 liiki ja
2019. aastal 32 liiki päevaliblikaid
ning kümnendi jooksul kokku 42 liiki,
mis hõlmab 43% Eesti päevaliblika
test. Eesti kaitstavatel aladel tehta
vate päevaliblikate transektloenduste
keskmine tulemus on 32 kuni 33 liiki
seireala kohta, seega Astangu tule
mus on võrdväärne.
Alal on levinud punase nimestiku
põhjal eriti ohustatuks (nõmme-täh
nikvõrkliblikas), ohualtiks (nurmiku
silmik) ja ohulähedaseks (tõmmupun
npea) peetud liblikaliigid. Nimetatud
kolme liiki koos pisi-sinitiiva, koma
punnpea ja vareskaera-aasasilmikuga
peetakse piiratud leviku ja spetsiali
seerumise järgi loopealse hea seisun
di indikaatorliikideks [9].
Taimed. 2009. aastal registreeriti alal
271 liiki soontaimi [1] ja 2019. aastal
avatud kooslustes 224 ning kokku 289
liiki [9]. Eraldi paistab Astangu välja
suure pärismaiste taimeliikide osa
kaalu poolest. See viitab ala pärand
maastike suurele väärtusele ja hästi
säilinud looduskooslustele.
Astangu-Mäeküla rohealal kas
vab hulk kaitsealuseid soontaime
liike: rohe-raunjalg ja püstkivirik, I
kaitsekategooria; aasnelk, nõmmnelk,
pruun raunjalg ja uimastav varesputk,
II kaitsekategooria; metskevadik, aaskarukell, roosa merikann, must tuhk
puu, ahtalehine ängelhein, laialehine
neiuvaip ja suur käopõll, III kaitse
kategooria.
Neist kaitsealustest liikidest kaks
esimese kaitsekategooria liiki kasva
vad paekaldalõhedes ja mõlema leiu
kohad jäävad ka 2021. aastal loo
dud Astangu nahkhiirte, rohe-raun
jala, püstkiviriku ja pruuni raunjala
püsielupaiga piiresse. Rohe-raunjala
leiukoht on üks kahest teadaolevast
leiukohast Eestis. Püstkiviriku leiu
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Suured sammaldunud puutüved on Mäeküla metsas tavalised ja suurendavad tunduvalt siinse metsakoosluse loodusväärtust
koht on üks 16 leiukohast Eestis ja
üks seitsmest Tallinnas, aga ainuke
teadaolev Haabersti linnaosas.
Nende liikide leidumine näitab, et
Astangu-Mäeküla paekallas ja selle
pealne alvar on väga suure väärtu
sega heas looduslikus seisus loodus
kooslused.
Kaitsemeetmed. Astangu-Mäeküla
roheala nüüdne mitmekesine elu
paigastruktuur on tekkinud ümber
ala keskosa paeastangu. Selle peal
levivad õhukesel paepealsel pinna
sel lubjarikkad niidud ja loopealsed
ning selle ees tüüpilised pangamet
sad ja veidi kaugemal lodulehtmet
sad. Kõigi siinsete elupaikade struk
tuur oleneb suuresti veerežiimist.
Nii toitub Tähetorni tänava äärne
Mäeküla liigirikas segamets kunagi
se Harku raba vetest ja paeastangu
esised metsad rusukaldest väljuva
test allikatest.
Ka kogu roheala liigirikkuse alus
on siinsete elupaikade liigniiskus.
Ent kuivendamise eesmärgil on

Astangu-Mäeküla roheala veerežii
mi aegade vältel suurel määral muu
detud, et saavutada kiirem ja suu
rem äravool. On väga tähtis kuiven
dustööd rohealal peatada ja tagada
endine looduslikkus. Selleks tuleb
roheala kiiremas korras looduskait
se alla võtta.
Ala südames paiknev paeastang
koos nahkhiirte talvituspaikade
ga võeti 2021. aastal püsielupaiga
na kaitse alla, kuid ümbruskonna
metsad ja niidud on endiselt tuge
va ehitustegevuse surve all ja vaja
vad samuti kaitset. Õnneks kaa
lub Tallinn võimalust rajada ümber
riikliku püsielupaiga kohalik kait
seala, mis säilitaks ja taastaks seal
levinud väärtuslikke looduskoos
lusi ning hoiaks pealinna kõige
suurema elurikkusega loodusliku
botaanikaaia alles ka tulevastele
põlvedele.
1. Elvisto, Tiina jt 2009. Tallinna linnaelus
tiku uuringud ja strateegiline analüüs.
Soontaimed. Tallinn.
2. Kalda, Oliver; Kalda, Rauno 2018. Nahkhiirte
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talvitumise ja sügisparvlemise uuring
Astangu laskemoonaladudes ja lähiümbru
ses ning ekspertarvamus ala kaitse alla võt
mise kohta. OÜ Elustik, Tallinn/Tartu.
3. Keskkonnaagentuur 2017. Eesti Riikliku
Keskkonnaseire 2017. aasta aruanne.
Kahepaiksete seire.
4. Kruus, Märt jt 2009. Tallinna linnaelus
tiku uuringud ja strateegiline analüüs.
Tolmeldajate (päevaliblikate ja kimalaste)
seire. Tallinn‒Tartu.
5. Oja, Kristi 2014. Astangu piirkond nahk
hiirte parvlemiskohana. Tallinna Ülikool.
6. Rannap, Riinu; Jürgenson, Martin 2019.
Astangu kahepaiksete ja roomajate rohe
võrgustiku sidususe analüüs. MTÜ
Põhjakonn, Tallinn‒Tartu.
7. Remm, Jaanus jt 2019. Tähetorni tänava
ulukiuuring. OÜ Rewild, Tallinn.
8. Remm, Jaanus jt 2021. Paldiski maantee
ulukiuuring. OÜ Rewild, Tallinn.
9. Sõber, Virve jt 2019. Tolmeldajate LääneTallinna rohekoridori funktsionaalsuse
analüüs. Tartu Ülikool, ökoloogia ja maa
teaduste instituut, zooloogiaosakond; Tartu
Ülikooli loodusmuuseum; OÜ Erigeron,
Tartu.
10. Tuule, Eet; Tuule, Aarne 2009. Tallinna lin
naelustiku uuringud ja strateegiline ana
lüüs. Haudelinnustiku seire 2009. aastal.

Lauri Klein (1970) on zooloog, maas
tikuökoloog ja looduskaitsja; töötab
Eestimaa looduse fondis projektijuhina.
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Troopikametsast ja -põllult

Vanill on orhideeline, tema kahvaturohelised õied avanevad ja närtsivad lühikese aja jooksul. Selleks et saada vilju, tuleb õis
tolmeldada 12 tunni jooksul, kasvandustes tehakse seda käsitsi

Vanill,

Vanill, vanilje
ja vanilliin
• Vanill on looduslik vanill,
vürts, mida kasutatakse toidu
valmistamisel.
• Vanilje on kõnekeelne sõna,
mida kasutatakse, kui räägi
takse vanillist. Kirjakeeles
soovitatakse kasutada sõna
vanill.
• Vanilliin on lõhnaaine, mis
annab vanillile iseloomuliku
lõhna. Vanilliini toodetakse
palju ka sünteetiliselt.

meelelisi elamusi
pakkuv orhidee

Vanill on üks noorim, kuid enim tuntud maitsetaim. See on
safrani järel kalliduselt teine vürts, mistõttu on tegu majanduslikult väga väärtusliku taimega.
Triin Nõu

L

ooduslikult kasvab vanill KeskAmeerika soojades ja niisketes
rannikumetsades. Talle meel
divad kasvukohad, kus temperatuur
on 15–30 kraadi ja õhuniiskus suur
(80%). Vanill on epifüüt: ta kinnitub
õhujuurtega teiste taimede tüvedele
ja võib nii sirguda üle 35 meetri pik
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kuseks. Vürtsi tootvates istandikes
suunatakse taimelatv jälle maa poole,
et saaks hõlpsasti tolmeldada ja saaki
korjata.
Selle taime vars on tugev, lehed
üsna pikad (25 cm). Tagasihoidlikud
helerohelised õied kasvavad kobaras,
nad avanevad ja närtsivad üsna lühi
kese aja jooksul. Vili on kupar, mida
välimuse tõttu nimetatakse rahvasuus

kaunaks. Kuparde pikkus varieerub
10–25 cm. Küpselt on kuprad tume
pruunid või punakaspruunid, kerge
läikega ja pikkupidi soonilised.
Vanimad teated vanilli kasvatamise
kohta pärinevad Eel-Kolumbia-aegsest
maiade tsivilisatsioonist. Neile järgne
sid totonakid ja asteegid, kes elasid
tänapäeva Mehhiko aladel. Euroopasse
jõudis see kallis vürts tänu hispaanla
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Tundma peab tolmeldamise kunsti.
Huvi vanilli vastu oli Euroopas väga
suur. Alguses püüti teda kasvatada
Inglismaa ja Prantsusmaa botaanika
aedades. Paraku tulutult, sest taimed
ei viljunud: puudusid looduslikud tol
meldajad. Vanilli kasvatamisse saabus
pööre 1841. aastal, kui Réunioni saa
rel (toona Bourbon) avastas 12-aasta
ne pärisori Edmond, et vanilli saab ka
käsitsi tolmeldada. Selleks tuleb kasu
tada peenikest puupindu või rohu
kõrt, mille abil saavad tolmukad ja
emakas omavahel kokku.
Nüüdisajal on kogu maailmas
müüdav vanill käsitsi tolmeldatud ja
korjatud. Vanilli muudavadki kalliks
tema kasvatus-, koristus- ja järelval
mimisvõtted. Taim hakkab vilju kand
ma kolme aasta vanuselt. Ühe taime
tootlik eluiga on eri allikate andmetel
mõniteist aastat. Viieaastane taim võib
anda poolteist kuni kolm kilogrammi
kaunu, hiljem suureneb saagikus kuue
kiloni aastas (kuni 100 kauna).
Kulub aasta, enne kui õitsevast tai
mest saab turustatav kaup. Avanenud
õis tuleb tolmeldada järgneva 12
tunni jooksul. Kui seda ei juhtu, siis
õis närtsib ja kukub maha. Ühe päeva
jooksul suudab inimene käsitsi tol
meldada 2500–3000 õit. Peab olema
hoolikas ja jälgima ka seda, et ühe
taime peal liiga palju õisi ei tolmel
daks. Ühtlasi läheb vaja head tunne
tust, et avastada õisi, mis on äsja puh
kenud. Looduslikult viljub umbes 1%
vanilliõitest, käsitsi tolmeldades aga
50% õitest.
Viljad arenevad viie kuni kuue
nädalaga, kuid korjamisküpseks saa
vad alles kuue kuu pärast. Kuprad
korjatakse enne lõplikku valmimist,
sest muidu nad avaneksid ja miljonid
pisikesed seemned pudeneksid laiali.
Korjatud vilju töödeldakse mehaa
niliselt või kuuma veega, et algaks
järelvalmimine. Puntides kuprad

Foto: Sunil Elias / Wikimedia Commons

sest väejuhile Hernán Cortésile, kes tõi
16. sajandil vanilli ja kakao Mehhiko
vallutusretkelt kaasa. Hispaanlased
kutsusid taime vainillia’ks, mis tuleb
sõnast vaina: see tähendab kauna või
ümbrist ja viitab otseselt vanillikupar
de välimusele.

Vanilli vili meenutab välimuselt kauna, kuid botaaniliselt on tegu kupraga. See
kasvab võrdlemisi pikaks, kuni 25 cm, ning peidab miljoneid pisikesi seemneid
mässitakse villase või muu riide sisse,
et nad hoiaksid sooja. Vahepeal viiak
se kangasse mässitud pundid päikese
kätte ja siis ehmatatakse jälle kuuma
veega. Selline vahelduv töötlus kes
tab kuni kümme päeva. Pärast seda
algab kuivatamine, mis võib kesta
kuni neli nädalat. Kõige lõpuks pan
nakse kuivanud kuprad viieks kuni
kuueks kuuks kastidesse seisma, et
kujuneks välja vanillile iseloomulik
aroom. Alles seejärel saab vanilli toi
duks kasutada.
Pool toodangust tuleb Mada
gaskarist ja Indoneesiast. Vanilli
taimeperekonda kuulub peaaegu sada
troopilist ja lähistroopilist orhideelii
ki. Istandustes kasvatatakse peami
selt kolme liiki vanilli, kelle looduslik

kodu oli esialgu Meso-Ameerikas.
Harilikku ehk Bourboni vanil
li (Vanilla planifolia) kasvatatak
se Madagaskaril, Réunioni saarel
ja mujal India ookeani piirkonnas.
Harilikku vanilli tuntakse kaubandu
ses ka Bourboni vanillina, see ei ole
taime botaaniline nimetus. Bourbon
oli Réunioni saare kunagine nimi ja
seda kasutatakse palju, kui räägi
takse harilikust vanillist. Eestikeelse
nimetuseta Vanilla tahitiensis kas
vab Vaikse ookeani lõunaosa saartel
ja suureõieline vanill (Vanilla pompona) enim Kesk- ja Lõuna-Ameerika
istandustes. Suurimad kasvatajad on
Madagaskar, Indoneesia, Mehhiko,
Paapua Uus-Guinea ja Hiina.
Madagaskar ja Indoneesia annavad
ligi poole maailma vanillitoodangust.
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Troopikametsast ja -põllult

Vürtstaime kuprad korjatakse enne lõplikku valmimist, sellele järgneb töötlus- ja
kuivatusetapp. Pildil sordib vanillikupraid Madagaskari naine. Väga suur osa maailma vanillitoodangust tulebki sealt
Viimasel kümnel aastal on vanilli
tootmist mõjutanud muutlikud
majanduslikud ja looduslikud olud.
Sünteetiliselt toodetud vanilliin lan
getab eheda vanilli turuhinda, mis
tõttu ei tasu töömahukas kasvatus
ja järeltöötlus end ära. Peale selle
on Madagaskarit kimbutanud mitu
troopilist tsüklonit, mis on istandu
si hävitanud. Uuendatud istanduses
kulub mitu aastat, enne kui sealt hak
kab korralikku saaki saama. Taimede
tootlikkust mõjutavad ka seenhaigu
sed ja kahjurid. Selleks et vältida loo
duslike kahjurite mõju, kasvatatakse
paljudes paikades taimi katmikalal.
Loodusliku vanilliga võistleb sün
teetiline vanilliin. Pikka aega said
vanilli endale lubada ainult väga rik
kad inimesed. Kokaraamatutesse jõu
dis see maitseaine üsna hilja, alles
19. sajandi alguses. Laiemalt hak
kas ta levima pärast seda, kui
avastati käsitsi tolmeldami
se võimalus.
Vanill sisaldab üle 150
aromaatse aine. Vanilliõli
koosneb vanilliinist ja

vanillüülalkoholist. Iseloomuliku
lõhna annab vanilliin, mille sisaldus
viljades on 2–3%.
Asteegid pidasid vanilli naise
likkuse ja viljakuse sümboliks, sest
vanillikupar sisaldab palju seemneid.
Totonaki hõimu legend räägib sellest,
kuidas Mehhiko viljakusjumalanna
tütar muutis end vanilliks, et ta saaks
igavesti kuuluda armastatud inimese
le ja rahvale.
Vanilliga on traditsiooniliselt ravi
tud närvisüsteemi häireid, impo
tentsust, hüsteeriat, depressiooni,
reumat ja menstruatsioonihäi
reid. Ravimtaimeks kuulutati vanill
1721. aastal Londonis, kus tõsteti
samuti esile, et taim soodustab see
dimist ja suguiha ning leevendab
menstruatsiooni kulgu.
Ehtne vanill on kallis ja seda
toodetakse igal aastal umbes 2000
kuupmeetrit. See ei täida kaugeltki

toidu ja kosmeetikatööstuse vaja
dusi. Enamik vanillimaitselistest toi
dukaupadest on maitsestatud etüül
ja metüülvanilliiniga. Sünteetilist
vanilliini tehti esimest korda juba
1874. aastal.
Suurem osa vanilliini toodetakse
ligniinist, mis on puidus leiduv loo
duslik polümeer. Levinud tooraine,
millest toodetakse vanilliasendajat,
on paberitööstuse kõrvalprodukt:
selles sisalduv ligniin on juba sobi
val kujul. Samuti matkitakse vanil
li maitset ja lõhna kopranõrest too
detud ainetega, nii et mõnikord on
vanill valmistoodetes hoopis loomset
päritolu. Vanilliini saab teha ka pet
rokemikaalidest, nelgiõlist ja lehma
väljaheidetest.
Hästi tuttav magusasõpradele.
Kõige rohkem tarvitatakse vanilli nii
soolastes kui ka magusates rooga
des. Toidu sisse sobib vanill järgmis
tes vormides: vanillikaun on kõige
terviklikum ja algsem vanill; vanilli
ekstrakti tarbeks on kaunasid leota
tud alkoholis; vanillipulber on saadud
jahvatatud kupardest; vanillisuhkur
on segu suhkrust ja vanillipulbrist.
Vanilli kasutatakse palju maius
tustes, näiteks kommides ja šokolaa
dides. Seda maitsetaime on tihti lisa
tud kohupiimale, jogurtitele, pudin
gutele, kreemidele ja pagaritoodetele.
Ka alkohoolsed joogid, maitseteed ja
kohvid, kakao ja karastusjoogid sisal
davad tihti vanilli. Kõnealuse taime
kodumaal pruugitakse teda koos teis
te vürtsidega selleks, et maitsestada
lamba, känguru ja jaanalinnuliha.
Kui peale vanilli lõhna ja maitse
märkad toidus tumepruune täpikesi,
siis võid olla kindel, et seal on kasu
tatud ehtsat vanilli. Igal juhul on see
tume kaunake nii toitude kui ka
jookide maitsestajana avastamist
väärt.
Loe ka:
•
Kokassaar, Urmas 2007. Vanill ja
magusroad käsikäes. – Eesti Loodus 58
(10): 544–545.

Triin Nõu (1986) on loodus ja
aiandushuviline, vabakutseline
kirjutaja.

Kuivad vanillikaunad on
pruunid ja soonelised
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Helje Kaarma

15. aprill 1933 – 2. veebruar 2022

mise ja sünnitu
se, samuti toitu
mise võimalikud
probleemid on
seotud inimese
kehaehitusega. See määrab suuresti ka
inimese sportliku edukuse. Nii kuju
neski dr Kaarma uueks ja väga edu
kaks erialaks füüsiline antropoloogia
(antropomeetria); ta oli LUS-i antro
poloogiasektsiooni taaslooja ja suve
räänne juhataja. Valdkonna teatepulga
võttis ta üle legendaarselt professorilt
Juhan Aulilt.
Muu hulgas lõi Helje Kaarma ant
ropomeetria registri, kus on tallel eri
aegadel ja eesmärkidel tehtud ant
ropomeetriliste mõõtmiste andmed.
Kolmekümne aasta jooksul igal aastal
ilmunud antropoloogiaartiklite kogu
mikust kujunes tema peatoimetami
sel rahvusvaheline laialdaselt referee

Heino Moldau

23. detsember 1934 – 12. detsember 2021

E

esti taimefüsioloogia grand
old man Heino Moldau sün
dis Ida-Virumaal Püssis, õppis
Kiviõli keskkoolis ning lõpetas Tartu
ülikooli 1959. aastal geofüüsikuna.
Aastail 1959–1992 töötas Heino ast
rofüüsika ja atmosfäärifüüsika insti
tuudis, pidades ametikohti meteoro
loogist juhtivteadurini. 1992–2013 oli
ta Tartu ülikoolis dotsent, erakorrali
ne professor ja vanemteadur.
Füüsika-matemaatikakandidaadi
väitekirja taimelehtede hajutamisoma
duste kohta kaitses Heino 1966. aastal
Tartu ülikoolis ning taimefüsioloogia
doktoritöö („Taime transpiratsiooni ja
fotosünteesi matemaatiline modellee
rimine mulla niiskusstressi tingimus
tes“) Moskva taimefüsioloogia insti
tuudis 1985. aastal.
Heino teadustee algas maa atmo
sfääri päikesekiirguse ülekande uuri
misega, seejärel uuris ta taimelehtede
optilisi omadusi ning kiirguse neel

Foto: Hanna Hõrak

M

üstilisel
kuupäeval
02.02.2022 lahkus igavi
kuteele LUS-i antropoloo
giasektsiooni hing, ajakirja Papers on
Anthropology looja ja kirglik teadus
inimene Helje Kaarma.
Nõmmel sündinud ja lapsepõlve
veetnud Helje (neiuna Laane) oli sil
mapaistvalt musikaalne. Ta esines
pianistina esinduslikel kontsertidel ja
mängis koolikaaslaste rõõmuks tant
supidudel klaverit.
Ülikoolis günekoloogiks õppinud
Helje töötas pikka aega Tartu ülikoo
li naistekliinikus, pidades samal ajal ka
õppejõu ametit. Dr Helje Kaarma on
aidanud ilmale palju Eesti elanikke ja
olnud toetav abiline noortele emadele.
Sünnitusabi probleemid suunasid
Helje uurima inimese keha, selle pro
portsioone ja seaduspärasusi. Uuriva
vaimuga teadlane leidis, et lapse kand

Foto: erakogu

In memoriam

dumist lehesti
kus, siis mõõtis
taimede veeva
hetust, fotosün
teesi ja hingamist ning võttis käsi
le matemaatilise modelleerimise. Ta
on avaldanud üle 70 publikatsioo
ni, mida praegugi palju tsiteeritakse.
Heino tulemused on pannud aluse
nüüdsele kõrgetasemelisele taime
füsioloogiakoolkonnale Eestis.
Tema teadustööl oli ka hulk prak
tilisi väljundeid: fotosünteetiliselt
aktiivse kiirgusvoo mõõtmine, taime
koosluste kaugseire ning taimkatte
kiirgusrežiimi modelleerimine.
Alates 2006. aastast lõi Heino
kaasa TÜ tehnoloogiainstituudi
taimsete signaalide uurimisrühma
rajamises, eriti töörühma ainulaad
se gaasivahetusaparatuuri loomi
ses. Uurimustsükli „Taimede stres
sitaluvus“ eest sai Heino koos kol
leegidega 2010. aastal riigi teadus
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ritav ajakiri Papers on Anthropology,
mida annab välja Tartu ülikool.
Antropoloogina lõi dr Kaarma
oma koolkonna, mis on andnud hulga
doktorikraadiga järglasi. Tartu ant
ropoloogiakoolkond on saavutanud
rahvusvahelise tuntuse, millele on
kaasa aidanud populaarsed rahvus
vahelised Tartu konverentsid ja igaaastased minikonverentsid Auli päe
vadel. Helje Kaarma lähimad kol
leegid on imetlenud ja tunnustanud
tema visadust ja indu niihästi projek
te ellu viies kui ka motiveerides õpila
si teadustööd tegema.
Helje oli pühendunud abikaasa ja
koduhaldjas oma abikaasale veteri
naariateadlasele Arvidile, kellega ta
ligi pool sajandit koos elas, ja tütarde
le. Heljel jätkus hoolivust ja armastust
nii oma vanematele nende eluõhtul
kui ka tütarde peredele, kus kasvab
üksteist lapselast ja kuus lapselapse
last, neist viimane on sündinud Helje
lahkumise päeval.
Ene-Margit Tiit

preemia geo- ja bioteaduste vallas.
Heino edukus teadlasena tule
nes tema eruditsioonist, süvenemis
oskusest ja tugevast füüsikutaustast.
Ta oli hinnatud juhendaja ja õpetaja,
kes suutis käsitleda keerulisi teema
sid lihtsalt, selgelt ja elulähedaselt.
Ka pensionipõlves oli Heino uute tea
dustulemustega kursis ning sekkus
oma vahedate mõtetega taimsete sig
naalide uurimisrühma kirjavahetusse.
Viimased toetust ja innustust andvad
kirjad kirjutas ta abikaasa Malle abiga
vaid paar päeva enne lahkumist.
Heino oli suurepärane kolleeg, kes
jäi eduka teadlaskarjääri vältel alati
lihtsaks maapoisiks, keda iseloomus
tasid tagasihoidlikkus, delikaatsus,
abivalmidus ja mõnus humoorikus. Ta
teadis, mis on elus oluline: pere, kol
leegid, Eestimaa, maakodu, rõõm oma
kätega tehtud tööst ja selle töö viljade
jagamisest. Oleme tänulikud meiega
jagatud aja eest Heino pikas, hästi ela
tud elus.
Tehnoloogiainstituudi
taimebioloogide nimel Ebe Merilo
ja Hannes Kollist
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Mikroskoop

Sabatihane on suled külma eest kaitseks puhvi ajanud

Puhevil sulestik

on hea toonuse märk

S

uled on halvad soojusjuhid. See
tähendab, et nad hoiavad hästi
kehasoojust, ei lase sellel haju
da. Külma ilmaga tunduvad linnud
palju paksemad, lausa ümmargused,
kuna nad on oma suled puhevile aja
nud ning niiviisi keha ümber soojema
õhupuhvri tekitanud.
Terve linnu sulestik on alati puhas

NUPUTA!

ja korras ning aitab tal toime tulla
nii karmide talvede kui ka kuuma
de suvedega. Tihti tunnemegi haige
linnu just selle järgi ära, et tema suled
on määrdunud või turritavad ime
likult. Sellised linnud, kes ei suuda
oma sulgede eest hoolitseda, lange
vad märksa lihtsamini saagiks rööv
loomale, olgu see siis mõni kulliline,

rebane või liigagi tihti kass. Terveid
linde on neil siiski raske kätte saada.
Minu linnutoidumaja ümber tiirles
talvel peaaegu iga päev raudkull. Ta
tegi meeleheitlikke sööste läbi pikka
de asteldega viirpuu, suure elupuu ja
küllaltki tiheda kuuse okste ning ajas
tihaseid avatud alal madallennul taga.
Ent kogu selle talve jooksul ei näi
nud ma, et ta oleks kellegi kätte saa
nud. Arvatavasti oli tegelikkus lihtsalt
minu eest varju jäänud, sest ka tema
sulestik oli kenasti korras: nälginud
ta küll välja ei paistnud, pigem vas
tupidi.
Ühel päeval leidsin lumelt raud
kulli sule, mille ta oli meie õuele poe
tanud. Sulg oli nii täiuslik, et selle
järgi oleks edukalt saanud sule ehitust
õppida. Tüvik, laba, putk, roo külge
kinnituvad udemed ja ebemed, mis
sule alumises osas on ühendamata,
ülalpool aga kenasti kidakestega koos
nagu tõmbluku hammastikud ükstei
se kõrval. Tõeline meistriteos nii füü
sikalises, tehnoloogilises kui ka kuns
tilises mõttes.
Suled ei ole sama vanad kui lind ise:
need vahetuvad periooditi. Linnule
on nad mitmel viisil vajalikud, häid
omadusi on palju. Halb soojusjuhti
vus on neist vaid üks, kuid seeeest
eluliselt tähtis.
Georg Aher, bioloog ja loodusemees

Maailmas leidub vähem ja rohkem karvaseid loomaliike, kellest mõne seljamuster on
niivõrd iseloomulik, et enamik suudab selle järgi liigi kohe kindlaks teha. Arva ära, kelle
karvamustrid on nendel pusletükkidel.

5
3

6

1
2

4

Vastused: 1 – tiiger, 2 – sebra, 3 – leopard, 4 – gepard, 5 – kaelkirjak, 6 – skunk.
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. märtsiks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel
loosime välja ajakirja Horisont aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „.. nahka pistetud mudateod, .. rännuhimulisemad ..“. Kokku tuli 38 õiget vastust. Veebruarinumbris meeldis enim artikkel Eesti hiidrahnudest. Ristsõna auhinna, Indrek
Rohtmetsa raamatu „Üks rott läks rändama“ kirjastuselt Varrak, võitis Kristjan Noormets.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
60 aastat tagasi
1937. a. määras nõukogude teadlane
I. Starik Maa vanuseks 3 miljardit aastat, kusjuures ta lähtus sellest, et kogu
maakeral esinev seatina on radioaktiivse
päritoluga. Hilisemad uurimused näitasid, et seatina isotoobiline koosseis on
ebapüsiv ja sõltub määramiseks võetud
mineraalist või maardlast. Tavalises seatinas esineb ka isotoop aatomikaaluga
204, mis ei moodustu meile tuntud
radioaktiivsete protsesside tulemusena.
Võib oletada, et osa seatina läks maakoore koosseisu selle tekkimise ajal, teine
osa aga isotoopide 206, 207 ja 208 näol
hilisemate radioaktiivsete protsesside
tulemusena. Kui meil õnnestuks nüüd
leida mineraali, kus isotoobi 204 kõrval
esineks minimaalne hulk teisi isotoope,
siis võiks sellist seatina lugeda primaarseks. [Anto Raukas: Kivimite ja Maa vanuse määramise võimalustest, 1962: 75]

40 aastat tagasi
„Kummaline taim,“ ütles ta, lükates võõrsilt toodud sõnajala kohalt käega lehti
laiali. „Kuidagi ei tahtnud peenral püsida,
olgugi et istutasime ta siia põõsaste villu.
Ikka oli tema jaoks varju vähe. Ja läks,
läkski ära teisele poole aeda, siia paksu
padrikusse. Siin tunneb ennast hästi.“
Nõnda rääkis mullu suvel Oru pargi väikeses puukoolis Valev Meriste. Mees, kes
ise tolle sõnajalaga oma elupäevil väga
sarnanes. Meelsasti inimeste hulgas,
igast mõttekaaslaste üritusest ärksalt osa
võttev, ent ikka tagaplaanil, varju hoiduv,
suuri sõnu ja ülespuhutud kiitust pelgav.
[Hella-Mare Männamaa: Park ja mees,
1982: 159]

20 aastat tagasi
Kui lootusrikas oleks rakendada kuusekõbjukit või mõnda teist torikseent
revolutsiooniliseks pöördeks tselluloosi
tootmisel? Võimalikke tõrkeid on palju.
Juba puidu eelmädandamine tuleb
välitingimustes kõne alla ainult külmavabal perioodil, samas võib puidukuhik
soojal ajal üle kuumeneda. Selleks vajatakse üsna suurt tootmispinda ja rohkesti aega, s.t. raha jääb kokkuostetud puidu
alla seisma. Seene kasvukiirus laoplatsil
võib osutuda loodetust väiksemaks
ning sõltuvalt seene tüvest ja puidu
lagunemisjärgust kahjustub ka teatav
osa tselluloosist. [Erast Parmasto: Puhas
tselluloos seente abiga, 2002: 29]
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Veebruaris pulmi pidanud rebastel püsib talvekarvastik veel märtsi lõpuni.
Pulmaajal moodustunud paar jääb kokku ja hakkab otsima kohta, kus emarebane
saaks pojad ilmale tuua

Paastukuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
150 (snd 1872)
25.03 Karl Reinhold Kupffer, baltisaksa botaanik ja matemaatik
(srn 1935)
125 (snd 1897)
23.03 Albrecht Altma, füüsik (srn 1969)
120 (snd 1902)
25.03 Hilja-Helene Lippmaa, botaanik
(srn 1943)
110 (snd 1912)
07.03 Eerik Kumari, ornitoloog ja
looduskaitsetegelane (srn 1984)
100 (snd 1922)
15.03 Hans Nõmmik, põllumajandusja mullateadlane (srn 1995)
21.03 Ludvig Raudsepp, botaanik ja
rohumaateadlane (srn 2012)
24.03 Karin Mark, antropoloog (srn 1999)
28.03 Tamara Alumäe, põlevkivikeemik
(srn 1961)
95 (snd 1927)
05.03 Harry-Hartwig Õiglane, füüsik
(srn 1999)
16.03 Akivo Lenzner, mikrobioloog
(srn 2012)
18.03 Vaike Parker, aia- ja pargiarhitekt
(srn 2012)
21.03 Alfred Kasepalu, põllumajandusteadlane ja kodu-uurija (srn 2013)
90 (snd 1932)
01.03 Vilma-Silvia Jõgis, parasitoloog
(srn 1981)
04.03 Viive Kõvask, algoloog (srn 1995)
05.03 Nikolai Kristoffel, füüsik ja malemeister
14.03 Ain Erik, metsamees (srn 2018)
20.03 Jüri Kaup, keemik
21.03 Heino Luik, metsandus- ja
looduskaitsetegelane (srn 2007)

23.03 Tiiu-Ann Salasoo, botaanik,
keele- ja pedagoogikateadlane
85 (snd 1937)
03.03 Paavo Lõuk, füüsik
15.03 Silvi Eilart, botaanik ja rohumaateadlane (srn 2014)
23.03 Alla Kangur, biokeemik
24.03 Tiiu Keskpaik, Eesti Looduse
endine toimetaja (srn 2022)
80 (snd 1942)
15.03 Aime Lust, keemik
18.03 Henn Kukk, merebioloog, algoloog
20.03 Rein-Karl Loide, füüsik
25.03 Agu Tamm, meditsiinibiokeemik
27.03 Ain Kallis, meteoroloog
75 (snd 1947)
07.03 Andres Jagomägi, keemik ja
tehnikateadlane
15.03 Jaan Pelt, astronoom
31.03 Anu Sillaots, teatmeteoste
toimetaja
70 (snd 1952)
31.03 Tõnu Kesvatera, biokeemik
65 (snd 1957)
01.03 Imbi Henno, pedagoogikateadlane, haridustöötaja
60 (snd 1962)
21.03 Katrin Heinsoo, ökofüsioloog
55 (snd 1967)
13.03 Üllar Rammul, keskkonna
spetsialist
23.03 Rein Kalamees, taimeökoloog
24.03 Reet Marits, mikrobioloog
24.03 Aivar Ruukel, loodusturismi
edendaja
50 (snd 1972)
03.03 Andrus Jair, harrastusornitoloog
09.03 Margo Hurt, hüdrobioloog
13.03 Peep Mardiste, geograaf
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Avasta maailma!
SEIKLUSEKS
POLE KUNAGI
LIIGA PIME

FENIX
HL60R

FENIX
HM65R-T

Võimas ja pika tööajaga laetav pealamp

Eriti võimas ja pika tööajaga laetav pealamp

• Komplektis laetav aku (2600mAh)
• USB laadimisjuhe
• Vee- ja tolmukindel IPX-8, 2m
• Valge ja punane valgus
• Reguleeritav kaldenurk

• Komplektis laetav aku (3500 mAh)
• USB-C laadimisjuhe
• 1 varu O-rõngas
• Vee- ja tolmukindel (IP68)
• Reguleeritav kaldenurk

84 €

FENIX PD36R

FENIX HL32R

FENIX E20 V2.0

Pika tööajaga laetav pealamp

Lihtsam patareitoitel (2xAA)
taskulamp kodukasutusse

Erakordselt võimas ja pika
tööajaga funktsionaalne
laetav taskulamp

Võimsus max 600 lm
Valgusvihk max 73 m

Võimsus max 350 lm
Valgusvihk max 126 m

Võimsus max 1600 lm
Valgusvihk max 283 m

62 €

39 €

114 €

Võimsus max 1300 lm
Valgusvihk max 170 m

112 €

FENIX
LR40R

Ülivõimas,
kompaktne,
multifunktsionaalne
taskulamp-akupankp
Võimsus max 12 000 lm
Valgusvihk max 640 m

300 €

FENIX CL26R

FENIX taskulampide tippkvaliteedi, erakordse võimsuse, vastupidavuse
ja funktsionaalsuse tagavad parimate materjalide kasutamine ja pidev
arendustöö. Lampide valmistamisel kasutatakse kergalumiiniumist
väliskorpust, anodeeritud pinnakatet, kristallselget läätse, ülivõimsaid
LED-elemente, kullatud vedrusid ning optimaalset energiakasutust.
Erinevate töörežiimidega põrutus- ja veekindlaid FENIX taskulampe
usaldavad professionaalid ja armastavad tavakasutajad.

TAMREX OHUTUSE OÜ

Universaalne
matkalatern,
valgustab
360 kraadi,
valge ja punane
valgus
Võimsus max 400 lm
Valgusvihk max 25 m

69 €

FENIX E03R

Üliväike ja -kerge (22g) laetav
võtmehoidja/taskulamp
Võimsus max 260 lm
Valgusvihk max 42 m

29 €

Tel 654 9900 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Rakvere tee 23 • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Võimsus max 950 lm
Valgusvihk max 116 m

