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Foto: Rainer Kurbel
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lahendusi. Hooldatud pärandkooslus
on kindlasti ka kenam vaadata kui
läbimatu võsa.
Loopealsed pole meie ainukesed
ohustatud pärandkooslused. Ka puisniidud on suhteliselt suurtest hooldustoetustest hoolimata hädaohus.
Nii mõnigi puisniitude senine majandaja peab loobumisplaane: hoopis
lihtsam oleks saada puisniidule metsastamis- või metsatoetust. Raha saab
nii küll vähem, kuid endal on vaid
taotlemise vaev.
Rannaniitude ja luhtade seisund
pole samuti kiita. Pealetungiva roostiku juurdekasvu võib igaüks mööda
sõites jälgida näiteks Virtsus: maanteeäärseid rannaniite enam ei karjatata ja mõne aastaga on roog ja muud
kõrgekasvulised liigid peale tunginud.
Taastada on aga märksa tülikam kui
hoida rannaniite kas või senises seisundis. Rääkimata ebasoovitavatest
muutustest elustikus – kunagine
elurikkus taastub väga pikkamööda,
kulub vähemalt aastakümneid.
Õnneks saab tuua ka rohkesti häid
näiteid taastatud ja hästi hooldatud
niidukoosluste kohta. Nii ongi niidud
ja karjamaad olnud pidevas muutumises: mõni koht kasvab kinni või
hakatakse uuesti hooldama. Kuid
kõige väärtuslikumad ja liigirikkamad
on kaua aega samamoodi hooldatud
niidud ja karjamaad. Seetõttu on
esmatähtis olla järjepidev nii rahastamises kui ka tegelikus hoolduses. ■

541

Trükitud trükikojas
Kroonpress
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ui jumal on olemas, siis mõtles
ta oma loomistuhinais kindlasti
ka tänapäevastele looduskaitsjatele ja eelkõige keskkonnaministeeriumile. Miks muidu on olemas
poollooduslikud kooslused, mida on
vaja hoida, ent millest nüüdisajal
suuremat ainelist kasu ei ole, üksnes
nõuavad raha ja tekitavad tülisid?
Eksperdid on aastaid juhtinud
tähelepanu vajadusele taastada ja
hooldada loodusid mahus, mis tagaks
nende säilimise Eestis ning aitaks
täita Euroopa Liidu ees võetud kaitsekohustusi. Kuid keskkonnaministeerium ei soostu kuidagi toetama
selle maailmas ainulaadse elupaigatüübi hooldamist (vt lk 3).
Seenevana Erast Parmasto armastas tsiteerida Indrek Koffi luulekogu:
„kes ütles kesse kurat ütles et elu peab
kerge olema” (vt 2011. a Eesti Looduse
veebruarinumbrit, lk 2). Loopealsete
taastaja on visa, olgu ta siis maaomanik, maahooldusspetsialist keskkonnaametist, õpetlane või muidu
loodushuviline. Olen veendunud, et
mõne juhusliku tagasilöögi tõttu ei jää
loodude hoid ja hooldamine soiku,
vaid pigem saab trotsist uut hoogu.
Hoiu- ja kaitsealade kaitsekorralduskavasid koostades olen suhelnud
paljude maaomanike ja keskkonnaametnikega. Üldiselt peetakse loodude taastamist vajalikuks. Võib-olla
on kahtlejaid eeskätt suvilaomanike
seas, kes kipuvad veiseid ja lambaid kartma või loomade naabrust
tülikaks pidama. Küllap leiab neilgi
juhtudel kõigile osalistele sobivaid

PÕH
J

Loopealsed ja puisniidud

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee
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Võrumaa suitsusaun

Võrumaa suitsusaunakombestik pürib
UNESCO vaimse pärandi loendisse
Eesti esitas märtsis võrokeste suitsusaunakombestiku UNESCO vaimse
pärandi esindusnimekirja. Selle
loendi siht on tutvustada põlvest
põlve edasi antud teadmisi, oskusi
ja tavasid, mida kogukonnad tänapäeval tähtsaks peavad ja mille
püsimajäämise eest hea seisavad.
Suitsusaunatava kandmine nimekirja
otsustatakse 2014. aasta lõpus.
Taotluse koostamist juhtis
Võrumaa vabatahtlik suitsusauna
koostöökogu, mis tegutseb kohalike
organisatsioonide toel. Kolmeaastase
ettevalmistustöö käigus olid koostöökogu head partnerid kohalikud
elanikud, ülikoolid ja uurimisasutused, kohalikud oma valitsused
ja riik.

UNESCO nimestikku jõudmiseks
tehtud töö aitab suitsusaunakombestikul edasi kesta just tänu kohalike
inimeste teadlikule ja eesmärgipärasele tegutsemisele. Õpitoad, uurimistööd, nüüdisaegse kombestiku
kogumine, film, raamat ja rändnäitus Võrumaa suitsusaunadest on vaid
mõned näited tehtu kohta.
2013. aasta märtsi seisuga on
UNESCO vaimse kultuuripärandi
esindusnimekirjas 257 kultuurinähtust, millest kolm pärineb Eestist:
Kihnu kultuuriruum, Eesti, Läti ja
Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon ning seto leelo.
Vt ka www.savvusann.ee ja www.
unesco.org/culture/ich/en/lists/.
Kultuuriministeerium

Loopealsete seisund Eestis pole kiita
2012. aastal valmis keskkonnaameti ja ekspertide koostöös Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu loopealsete
taastamist kavandav LIFE+ projektitaotlus. Helmi sõnul jäi taotlus keskkonnaministeeriumi vastuseisu tõttu
esitamata.
Loodusteadlased ja looduskaitseeksperdid pooldavad koostööd ja

avaldavad lootust, et nemad ja keskkonnaministeerium jagavad ühiseid
väärtusi Eesti ainulaadse looduse
kaitsel. Pöördumisele on peale Tartu
ülikooli ja Eesti maaülikooli teadlaste
alla kirjutanud Eestimaa looduse
fond, pärandkoosluste kaitse ühing
ning ajakiri Eesti Loodus.
TÜ
FOTO: REIN KALAmEEs

18. märtsil esitasid teadlased ja looduskaitseorganisatsioonid ühispöördumise keskkonnaminister Keit
Pentus-Rosimannuse poole: soovitakse, et keskkonnaministeerium
korraldaks halvas seisundis olevate
Eesti loopealsete kaitset tõhusamalt.
Tartu ülikooli botaaniku, loopealsete hoolduskava autori Aveliina
Helmi sõnul tingis pöördumise unikaalsete ja ka maailma mastaabis üliväärtuslike loopealsete erakordselt
halb olukord Eestis ning keskkonnaministeeriumi vähene huvi parandada selle kooslusetüübi seisundit.
Ometi on eksperdid aastaid juhtinud
tähelepanu vajadusele taastada ja
hooldada loodusid mahus, mis tagaks
nende säilimise Eestis ning aitaks
täita EL ees võetud kaitsekohustusi.
Loopealsete parem seisund tuleb
saavutada väga kiiresti, sest tugeva
võsastumise tõttu on neid aastaaastalt üha kallim taastada ning
aina raskem sihile jõuda. „Lisaks on
teadmata, millised ning kui suure
omaosalustasuga on Euroopa Liidu
edasised rahastamismehhanismid
koosluste taastamiseks,” nendib
Helm.

Lõu loopealne saaremaal vajab samuti karjatamist, kuid kuivuse tõttu piisab siin vähestest
kariloomadest
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Eesti maaülikooli (EMÜ) teatel on vanade arhiveeritud
soomuste põhjal tehtud kasvu- ja DNA-uuring paljastanud, et ülepüügi tõttu on viimase kolmekümne aasta
jooksul Matsalu algupärane ahvenapopulatsioon hävinud
ja asendunud varakult suguküpseks saavate ahvenatega,
kellel on sootuks teistsugune geneetiline taust.
Viimastel aastakümnetel on hakatud järjest rohkem
teadvustama, et liiga agar kalapüük võib peale kalade
arvukuse muutuse põhjustada ka hoopis püsivamaid
evolutsioonilisi muutusi, mille käigus muutuvad esmajärjekorras kalade kasvukiirus ja suguküpsuse saabumise aeg. „Piltlikult öeldes tähendab see, et intensiivse
kalapüügi tingimustes saavad järglasi eelistatult need
kalad, kes koevad võimalikult noorelt,” selgitas EMÜ
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Lilian Pukk. „Hilisema suguküpsemisega isendid
püütakse aga suurema tõenäosusega välja enne, kui nad
üldse paljuneda jõuavad.” Varem saabuva suguküpsuse
tõttu aeglustub kala kasv, seepärast tuleb kalamehel paratamatult leppida igas mõttes pisema saagiga kui varem.
Uuringut juhtinud kalateadlase Anti Vasemäe sõnul on
nimetatud uuring kogu maailmas üks esimesi seda laadi
uurimistöid, mis aastakümnete jooksul kogutud kalasoo-

FOTO: OLEV mIHKELmAA / WIKImEDIA

Ülepüük on Matsalus hukutanud algse kalapopulatsiooni

matsalu roostik

muste DNA-analüüsi põhjal näitas algupärase kalapopulatsiooni kadumist väga lühikese aja jooksul. Uuringus
osalesid peale EMÜ ja TÜ teadlaste ka nende kolleegid
Turu ja Helsingi ülikoolist.
EMÜ

Uus põllumajanduspoliitika peab saama rohelisem,
õiglasem ja toiduohutum

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

Euroopa Parlament (EP) leidis 13. märtsi hääletusel, et
uus EL põllumajanduspoliitika peab tagama tarbijate
kindla varustamise kvaliteetse toiduga. Keskkonnasäästu
meetmed tuleb teha kohustuslikuks, kuid paindlikuks,
ning talupidajaid peab aitama, et nad tuleksid toime
turuprobleemidega.

Väikemajapidamised Vätterni järve ääres Rootsis

Erinevused EL liikmesriikide vahel toetuste maksmise
määras peavad vähenema veidi kiiremini, kui on pakkunud Euroopa Komisjon (EC). Ühegi liikmesriigi talupidajad ei peaks saama alla 65% EL keskmisest. Toetust
tohivad saada vaid need, kellele maaharimine annab
märkimisväärse osa sissetulekust.
Leitakse, et rohkem tuleb toetada noori ja väiketalupidajaid. Noored talupidajad peaksid saama 25% lisatoetust kuni 100 hektari eest ja liikmesriigid võiksid
väiketalupidajatele eraldada veelgi rohkem raha.
EP toetas EC plaani kehtestada otsetoetuste laeks
300 000 eurot farmi kohta ja vähendada tunduvalt makseid neile, kes saavad üle 150 000 euro. See piirang ei
kehtiks aga ühistutele, kes jagavad toetuse oma liikmete
vahel.
EP liikmed nõustuvad, et 30% liikmesriigi otsetoetuste
eelarvest tuleks siduda vastavusega kohustuslikele keskkonnasäästu nõuetele. Samas rõhutavad nad, et sellised
meetmed peavad olema paindlikud ja neid tuleb ellu viia
järk-järgult.
Uue EL põllumajanduspoliitika lõplik vorm otsustatakse EP, Euroopa põllumajandusministrite ja EC kolmepoolsete läbirääkimiste käigus.
Vt lähemalt www.europarl.europa.eu/plenary/et/
texts-adopted.html.
EP
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Merekeskkonna tulevik pälvib suuremat tähelepanu
FOTO: ANDREW DEROcHER / ALBERTA ÜLIKOOL

3.–14. märtsil peeti Tais Bangkokis loodusliku loomastiku
ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) 16. konverents. Konverentsil
otsustati, et tulevikus pälvib tõsisemat tähelepanu mere
elustiku jätkusuutlikkuse tagamine. Konverentsil lisati
mitu majanduslikult kasutatavat ja seetõttu ohustatud
liiki konventsiooni kaitse alla, millega reguleeritakse
nende liikide rahvusvahelist kasutust.
„Märgilise tähtsusega on kindlasti selliste merekeskkonna suurkiskjate, nagu erinevate vasarhai liikide,
pikkuim-hallhai ning altandi heeringahai arvamine
konventsiooniga kaitstavate liikide nimekirja. Viimane
on oluliseks võiduks Euroopa Liidule, kellele oli see
Saksamaa eestvedamisel kolmas ning seekord edukas
katse tagada CITES-i mehhanismide kaudu liigi kestmajäämine,” rääkis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Kadri Alasi.
Konventsiooni kaitse alt arvati välja praeguseks juba
väljasurnud liigid ja need liigid, kelle seisund on paranenud ja keda rahvusvaheline kaubandus ei ohusta ning
seetõttu pole vajadust neid nimekirjas pidada.
Alasi sõnul tekitas konverentsil ärevust USA vastuoluline, ent samas paljude vabaühenduste toetatud ettepanek kanda jääkaru konventsiooni esimesse lisasse. Sinna
pannakse kirja liigid, kes on väljasuremisohus ja seda
eelkõige rahvusvahelise kaubanduse tõttu. Ettepanek jäi
konverentsil toetuseta. Põhilised vastuargumendid olid
rahvusvahelise kaubanduse vähene mõju jääkarule, võrreldes eeskätt kliimamuutusest tuleneva elupaiga hävi-

Bangkokis vaieldi pikalt ja tuliselt jääkaru kaitse üle

mise mõjuga. Üks tagasilükkamise põhjus oli asjaolu,
et jääkarude rangemasse lisasse kandmine kahjustaks
tunduvalt säästliku kasutuse printsiibil põhinevat ja seni
hästi toimivat süsteemi, mida järgivad jääkarusid küttides
ja kasutades põhjala põlisrahvad.
Konverentsil oli rekordarv osalejaid: üle 2000 delegaadi 150 riigist. Viimase paari aastaga on konventsiooniga liitunud kolm uut riiki: Bahrein, Maldiivid ja
Liibanon. Kokku on CITES-i konventsiooniga ühinenud
178 riiki. Eestit esindasid konverentsil Eesti CITES-i teadusnõunik Tiit Maran ja CITES-i korraldusasutuse esindaja Kadri Alasi.
Keskkonnaministeerium

Jääkarudest jäävad ellu priskemad

FOTO: ANDREW DEROcHER / ALBERTA ÜLIKOOL

Kanada Alberta ülikooli teadlased on avaldanud üle
kümme aasta kogutud andmete kokkuvõtte. Sealt selgub, mil määral oleneb maailma kõige lõunapoolsema
ja kõige paremini uuritud jääkaruasurkonna elu merejää
muutustest, mida on põhjustanud teisenev kliima.
Hudsoni lahe lääneosas sulab merejää suvel täielikult,
taas jäätub meri novembri lõpus või detsembri alguses.
Jääkarud on teiste karuliikidega võrreldes suurepärased

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a

Kahe kümnekuuse pojaga emakaru kannab satelliitsaatjaga
kaelavõru. Loomad ootavad manitobas Hudsoni lahe läänerannal
kannatlikult, et meri taas jääga kattuks

ujujad, ometi vajavad nad hädasti jääd: selleks et rännata,
sigida, puhata ja parimat toitu hankida. Olulisim toit on
neile hülged, ent neid saab küttida ainult jäält. Kui jääd
pole, peavad karud tulema maismaale.
Et teada, kuidas on muutunud karude käitumine
pikema jäävaba perioodi tõttu, paigaldasid teadlased
1991.–1997. ja 2004.–2009. aastal 109 loomale satelliitjälgimist võimaldavad kaelused. Kokku on asurkonnas
umbes 900 karu. Märgistada saab ainult emaseid, kuna
isasloomade kael on jämedam kui pea. Samal ajal uuriti
karude liikumist ning merejää hulka, et saada teada, mismoodi saavad loomad hakkama teisenevate jääoludega.
Ilmnes, et karud liiguvad täpses vastavuses jää tekke
ja kadumisega: nad tulevad nüüd maismaale aina varem
ja lahkuvad üha hiljem. See annab üsna otsese seletuse,
miks on asurkond vähenenud ning loomad kehvemas
seisundis ja vähem poegi jõuab täis kasvada. Mida
kauem peab jääkaru tulema toime maismaal, seda pikemalt tuleb tal läbi ajada energiarohke toiduta ehk hüljesteta ning elada põhiliselt eelmise merejääperioodi jooksul
kogutud rasvast. Seega on suurim šanss ellu jääda neil
isendeil, kes tulid suvel maale parimas toitumuses.
AlphaGalileo
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Euroopa Komisjoni (EC) 7. märtsil avaldatud roheline raamat otsib
vastuseid tänapäeva maailmas möödapääsmatuks muutunud plastijäätmete probleemile. Plastid on
mitmekülgsed ja vastupidavad ning
just seetõttu on nende jäätmeid keeruline käidelda. Rohelise raamatu
eesmärk on algatada läbimõeldud
arutelu selle üle, kuidas muuta plasttoodete kogu olelusring säästlikumaks ning vähendada plastijäätmete
mõju keskkonnale.
Loodusesse sattununa võivad plastijäätmed eriti meres säilida sadu aastaid. Igal aastal jõuab maailmamerre
10 miljonit tonni enamasti plastidest
koosnevaid jäätmeid, mis muudavad
ookeanid ja mered maailma suurimaks plastiprügilaks.
EC keskkonnavoliniku Janez
Potočniki sõnul on plastijäätmeid

keskkonnakaitse seisukohast küll
väga raske käidelda, kuid samal
ajal annab see suurepärase võimaluse ressursse paremini kasutada:
„Ringlusmajanduse oludes aitavad
suured ringlussevõtu määrad toorainepuudust leevendada ning plastidel on siin tulevikku.”
Kuna maailma rahvaarv suureneb ning loodusvarad ammenduvad, kujutab plastide ringlussevõtt
endast alternatiivi tooraine esmakasutusele. Rohelise raamatu eesmärk on koguda fakte ja arvamusi,
mille alusel hinnata plastijäätmete
mõju ning kujundada Euroopa strateegia, kuidas seda mõju leevendada.
26 küsimust hõlmav avalik arutelu kestab tänavu juuni alguseni.
Tulemusi kasutatakse 2014. aastal,
kui hakatakse kogu jäätmepoliitikat
põhjalikumalt läbi vaatama. Eelkõige

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

EL otsib lahendust plastijäätmete probleemile

Olmejäätmete seast välja sorditud
plastijäätmed Väätsa prügilas

kavatsetakse luubi alla võtta praegused jäätmete taaskasutuse ja prügilasse ladestamise sihtmäärad ning
järelhinnata viit jäätmevoogusid
käsitlevat direktiivi.
Vt ka ec.europa.eu/environment/
consultations/plastic_waste_en.htm.
EC

Eesti Post andis 7. märtsil käibele
postimaksevahendi tänavuse aasta
linnu nurmkanaga; margi nimiväärtus on 45 senti, mis vastab sisemaise lihtkirja tariifile. Miniatuuri on
kujundanud Vladimir Taiger ja selle
tiraaž on 60 000.
Tänavuse aasta linnu mark on
järjekorras kolmeteistkümnes; esimene ilmus 2001. aastal. Selle, kiivitajaga, ning ka järgmise, kodu- ja
põldvarblasega postimaksevahendi
on kujundanud Signe Viilik ja Janno
Poopuu ning neil markidel oli ka

aasta linnu valija Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) logo. Kolmanda, harakaga margi on kujundanud Vladimir
Taiger ja EOÜ logo „kolis” margilt
esimese päeva ümbrikule. Veel aasta
hiljem, 2004, kui aasta lind oli valgetoonekurg, andis Eesti Post välja esimese aasta linnu maksimumkaardi.
Aasta linnu suurt ruutformaati
margid on olnud populaarsed ja valitud mõnelgi aastal Eesti aasta ilusaimaks margiks. Just nii juhtus ka
mulluse tüllimargiga.
Loodusajakiri

ALLIKAs: WWW.POsT.EE

Aasta linnuga marke on nüüd kuraditosin

selline on tänavune Vladimir Taigeri
kujundatud aasta linnu mark

Kassid teevad liiga tormilindudele
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metud end kaitsma. Pole siis ime, et
nad on kassidele lihtne saak: uuringus selgus, et ligi pool siinsete kasside
toidust ongi just tormilinnud ja et sel
moel võib aastas hukkuda 800–3200
lindu.
Ilmselt ei kuulu saare „kassiväkke”
põhiliselt mitte metskassid, vaid metsistunud kodukassid; niisiis on tekkinud olukord suuresti inimeste süü.
Ehkki uuring tehti ühel, Le Levanti
saarel, on sama probleem tuntud

ka näiteks Baleaari ja Kanaari saartel. Parim lahendus väikesel hõreda
asustusega saarel on mõistagi kassid kinni püüda ja saarelt minema
toimetada. Le Levantil ongi sellega
alustatud. Suuremate saarte puhul,
kus elab selliseid väikestele kiskjatele kergesti püütavaid liike, peaksid
kassiomanikud olema hoopis hoolikamad. Abi oleks ka loomade steriliseerimisest.
Plataforma SINC
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Prantsuse ja Hispaania ühisuuringu
tulemused kinnitavad, et vahemere
tormilinnu (Puffinus yelkouan) asurkond Prantsusmaale kuuluval Le
Levanti saarel Vahemeres on suures
ohus kasside tõttu.
See linnuliik on ikka elanud röövloomavabadel saartel. Seetõttu on
kalatoidulised tormilinnud küll osavad õhus ja vees, seevastu maismaal,
kus nad väikestes urgudes pesitsevad, aga üpris saamatud ja täiesti või-

Mereriik Eesti sai oma mereportaali
Märtsi esimesel nädalavahetusel oli Tallinnas 13. mere- ja vabaajamess
ning selle aegu hakkas tööle Eestil meresündmuste portaal www.merekalender.ee.
Merekalender.ee on teemasündmuste veebiportaal, mis koondab mereja randluskultuuri viljelevaid sündmusi spordivõistlustest kala- ja merepäevade, konverentside, festivalide ning kontsertideni. Üksiti saab sealt
teada rannaäärsetest paikadest ning vaatamisväärsustest.
Merekalender on loodud rannarahva muuseumi ja rannarahva koja
algatusel. Iga huviline saab tasuta lisada teavet meresündmuste kohta;
oodatud on tagasiside ja ettepanekud.

FOTO: TOOmAs JÜRIADO
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Ornitoloogid saadavad
huvilistele e-uudiseid
Märtsis hakkas Eesti ornitoloogiaühing välja andma oma elektroonilist uudiskirja. Selle kaudu saab teavet toimunud ja tulevaste sündmuste, linnumaailma uudiste ja EOÜ tegevuse kohta. Uudiskiri ilmub vajadust mööda, seega
ebaregulaarselt, selles võib vahel olla ka ainult üks teade.
Uudiskirjaga saab väga lihtsalt liituda ja sellest lahkuda EOÜ kodulehel
www.eoy.ee. Kõik ornitoloogiaühingu liikmed on uudiskirjaga automaatselt
liidetud.
EOÜ uudiskirju toimetab Riho Kinks

Aasta linnu viktoriin on alanud
1. märtsil algas võrgupaigas www.eoy.ee/nurmkana aasta linnu viktoriin,
mis kestab oktoobrini. Iga kuu alguses esitatakse viis teksti-, heli- või pildiküsimust, millele on aega vastata kuu lõpuni. Küsimused ei puuduta mitte
ainult aasta lindu, vaid kogu Eesti linnustikku. Vanusepiiranguid osalejatel
ei ole, kuid valida saab kahe raskusastme vahel.
Auhindu jagatakse nii igas voorus ka kui mängu kokkuvõttes. Peaauhind
on Pentaxi binokkel. Auhinnad on välja pannud Nordic Digital, ajakiri
Eesti Loodus, Krisostomuse raamatupood, Remo Savisaar ja Margus Ots.
Aasta linnu projekti tegevusi toetab KIK.

Nutitelefoni abil on nüüd
hõlpsam rännata

Lillgrundi tuulepark Rootsis

Kuidas tuulepargid
mõjutavad
merekeskkonda?
Võrgupaigast www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer
6400/978-91-620-6512-6.pdf saab
uurida Rootsi keskkonnaagentuuri
ingliskeelset aruannet „Avamere tuuleparkide keskkonnamõju”.
Selles kirjutatakse veealuse müra
levimisest, mõjudest elupaikadele,
merestrateegia raamdirektiivist ja
muust. Koondatud on ka arvukalt
viiteid algallikatele.

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a

Eestit tutvustava turismiportaali visitestonia.com kasutajatele on valminud
kaks uut puutetundlikku lahendust.
Nutitelefoni kasutajad näevad nüüd veebilehte visitestonia.com ja puhkaeestis.ee uues, just väikestele puutetundlikele ekraanidele kohandatud
vaates. Uus versioon töötab kõigil levinumatel ja uuematel iOS-i, Androidi
ja Windows Phone’i telefonidel. Sisu on kättesaadav seitsmes keeles, lahendus aga asukohapõhine: arvestab kasutaja asukohta ning kuvab eelistatuna
läheduses asuvaid turismiobjekte.
Teise uudisena on valminud visitestonia.com rakendus eri suurustega
puutetundlikele seadmetele ja infokioskitele (www.visitestonia.com/en/
kiosk). Veebipõhise lahenduse saavad oma puutetundlikkusse seadmesse
või ka „tavalisse arvutisse” lisada kõik soovijad.

FOTO: TOmAsz sIENIcKI / WIKImEDIA

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

Tallinna sadamas 2008. aasta juunis
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Kõdu-koralljuur,
seentoiduline käpaline
Tiiu Kull

FOTO: RAINAR KuRBEL

maailma orhideede seas on umbkaudu 400 liiki, kellel rohelisi lehti ei kasva.
Eestis on selliseid kolm: pruunikas pesajuur, lehitu pisikäpp ja kõdu-koralljuur.
Eesti orhideekaitse klubi valis koralljuure tänavuse aasta orhideeks, sest liigi
levik vajab täpsustamist.

P

aljudest vanadest leiukohtadest pole nüüdisajal enam seda
käpaliseliiki leitud. Koralljuure
nimi on tuletatud ladinakeelsest
nimest – Corallorhiza. Tegelikult pole
taimel üldse juuri, vaid üksnes koraljas risoom maa all [6] (vt joonist).
Kuna Eestis on levinud vaid kõdukoralljuur, võime pärismaisest liigist
kirjutades või rääkides nimetada teda
ka koralljuureks, kasutamata liigiepiteeti. Koralljuuri on maailmas 11 liiki
ja kõik nad elavad Põhja-Ameerikas.
Ühelgi neist ei ole rohelisi lehti ja
värvilt on nad sageli punakad.
Selle aasta orhidee on üldse üks
põnevamaid käpalisi Eesti looduses. Teatavasti vajavad mis tahes liiki
orhideed seemnete idanemisel seente
kaasabi, et korvata toitekoe puudumist. Nad on idandina seentoidulised. Hiljem, kui taimele kasvavad
rohelised lehed, see side nõrgeneb
või kaob sootuks. Vaid väike osa hiigelsuurest orhideeliste sugukonnast
jääbki üksnes seentoiduliseks.
Koralljuurele on hädatarvilik
kasvada puude lähedal. See tuleneb tõsiasjast, et selle orhidee sümbiontseened on ektomükoriissed
seened perekonnast sametkoorik
(Tomentella), kes oma mütseeli ühes
otsas kinnituvad puu juurtele ja teises koralljuure risoomile, toimib kolmikside [10].
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Kõdu-koralljuur on üks kolmest Eestis
kasvavast seentoidulisest käpalisest
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Koralljuure õielehtedel on pisut rohekat tooni, ent klorofülli on neis vähe ja fotosünteesivõime tühine
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Koralljuure perekonnas on 11 Põhja-Ameerika liiki. Kõdu-koralljuur on neist ainuke, kes
kasvab ka Euroopas. seega on liik tsirkumpolaarse levilaga [3]

edasi ja sellel asetsevatest pungadest
võivad areneda uued võsud [1].
Ameerikas on uuritud sama perekonna sõsarliiki ning tõdetud, et
koralljuure risoomis elab spetsiifiline seen sametkooriku perekonnast.

Arvatavasti on tulemuslikuks kooseluks vaja kindlat liiki seent [9].

Kõdu-koralljuure võsud o n
10–40 cm, enamasti 10–20 cm kõrgused. Hõredas õisikus paikneb kuni
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Katsetega on kindlaks tehtud, et
koralljuure idandist lähtuvad seenehüüfid moodustavad toimiva transpordiahela arukase ja hanepajuga,
kuid mitte näiteks hariliku männiga
[7].
On välja selgitatud, et 77% koralljuuretaimes leiduvast süsinikust ja
52% lämmastikust pärineb seenelt
[10]. Ent osa peaks taim ise tootma,
sest ta sisaldab nii klorofülli a kui b
ning vars ja kroonlehed on silmanähtavalt rohekad.
Kuid koralljuure ja pesajuure
õhust süsihappegaasi sidumise mõõtmine tõestas, et nad suudavad siduda
vaid 2% sellest, mida seob samades
tingimustes roheline pöökpuu leht
[7]. Seega seob koralljuur õhust väga
tühise osa oma süsinikust ning sarnaneb pigem pesajuurega, kes sisaldab samuti klorofülli, kuigi rohekat
tooni pole märgata, ja seob süsinikku
väga vähe [5].
Koralljuure põhiline elu käib maa
all. Juured puuduvad kõigil koralljuurtel ja ka pisikäpal, aga pesajuurel on need olemas. Risoom kosub
aastaid ja siis saabub aeg kasvatada
mõneks nädalaks maa peale võsu,
mis õitseb ja viljub. Pärast õitsemist enamjagu maa-alusest koraljast risoomist sureb, kuid osa kasvab

APR I LL 2013 EEST I LOO DUS I201I
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FOTO: RAINAR KuRBEL

Koralljuure levik Eestis [4]. Pooltest varasematest leiukohtadest pole teda viimase 40 aasta
jooksul enam leitud

Kõdu-koralljuure üldkuju, huul külgvaates ja
pealtvaates ning viljakobar [6]

tosin õit, mille kollakad õiekattelehed
ja valkjaspunaste täppidega huul ei
küüni üle poole sentimeetri. Nende
tagasihoidlike õite ilu tuleks otsima
minna juba mais. Olenevalt aastast ja
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Koralljuure õite ilu ja efektsust näeb vaid
lähedalt vaadates: taim on enamasti vaid
10–20 cm kõrgune
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Õitsemist lõpetavale koralljuurele arenevad kuprad. Hea seemnesaagi tõttu võib kahtlustada
ka taime isetolmlemist

leiukohast võib taimi õitsemas näha
mai keskpaigast juuni lõpuni.
Tegelikult saab koralljuurt päris
hästi ära tunda ka pärast õitsemist,
sest viljad on suhteliselt suured, kuni
sentimeetripikkused, ja rippuvad.
Igas kupras on 1200–1500 tillukest
seemet. Mullas idanevad seemned
seitsme-kaheksa kuu möödudes
ektomükoriisse puuliigi läheduses,
kusjuures ühed kõige kohasemad,
toetavamad liigid on hanepaju ja
arukask. Võiks arvata, et täiskasvanud taimede ligiduses on kindlasti
olulised seened olemas ja seemned
idanevad seal paremini. Siiski ei
leidnud see oletus Šotimaal tehtud
uuringus kinnitust, vaid oluline oli
kase- ja pajutaimede lähedus [8].
Tõenäoliselt võib noor taim hakata
õitsema kaks kuni viis aastat pärast
idanema hakkamist.
Saksamaa andmetel viljub õitest
kuni 85% [2]. Koralljuure õitel on
nähtud peatumas mitut liiki putukaid, näiteks sirelasi (Syrphidae),
surukärblaste sugukonna liike
(perekond Empis), roojakärbest
(Scatophaga) jt, aga kindlat tolmeldamist pole tähele pandud. Pigem
arvatakse, et õietolm langeb sama
õie emakasuudmele, vahel ka putukate liikumise tõttu. Seega on taim
pigem isetolmleja, millele viitab ka
väga edukas viljumine.

1. Batygina, Tatyana B.; Bragina, Elena A.;
Vasilyeva, Valentina E. 2003. The reproductive system and germination in orchids. – Acta
Cracoviensia Series Botanica 45 (2): 21–34.
2. Füller, Fritz 1967. Limodorum, Epipogium,
Neottia, Corallorhiza. Die Neue Brehm-Bücherei,
Wittenberg Lutherstadt.
3. Hultén, Eric; Fries, Magnus 1986. Atlas of North
European vascular plants: North of the tropic of
cancer I–III. Koeltz Scientific Books, Königstein.
4. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool.
5. Kull, Tiiu; Kull, Kalevi 1984. Fotosünteesib? Ei
fotosünteesi? – Eesti Loodus 35 (7): 459–460.
6. Kuusk, Vilma 1984. 1. sugukond käpalised –
Orchidaceae Juss. – Kuusk, Vilma (toim). Eesti
NSV floora, 9. kd. Valgus, Tallinn: 320–408.
7. McKendrick, Sheena L.; Leake, Jonathan R.;
Read, John D. 2000a. Symbiotic germination
and development of myco-heterotrophic plants
in nature: transfer of carbon from ectomycorrhi-

Koralljuuri võib looduses leida mitmekaupa
koos nagu kaanepildil. sagedamini näeb
siiski üksikult kasvavaid taimi
zal Salix repens and Betula pendula to the orchid
Corallorhiza trifida through shared hyphal connections. – New Phytologist 145: 539–548.
8. McKendrick, Sheena L. et al. 2000b. Symbiotic
germination and development of myco-heterotrophic plants in nature: ontogeny of Corallorhiza
trifida and characterization of its mycorrhizal
fungi. – New Phytologist 145: 523–537.
9. McCormick, Melissa K. et al. 2009. Abundance
and distribution of Corallorhiza odontorhiza reflect
variations in climate and ectomycorrhizae. –
Ecological Monographs 79: 619–635.
10. Zimmer, Katja; Meyer, Cornelia; Gebauer,
Gerhard 2008. The ectomycorrhizal specialist
orchid Corallorhiza trifida is a partial myco-heterotroph. – New Phytologist 178: 395–400.
Tiiu Kull (1958) on Eesti maaülikooli botaanikaprofessor, orhideede uurija.
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Kõdu-koralljuure olukord Eestis
pole kiita. Meie keskkonnaregist-

ris on koralljuurel praegu kirjas 115
leiukohta kõikjalt Eestist. Võrreldes
1971. aastale eelnenud ajajärguga
on ligi pooled leiukohad kadunud,
eeskätt mandril [4]. Nõnda kuulub
koralljuur nende kodumaiste orhideeliikide hulka, kelle levila on enim
ahenenud. Kõdu-koralljuur on Eestis
arvatud teise kaitsekategooriasse.
Koralljuurt võib leida kasvamas
eelkõige niisketes ja märjemates metsades, sooservades ja -saartel ning
soiste veekogude kallastel.
Kõdu-koralljuur on väheneva
arvukusega liik suuremas osas
Euroopas, sest soiseid, puutumatuid
alasid jääb üha vähemaks. Ka Eestis
on 20. sajandi teise poole laiaulatuslikud kuivendustööd jätnud oma
jälje. Kui juhtute koralljuurt nägema,
pange oma vaatlus kirja loodusvaatluste andmebaasi loodus.keskkonnainfo.ee/LVA. ■
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Antitsüklon ei too
alati head ilma
Jüri Kamenik
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¥ 1. Ilmakaart 1. veebruaril 2012 (vt ka satrelliidipilti ¥ 2): Eestit mõjutas ebatavaliselt
võimas antitsüklon Dieter, mis oli tegelikult siberi antitsükloni kauge lääneosa. Ühtlasi oli
see kõrgrõhkkond, sest näha on mitu suletud isobaari. Dieter tõi külma ja selge ilma ning
õhutemperatuur langes isegi alla –30 °c. Ilmakaardil on näha nii skandinaavia ja Briti saarte kui ka
Balkani poole suunatud kõrgrõhkkonna väljasopistunud osasid ehk harjasid. Lõuna-Norra kohal
oli harjas tekkinud uus kõrgrõhkkonna kese – tuum. Atlandi ookeanil ja Vahemerel on mõned
madalrõhkkonnad, mille tunneb ära suletud isobaaride ja keskmes madalaima õhurõhu järgi.
madalrõhkkondade väljasopistunud osad ehk lohud asuvad näiteks Islandi kohal ja sealt
edelas, kusjuures teljeks on oklusioonifront; samalaadne pilt on ka Newfoundlandi lähedal.
Islandist kirde pool on ilmselt kujunenud osatsüklon: sellel on küll suletud isobaare, kuid
ühtlasi jagab see peatsükloniga ja selle lohuga ühiseid isobaare. Järgmiseks päevaks oli see
osatsüklon arenenud iseseisvaks.
Väljakujunenud sadulat ilmakaardil ei ole, kuid sellele lähedane olukord on Briti saartest
lääne pool, kuhu on suunatud kahe kõrgrõhkkonna välimise isobaari kumerus (hajumistelg) ja
millest kagu pool Pürenee poolsaarel asub väike madalrõhkkond

efekt liikumisele ristisuunalise kiirenduse põhjapoolkeral liikumis-

suunast paremale, lõunapoolkeral
vasakule. Nõnda hakkabki tsüklonis,
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skussõna „antitsüklon” kasutatakse kirjanduses ja kõnepruugis väga sageli kõrvuti
ja läbisegi terminiga „kõrgrõhkkond”. Ent nagu „tsüklon" (loe Eesti
Looduse jaanuarinumbrist) viitab
ka „antitsüklon" tegelikult suletud tsirkulatsioonile; kõrgrõhkkond
tähendab aga ümbritsevast kõrgema
rõhuga piirkonda. Kuna mõlemad
nähtused on tavaliselt seotud, käsitletaksegi neid tihti sünonüümidena.
Siiski tasub sõnade tähenduse väikest
erinevust meeles pidada.
Täpsemalt öeldes on antitsüklon
kolmemõõtmeline suletud tsirkulatsiooniga õhukeeris, milles õhk
liigub põhjapoolkeral päripäeva ja
lõunapoolkeral vastupäeva; selle
keskosas on õhurõhk tüüpiliselt
kõige kõrgem. Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata eelmisele, jaanuarikuus ilmunud tsükloneid käsitlevale
loole, kuna sellesse on sattunud
kahetsusväärne viga (lk 22): põhjapoolkeral liigub õhk tsüklonis
vastupäeva, mitte päripäeva. Väga
üldiselt ja lihtsalt öeldes on selle
põhjuseks Maa pöörlemisest tingitud Coriolisi efekt, mis kallutab iga
liikuva objekti, sh õhu, oma esialgsest liikumissuunast põhjapoolkeral
paremale ja lõunapoolkeral vasakule. See peab koos tsentrifugaaljõuga tasakaalustama õhukeeristes
(tsüklonites ja antitsüklonites) gradientjõu. Peale selle tekitab Coriolisi

10
30
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10 40
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Nii nagu tsüklonid on ka antitsüklonid keskmistel laiuskraadidel väga
olulised ilmakujundajad, ehkki neid on märksa vähem. Levinud on arusaam,
et antitsükloni tulekuga saame suvel päikeselise ja sooja, talvel aga selge ja
külma ilma. siiski ei ole see alati nii: mõnikord võib antitsüklon tuua meile
sootuks äärmuslikud ilmaolud.

ALLIKAs: EumETsAT/sAT24.cOm
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¥ 2. satelliidipilt 2012. aasta 1. veebruarist: antitsükloni ja ühtlasi kõrgrõhkkonna mõjualas
on ilm enamasti pilvedeta või väheste/õhukeste pilvedega. selge ilmaga ala ulatub harja toel
ka Balkani poolsaare ja Briti saarteni. Tuuma asukohas Lõuna-skandinaavia kohal on näha
kiud- ja kiudkihtpilvi. Ilmselt on need seotud troposfääri ülaosas oleva niiskusega ja mäestiku
mõjuga (õhk kerkib).
Hästi paistavad välja Vahemere ja Islandi kohal olevate madalrõhkkondade pilvesüsteemid.
Islandilt edelasse ulatub lohk pika ja üsna kitsa pilveribana, milles on ka front

Baariline reljeef on mitmekesine.
Enne kui süüvida õhurõhukaartidesse, tasub selgitada, mida tähendavad eri tüüpi rõhkkonnad (baarilised
süsteemid), nagu madalrõhkkond,
osatsüklon, lohk, kõrgrõhkkond,
tuum, hari ja sadul.
Eesti Looduse jaanuarinumbris sai
selgeks, et madalrõhkkond on ümbritsevast madalama rõhuga ala, mis

FOTOD: JÜRI KAmENIK

kus gradientjõud on suunatud keskpunkti kui kõige madalama rõhuga
koha poole, õhk liikuma põhjapoolkeral vastupäeva ja lõunapoolkeral
päripäeva. Antitsüklonis on aga gradientjõud suunatud keskpunktist
väljapoole, seega hakkab Coriolisi
efekti mõjul õhk liikuma antitsüklonis põhjapoolkeral päripäeva ja
lõunapoolkeral vastupäeva.

on piiratud vähemalt ühe suletud
samarõhujoone ehk isobaariga või
samakõrgusjoone ehk isohüpsiga.
Lohk ehk madalrõhulohk on tsükloni väljasopistunud osa (vt ka ¥ 1),
kusjuures õhurõhk langeb lohu telge
mööda tsükloni keskme suunas.
Sageli on lohu teljeks front, mis lähtub tsükloni keskmest ja mille ees
õhurõhk langeb, kuid taga tõuseb.
Seetõttu toob lohk tavaliselt tuulise
ja sajuse või vähemalt pilvise ilma.
Mõnikord tekib/kujuneb lohu
piires omaette madalrõhuala, mida
kaardil kujutatakse ühe või mitme
suletud isobaarina ning mis viitab
osatsüklonile. Tegu on tsükloni sellise
väljasopistunud osaga, mille areng
sarnaneb peatsükloni omaga. Need
tekivad sageli peatsükloni lõunapoolmikus (lõunapoolkeral põhjapoolmikus), kuhu taandub õhumasside
vastasseis. Osatsüklon liigub vastupäeva ümber peatsükloni (lõunapoolkeral päripäeva) justkui suurel
karussellil. Samuti on osatsüklonitel tihti omaette frondid ning iseseisev pilvesüsteem ja sajuala, mistõttu
need mõjutavad ilma samamoodi
nagu peatsüklonid. Mõnikord võib
osatsüklonist saada iseseisev tsüklon. Siinkohal tasub mainida, et
Skandinaavia on üks maailma kõige
sagedasem osatsüklonite tekkepiirkond, seetõttu on need ka Eestis väga
tavalised.
Kõrgrõhkkond on ümbritsevast
kõrgema rõhuga ala, mis on samuti
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¥ 3. Ehkki eelmisel päeval tõi tsüklon tormise ja lumesajuse ilma (vasakul), jõudis 26. detsembril 2012 kiiresti Eesti kohale kõrgrõhuhari, mille telje
ümbruses oli ilm hoopis teistsugune: vaikne ja päikeseline. selle tõttu asendus eelmise õhtu sula keskpäevaks kaheksa külmakraadiga (paremal). mõne
tunni möödudes, kui telje tagala oli jõudnud vaadeldava piirkonna kohale, läks ilm taas lauspilve. selle põhjuseks oli sooja ja niiske õhu juurdevool
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¥ 4. Talvel võib tsüklonite ja antitsüklonite
kiire vaheldumine tuua meile üsna järske
ilmamuutusi. Õhutemperatuuri käik
5.–15. jaanuaril 2003 Tallinnas Kristiine
linnaosas näitab, kuivõrd ulatuslikult võib
õhutemperatuur pooleteise nädala jooksul
muutuda

¥ 6. Venemaa antitsükloni lääneosas oli 18. detsembril 2009 Tartus selge, tuulevaikne ja väga
külm ilm; veel keskpäevalgi oli temperatuur –18 °c. Fotol on näha, et inversiooni tõttu püsib
linna kohal õhusaaste, mis on juba halvendanud nähtavust
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keskmiselt suuremad kui tsüklonid,
mistõttu nende läbimõõt on sageli
tuhandeid kilomeetreid ja liikumine
aeglasem. Seetõttu paiknevad neis ka
isobaarid hõredamalt ja nii on õhu
horisontaalne liikumine ehk tuul
nõrgem. Antitsükloni keskosas, aga
ka harja teljel, kus baariline gradient
on kõige väiksem, võib sootuks valitseda tuulevaikus.

ALLIKAs: BERLIINI VABAÜLIKOOL
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Antitsükloniga on enamasti seotud rahulik ilm. Antitsüklonid on

Õhurõhukaardil märgib sadulat
diagonaalis paiknevate tsüklonite
ja antitsüklonite vahele jääv ala.
Sadula piirkonda ei iseloomusta
kindlad ilmaolud: suvel võib seal
sadada hoovihma ja olla äikest,
mõnikord on ilm aga päikeseline;
talvel valitseb vahel selge ja külm
ilm, teinekord on aga hoopis pilvine ja udune. Kuna sadulal on
baariline gradient väike või peaaegu olematu (keskosas gradiendita
väli), on ilm tuulevaikne või nõrga
tuulega, välja arvatud pagid rünksajupilvede all.

FOTO: WIKImEDIA cOmmONs

piiratud vähemalt ühe suletud isobaari või isohüpsiga.
Hari ehk kõrgrõhuhari on antitsükloni väljasopistunud osa (vt ¥ 1).
Selle ees õhurõhk tõuseb, ühtlasi
suureneb rõhk, liikudes mööda harja
telge antitsükloni keskme poole; harja
taga aga rõhk langeb. Erinevalt lohust
ei ole harja teljeks front.
Harjaga on seotud vaikne ja tavaliselt sademeteta ilm. Sügisel ja talvel võib taevas olla ka lauspilves, eriti
harja telje taga. Vahel kujuneb kõrgrõhuharjas suletud isobaare ja tekib
uus antitsükloni kese: seda nimetatakse tuumaks.
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¥ 5. 9. jaanuaril 2003 tõi kagusse sukelduv tsüklon Eestisse korraks sooja õhu, aga selle
tagalas alanud külma õhu advektsiooni ja tugeva antitsüklonaalse arengu koosmõjul kujunes
järgnev ööpäev erakordselt külmaks (vt ka ¥ 4)

¥ 7. 1952. aasta detsembris tabas
Londonit tugev ja kestev sudu, mis
põhjustas väga paljudele tervisekahjustusi
ja hulgaliselt surmajuhtumeid. sudu teke
oli seotud suurbritannia kohal olnud sooja
antitsükloniga, mille keskmes valitses
tuulevaikus ja inversioon, mistõttu jäi saaste
linnaõhku pikaks ajaks pidama
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¥ 9. 8. augustil 2010 liikusid Venemaal paikneva antitsükloni servas väga ägedad äikesed,
põhjustades laialdasi purustusi. Ägedama äikese piirkond on kaardil tähistatud pagijoonega

kord tähendab Eestile järske ilmamuutusi, eriti talvel, nõnda juhtus
ka 2003. aasta jaanuaris.
Kagusse liikuv tsüklon tõi 9. jaanuari ööks sooja merelise polaarse
õhumassi ja temperatuur tõusis
peaaegu nulli kraadini (¥ 4, 5).
Päeva jooksul jõudis see õhumass
Venemaale ja Eestit hakkas mõjutama intensiivne külma õhu advektsioon ehk algas arktilise õhumassi
FOTO: JÜRI KAmENIK

Antitsükloniga on seotud õhu
ulatuslik laskumine. See algab juba
tropopausi lähedalt ja on tugevaim
antitsükloni keskosas, kus rõhk on
kõige kõrgem. Sellise õhu liikumisega
on seotud laskumisinversioon, mis
tekib adiabaatilise soojenemise tõttu:
laskumisel surutakse õhk kokku ja
seetõttu temperatuur tõuseb. Siit
tuleneb ka põhjus, miks antitsüklonites on tavaliselt vähe pilvi: leidub
vaid piirkihi pilvi ehk madalaid kihtja kihtrünkpilvi (¥ 2).
Pilvede vähesuse tõttu saab aluspind päeval soojeneda ja seda eeskätt
suvel, seevastu talvel suurtel laiuskraadidel ja eelkõige öösiti aluspind
jahtub. Siinjuures tuleb rõhutada, et
eeldused äärmuslikuks temperatuuriks loob siiski õhumass ja advektsioon. Seetõttu on kõige madalam
ja kõrgem temperatuur seotud sageli
mõne antitsükloni või harjaga, millele
lisanduvad eespool mainitud tegurid.
Selle sajandi kõige ekstreemsemad temperatuurid Eestis on mõõdetud just antitsüklonaalse ilmaga,
ühtlasi andsid tooni üsna huvitavad
ilmaolud. Nii mõõdeti 2003. aasta
11. jaanuaril Jõgeval minimaalseks
temperatuuriks –36,7 °C. Toona,
8.–9. jaanuaril, valitses Briti saarte
kohal antitsüklon, mis suunas tsüklonid mööda Gröönimaa rannikut
liikuma kaugele Põhja-Jäämerele,
sealt edasi võisid need laskuda üle
Skandinaavia kagusse. Selline olu-

ALLIKAs: WETTERzENTRALE.DE
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¥ 8. Tugev konvektsioon 7. augustil 2009 ajendas äikeste teket. Fotol on äikese eel tekkinud
võimsad rünkpilved Riisipere lähedal

sissetung. Sestap langes temperatuur 10. jaanuari hommikuks mõnes
kohas 28 külmakraadini. Jahtumist
soodustas asjaolu, et peale külma
õhu advektsiooni liikus Gröönimaa
rannikult Skandinaavia kohale kiiresti tugevnev antitsüklon, mis
suundus lõunasse ja tagas selge ning
vaikse ilma. Nende kahe teguri koosmõjul langeski 11. jaanuari hommikul Jõgeval õhutemperatuur –36,7
kraadini. Ka mujal mandril oli ilm
krõbe: temperatuurinäit jäi vahemikku –24 kuni –35 °C.
Ent sellega huvitav olukord veel ei
piirdunud. Eesti läänesaartel oli tolleks hommikuks ilm juba pilve läinud
ja õhk palju soojem, sest alanud oli
sooja õhu advektsioon. See oli märk
lähenevast soojast frondist ja suuremast ilmamuutusest. Kuna antitsüklon püsis Briti saarte kohal, siis pidid
tsüklonid endiselt liikuma mööda
selle äärealasid, sh kaugel põhjas.
Järsu soojenemise tõigi üks selline
põhjatsüklon, mis liikus itta üle Koola
poolsaare Põhja-Venemaale, kuid
selle lohk liikus kagusse ja tõi Eestisse
sooja õhumassi, st arktiline õhumass
asendus merelise polaarse õhumassiga. Kui 11. jaanuari päeval oli temperatuur –17 ja –26 °C vahel (saartel
APR I LL 2013 EEST I LOO DUS I207I
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¥ 10. selline vaatepilt avanes 8. augustil 2010 vahetult hiidpagi eel Harjumaa idaosas: taevas oli looritatud põuavine ja metsapõlengute suitsu
seguga. Troposfääri keskosas arenes konvektsioon, mis on fotol näha tornjate kõrgrünkpilvedena. see on konvektiivtormide tunnus
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kui need eralduvad üldisest läänevoolust.
Vanemad inimesed mäletavad
kindlasti 1978. aasta lõppu, kui
mõnel pool mõõdeti –40 °C madalamat temperatuuri. Seegi oli seotud
arktilise õhumassi ja antitsükloni
koosmõjuga. 1978. aasta jõulupühadel valitses Skandinaavias
antitsüklon: võrdlemisi külm õhu-

mass, kuid ei midagi erilist. See
antitsüklon lagunes 27. detsembriks. Samal ajal oli aga PõhjaVenemaal väheliikuv tsüklon, mille
lõunaservas tekkis väheaktiivne
tsüklon. Selle tagalas haaras põhjavool suure osa Skandinaaviast
kuni Baltikumini, seetõttu pääses
Põhja-Jäämerelt külm õhumass liikuma lõuna poole.

Mis on hiidpagi?
Hiidpagi (derecho) on rünksajupilvede kogum, mis liigub kiiresti frondina edasi; selle esiosa
võib olla sirge või kaarjas, radaripildil ilmneb kaarkajana. Pagiga kaasnevad väga tugevad
tuuleiilid esiosa tagalas.
Derecho tähendab hispaania keeles sirgjoonelist; sellise nimetuse pani nähtusele 19.
sajandil Iowa ülikooli professor Gustavus Hinrichs. Konvektiivtormi nimetatakse Johnsi ja
Hirti [2] järgi hiidpagiks siis, kui konvektsiooniga seotud tuule tekitatud kahjustuste või
pagituulte (puhanguti üle 26 m/s) ala pikkus on vähemalt 400 kilomeetrit; jälgitav peab
olema kahjustuste või pagituulte ajaline järgnevus, mitte aga juhuslik esinemine; tormialal
on vähemalt kolmes, üksteisest vähemalt 64 kilomeetri kaugusel asuvas kohas registreeritud konvektiivse tuule või selle puhangute kiirus 33 m/s ja rohkem või on alal F1 tornaadole
vastavad kahjustused (purustused on mõõdukad, nt on tuul lahti kangutanud majade katuseid); selliste ägedate tuulte vahe on üle kolme tunni.
sellele kirjeldusele vastas ka 8. augustil 2010 üle Eesti liikunud konvektiivtorm. see
kujunes varahommikul Valgevene kohal ja jõudis hilisõhtuks juba soome: hiidpagi liikus
polaarse ja troopilise õhumassi piiril ning põhjustas üle 1500 kilomeetri pikkusel teekonnal
palju purustusi (vt ka ¥ 9 ja 10).
Hiidpagi tüüpe on kolm: jada-tüüpi, progressiivne ja hübriidne. Esimene ja viimane on
seotud mõne väga sügava (alla 980 hPa) tsükloniga ja tõenäoline on ka tornaadode teke.
Progressiivne hiidpagi tekib väheliikuval frondil ja on mõõtmetelt kõige väiksem ning selle
tornaadode tekke tõenäosus on väike. 8. augustil 2010 liikus üle Eesti progressiivne pagi.
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kõrgem), siis 12. jaanuaril näitas
termomeeter mitmel pool juba null
kraadi, mõnes kohas oli veel kuni viis
külmapügalat [4] (toonast õhutemperatuuri ekstreemset muutust kajastab
ka ¥ 4, sisemaal oli minimaalne temperatuur aga palju madalam).
Sellised ilmaolud valitsesid suusatamise maailmakarikaetapi ajal
Otepääl, kus 11. jaanuaril langes
temperatuur kaheteist tunniga nullist 34 külmakraadini ja siis tõusis
kolmeteistkümne tunniga üle nulli.
Seda kõike suudeti täpselt prognoosida, mistõttu Eesti meteoroloogia
ja hüdroloogia instituut (EMHI) sai
Eesti suusaliidult tänukirja.
Eelnevast selgub, et antitsüklonid suunavad tsüklonite liikumist. Tõepoolest, tsüklonid alluvad
juhtvoolule, mille all võib mõista
atmosfääri liikumist kolme kuni
viie kilomeetri kõrgusel. Seevastu
antitsüklonid sageli ei allu juhtvoolule ning sestap on nende liikumist
raskem prognoosida. Mõni antitsüklon võib jääda paigale päevadeks
või nädalateks, juhtides tsüklonid
kõrvale. Sellist olukorda tuntakse
atmosfääri blokeeringu nimetuse
all. Vahel võivad blokeeringuid põhjustada ka tsüklonid, näiteks siis,
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¥ 11. Parasvöötme tsükloni ja antitsükloni teke on seotud troposfääri ülaosa süsteemidega (vasakpoolne skeem). Troposfääri ülaosas on
jugavoolud, harjad ja lohud. Lohu ees hakkab õhk aeglasemalt liikuma, ühtlasi õhk lahkneb (divergents ehk hajumine). seetõttu saab selle all veidi
eespool tekkida tsüklon, kuna seal on õhu kerkimiseks ja rõhu languseks soodsad olud. seevastu lohu taga ja harja ees hakkab õhk kiiremini liikuma
ning koondub (konvergents). seejärel õhk laskub, allpool veidi taga kujunevad siis soodsad olud antitsükloni tekkeks ja rõhu tõusmiseks.
Parempoolsel skeemil on kujutatud orkaani struktuuri ja selle keskme ehk silma kohal asuvat antitsüklonit. Ka viimane paikneb tegelikult
troposfääri ülemises osas. see tekib orkaanis vabaneva varjatud soojuse tõttu, sest soojenemise käigus kõrgustes vastava õhukihi paksus
suureneb ja rõhk tõuseb. selline antitsüklon suunab orkaani keskmes üles tõusvad ja jahtuvad õhumassid väljavooluna eemale. Orkaan on
stabiilne või saab kiiresti tugevneda, kui väljavool on hästi välja kujunenud ja tugev

Inversioon ja sudu. Jahtumine öösel
või talvel suurtel laiuskraadidel tingib omakorda inversiooni, sest aluspinna lähedal tekib külm õhukiht,
mille kohale jääb soojem õhk. Selline
olukord takistab õhu segunemist ja
soodustab linnapiirkonnas saaste
kogunemist (¥ 6). Sageli põhjustab
inversioon ka pilves ja sompus ilma,
seega ei saa siis nautida antitsüklonile omaseks peetavat selget ilma.
Sellised ilmad on meil tüüpilised
sügisel ja talvel, sest jahtumine on
siis tugev ja olud soodustavad inversiooni, mistõttu väga kõrgest õhurõhust hoolimata võib lauspilves
(kiht- või kihtrünkpilved) ja vahel
udune ilm püsida päevi. Inglise keeles on selle kohta isegi omaette väljend: anticyclonic gloom.
Antitsükloniga on seotud ka kurikuulus Londoni suur sudu, mis põhjustas 1952. aasta detsembris mõne
päevaga tuhandeid surmajuhtumeid.
Olukorra tõsidust näitas ka see, et
järgnevate nädalate ja kuude jooksul oli õhu saastatusega seotud surmajuhtumeid koguni 12 000. Kuna

Briti saarte kohal püsis antitsükloni
mõjul mitu päeva tuulevaikne ja
inversiooni tõttu pilves ilm, ei saanud saasteained hajuda, vaid segunesid tekkinud uduga. Nii tekkis ülitihe
ja tervisele äärmiselt kahjulik sudu
(¥ 7).
See juhtum mõjutas ka keskkonnateadlikkust, sest järgnevate aastate
jooksul sõlmiti mitu kokkulepet, et
piirata õhusaastet ja ennetada samalaadseid juhtumeid. Neist tähtsaim
oli puhta õhu akt (Clean Air Act,
1956), millega keelati linnas suitsu
ja tahma tekitavad kütteained, ühtlasi soovitati tööstusettevõtted linnast välja viia ja ehitada neile kõrged
korstnad ning rajada linnadesse nn
suitsuvabad tsoonid. Puhta õhu akt
ratifitseeriti alles 1968. aastaks, kui
linnadele kehtestati õhu kvaliteedi
näitajad (tolmu ja tahma sisaldus).
Toona Suurbritanniast alguse
saanud kõrge korstna poliitika küll
vähendas märkimisväärselt tahma ja
tolmu saastet, ent põhjustas happesademeid, mis kanti üldise läänevooluga Skandinaavia läänerannikule.
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Aasta lõpuks nihkus tsüklon
kaugemale itta ja põhjast liikus
Teravmägedele antitsüklon. Selle
mõju ulatus ka Skandinaaviasse. Kahe
rõhkkonna vahel asendus põhjavool
kirdevooluga. Nõnda jõudis antitsüklon 30. detsembriks Skandinaavia
kohale. Selle kaguservas jätkus kirdevool ja püsis väga külm õhumass.
Toonase külma perioodi kõige madalam temperatuur mõõdeti 30. detsembril Narvas: –42,6 °C.
1978. aasta päris viimasel päeval
liikus antitsüklon lõuna poole, koos
sellega ka külm õhumass. 1979.
aasta esimestel päevadel antitsüklon
lagunes ning suurenes nii lõunakui ka põhjapoolse tsükloni mõju.
Kuna Eesti asus rõhkkondade vahel,
kus õhuvool oli nõrk, jäi õhumass
väga külmaks, kuigi temperatuur ei
langenud enam neljakümne külmakraadini.
Seevastu Eesti ametlik külmarekord –43,5 °C, mis on mõõdetud
17. jaanuaril 1940 Jõgeval, oli seotud pigem tsükloni tagalaga, kus väga
külm õhumass pääses Eestini.
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¥ 12. satelliidipildil (12. jaanuar 2012) on näha Läänemere regiooni katva ulatusliku tsükloni
pilvemass, milles joonistuvad üsna selgesti välja konveierilindid – võimsad õhuvoolud, mis
kannavad õhku nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt
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Ka Eestis tõusis temperatuur sageli
üle kolmekümne soojapügala, kõige
soojem oli 7. augustil Narva-Jõesuus,
kus termomeeter näitas 35,4 °C.
Kuna antitsükloni lääneservas suunati troopiline õhumass Kagu-Soome
ja Loode-Venemaale, siis mõõdeti
samal kuupäeval nii Peterburis kui ka
Kagu-Soomes 37 °C (Soome uueks
soojarekordiks mõõdeti 37,2 °C).
Mõlemad kohad jäävad Eestist põhja
poole, seal oli põuavine ja metsapõlengute suits palju tihedam.
Huvitava asjaoluna võiks märkida,
et samalaadne antitsüklon Venemaa
lääneosa kohal tekkis samal aastal
juba maikuus, mistõttu Eesti sai kahe
nädala jooksul osa kuumast ja äikeselisest ilmast: mai keskel oli sooja
kuni 28 °C, kuid kuu lõpus antitsüklon lagunes ja ilm muutus mõneks
ajaks jahedaks. Kestvam suvine blokeering algas juuni lõpus ja kestis
augusti keskpaigani.

Mõnikord on ilm rahutu ja äkiline.
Peale sooja, päikeselise ja pilvitu ilma
võib antitsüklon näidata ka teistsugust palet, kuigi tihtipeale peetakse
seda ebatüüpiliseks.
Mõnikord võib antitsüklonis tekkida tugev konvektsioon ja selle
tagajärjel kaasneda äike ägedate vihmavalingute või rahega. Selle tõenäosus on suurem antitsükloni äärealadel
või siis, kui antitsüklon laguneb või

Antitsükloneid on mitut tüüpi ja
neil on oma elutsükkel. Meie piirkonna ehk parasvöötme antitsüklonite elukäigu saab jagada kolmeks
järguks: kujunemisstaadium, maksimaalse arengu staadium ja laguneva
antitsükloni staadium.
Esimene staadium algab õhu laskumisega ulatuslikul alal. Selleks vajalikud olud valitsevad näiteks troposfääri
ülaosas, kus voolujooned (õhu liikumine) koonduvad: see sunnib õhku
laskuma (¥ 11). Säärane olukord on
sageli näiteks tsüklonite tagalas.
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Selle asjaolu tõestas Skandinaavias
1960. aastatel Svante Odén.
Säärast sudu, mille suhteline niiskus ulatub üle 85%, nimetataksegi
tänapäeval Londoni tüüpi suduks.
Nähtavus on selles tavaliselt väga
halb: ainult mõni meeter või mõnikümmend meetrit. Seevastu kuiva
õhu ja päikesekiirgusega seotud sudu
nimetatakse fotokeemiliseks või ka
Los Angelese tüüpi suduks. Seda
tuleb tänapäeval palju sagedamini
ette kui Londoni tüüpi sudu.
Küllap on lugejal veel meeles
2010. aasta suve erakordne soojus. Ka selle põhjuseks võib pidada
antitsüklonit, mis tekitas atmosfääri
blokeeringu, püsides Venemaal
koguni 52 päeva järjest. Püsiva
antitsükloni lääneservas jõudis
Araabia kõrbete kohal olnud troopiline õhumass kaugele põhja,
mõjutades otseselt ka Eestit.
Kuna Eesti jäi antitsükloni
serva, siis meil ei olnud nii kuum
ja kuiv kui Venemaa lääneosas,
sh Moskvas, kus peaaegu iga päev
mõõdeti sooja üle kolmekümne
kraadi. Kõnealuse suve, ühtlasi
kogu vaatlusajaloo rekord pandi
kirja aga 26. juulil, kui maksimumtemperatuur küündis Moskvas
38,3 kraadini (Bõkovo lennujaamas
linna külje all koguni 39,6 °C) ning
metsapõlengute tõttu valitses väga
kaua suitsune või sudune ilm.

on nõrk. Sellistel juhtudel pole õhu
laskumine nii tugev, et suudaks takistada konvektsiooni, eriti siis, kui õhumass on labiilne (olud on soodsad
õhu vertikaalseks liikumiseks) ja õhus
piisavalt niiskust.
Tähelepanu väärib 7. august 2009,
kui Eesti kohale jäi antitsükloni kese.
See antitsüklon oli nõrgenev, st õhurõhk langes aeglaselt, mis viitas ilmselt nõrgemale õhu laskumisele.
Keskpäeval arenes tugev konvektsioon, millega kaasnes mitmel pool
äike ja hoovihm (¥ 8). Eriti tõsiselt
tabas pikne Türit, kus tekitas lausa
paanikat.
2010. aasta mais ja südasuvel oli
samuti sageli äikest, ehkki Eestit
mõjutas blokeeriv antitsüklon. Siin
oli põhjuseks ilmamuster, mida
nimetatakse tulerõnga tüüpi blokeeringuks. Sel juhul on tugev ja blokeeriv antitsüklon ümbritsetud ägedatest
äikestest (¥ 9). Antitsükloni servaaladel on laskumisinversioon
nõrgem ja niiskust rohkem, mistõttu konvektsioon saab takistavatest teguritest läbi murda (¥ 10).
See jõudis haripunkti 8. augustil
2010, kui mööda antitsükloni lääneserva liikus hiidpagi (derecho; loe ka
tekstikasti lk 16), läbides ööpäevaga
umbes 1500 kilomeetrit Valgevenest
Soomeni, ja lõhkus Eestis näiteks
Väike-Maarja kiriku, sest rajutuulte
kiirus ulatus vähemalt 36,5 m/s.
Pärast hiidpagi oli purustatud piirkonna kohal veel terve õhtu ja järgneva öö jooksul tugevaid äikeseid
äkiliste pagidega. Peaaegu sama äärmuslik olukord valitses nädal hiljem
15. augustil, kuigi Eestis pääses siis
kõige hullemast.
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¥ 13. Antitsüklonite teljed milvi Jürissaare [3] järgi. Antitsüklonitel on tavapäraseid liikumisteekondi märksa vähem kui tsüklonitel, ühtlasi kulgevad antitsüklonite teljed rohkem põhjast lõunasse

mõlema pooluse suunas. Selliseid
mitme kilomeetri kõrgusel pooluste
poole liikuvaid, aga troopika kohal
asuvaid õhuvoolusid nimetatakse
antipassaatideks. Teekonna jooksul
jahtub õhk niipalju, et lähistroopilistel
laiustel (ligikaudu 30. laiustel) hakkab
õhk laskuma, kuhu seejärel tekivad
lähistroopilised kliimamaksimumid
– poolpüsivad antitsüklonid. Nende
hulka kuulub ka Assoori maksimum,
mille idatiib avaldab mõnikord mõju
Euroopale ja sealhulgas Eestile. See
on tüüpilisem suvisel ajal, tuues sooja
ja püsivalt head ilma.
Aluspinnalähedases õhukihis on
subtroopiliste antitsüklonite all teine
vaikusevöönd, mis on paremini välja
kujunenud ookeanialadel. Neid piirkondi nimetatakse veel hobulaiusteks. Osa õhust hakkab sealt liikuma
tagasi ekvaatori poole (passaattuuled), osa aga poolustele lähemale
(läänetuulte vöönd).
Ent olemas on ka nn troposfääri
ülaosa antitsüklonid. Need tekivad
näiteks troopiliste tsüklonite kohale,
sest konvektsioonipilvedes vabanev soojus tõstab temperatuuri ka
troposfääri ülaosas. Kui aluspinna-

lähedases õhukihis langeb muude
tegurite võrdsuse korral õhurõhk
temperatuuri tõustes ja vastupidi, siis
troposfääri ülaosas tähendab temperatuuritõus vastava atmosfäärikihi
paksuse suurenemist ja õhurõhu
tõusu. Niisugune antitsüklon orkaani
kohal juhib üleskerkivad õhumassid
väljavooluna ära, seega on see vähemalt üks osa süsteemi alalhoiumehhanismist. Mõnikord võib troopiline
tsüklon (orkaan) tugevneda plahvatuslikult. Selle üks oluline kriteerium
on muu hulgas ülaosa antitsükloni
teke või vähemalt divergents, mis
aitab intensiivselt tõusvaid õhumasse
ära juhtida. Muidu võivad tõusvad
õhumassid kuhjuda ja troopilisse
tormi (orkaani) tagasi vajuda (¥ 11).

Antitsükloneid ja tsükloneid seovad
konveierilindid. Need õhuvoolud
ehk konveierilindid on olulisel kohal
nüüdisaegses barokliinse parasvöötmetsükloni mudelis. Mainitud mudel
on seotud Norra koolkonna tsükloni- ja polaarfrondi teooriaga ning
esimest korda käidi idee välja 1969.
aastal, kuid lõplikult sõnastati see
alles 1980. aastatel.
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Sellises kujunemis- ehk noores
antitsükloni staadiumis on õhukeeris veel madal, tavaliselt alla kolme
kilomeetri kõrgune. Ent see võib
väga kiiresti liikuda ja kui soodsad
olud jätkuvad, nagu voolujoonte
konvergents kujunemisstaadiumis
antitsükloni kohal, siis tõuseb õhurõhk aluspinna lähedal kiiresti.
Sellele järgneb maksimaalse
arengu staadium, mille jooksul saavutab antitsüklon oma suurimad
mõõtmed: läbimõõt võib olla tuhandeid kilomeetreid. Antitsüklon ulatub mõnikord kuni tropopausini,
kuid võib jääda ka vaid nelja-viie
kilomeetri kõrguseks. Õhurõhk võib
keskmes olla üle 1030 hPa ja püsida
pikemat aega muutusteta või tõusta/
langeda aeglaselt.
See staadium kestab mõnikord
palju päevi, vahel isegi üle nädala.
Maksimaalses arengustaadiumis
antitsüklon on näha ka 2012. aasta
1. veebruari ilmakaardil (¥ 1):
antitsüklon Dieteri keskmes ulatus õhurõhk koguni 1067 hPa-ni.
Väga kõrget õhurõhku soodustas
muu hulgas kuiv ja külm õhk, mis
on tihedam. Suvel aluspinna lähedal
õhurõhk nii kõrgeks üldiselt ei tõuse
(kui muud tingimused on samad),
sest õhk on siis kõrgema temperatuuri ja suurema niiskuse tõttu väiksema tihedusega. Tasub märkida,
et ka Eesti õhurõhurekord mõõdeti
talvel: 23. jaanuaril 1907. aastal oli
Tallinnas 1060,3 hPa ehk 795,2 mm
Hg [1].
Viimaks antitsüklon laguneb.
Selles staadiumis esialgu õhurõhk
langeb ja hiljem suureneb ka pilvisus
– suvel võib areneda konvektsioon.
Seevastu subtroopilise antitsükloni tekkimine on seotud Hadley’
tsirkulatsiooniga. Tegu on ekvaatori lähedal oleva intertroopilise
konvergentsialaga, kus koonduvad
mõlema poolkera voolujooned (passaadid). Seetõttu on seal õhk sunnitud tõusma ja kujuneb ekvatoriaalne
madalrõhuvöönd, kus on sagedased hoovihmad ja äike, kuid üldine
tuulteväli on nõrk ja muutlik. Seda
nimetatakse ka ekvatoriaalseks vaikusevööndiks ehk doldrum’iks.
Kui selles piirkonnas jõuab kerkiv
õhk tropopausini, siis valgub see laiali
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vool külma frondi taha: see on nagu
kuiv konveierilint, mis lõpuks keerdub tsüklonaalselt külma frondiga
peaaegu rööbiti – oklusioonifrondini üsna tsükloni keskme lähedale.
Külma frondi taga taevas selgineb ja
pilvemassi serv on sageli nagu noaga
sirgeks lõigatud.
Külm ja soe konveierilint pärinevad tsüklonist lõunas või idas
olevast antitsüklonist. Selles õhk
laskub, kuni jõuab aluspinna lähedale: seal õhu omadused muutuvad
ning sellest õhust saab omakorda
konveierilintide lähtematerjal. Nii
on tsüklonid ja antitsüklonid omavahel seotud, seega võiks öelda, et
antitsüklonid on „süüdi” tsükloniga
seotud halvas ilmas, kuna justkui toidavad neid õhuga.
Ehkki selline konveierilintide
teooria on väga levinud ja küllaltki
põhjalik, on siiski avastatud puudusi.
Alati ei pruugi lindid olla hästi eristatavad või mõni neist puudub (näiteks
külm) või lähevad nad üksteiseks
üle, eriti ookeani kohal, kus külm
konveierilint võib veepinnalt koguda
nii palju soojust, et muutub ise soojaks konveierilindiks. Samuti paistab
mudel olevat liiga lihtsustatud, sest
õhu liikumist kõikides tsüklonites ei
ole võimalik kirjeldada kolme õhuvoolu toel: neid on ilmselt rohkem
[5].

Sagedasemad liikumisteed ehk
teljed. Kui tsüklonitel saab välja
tuua üsna palju tavapäraseid liikumisteekondi, siis antitsüklonitel on
neid märksa vähem (¥ 13). Ühtlasi
kulgevad antitsüklonite teljed rohkem põhjast lõunasse, tsüklonite
puhul on üsna tüüpilised ka edelast
kirdesse või lõunast põhja kulgevad liikumisteed. Mõned antitsüklonid võivad siiski liikuda ka kirdest
kagusse või isegi idast läände.
Assoori maksimumiga on seotud
kaks telge (¥ 13, telg 1 ja 2), neid
mõlemaid võib rohkem täheldada
suvel ja enamasti kulgeb nende tee
itta. Mõlemal juhul kaasneb soe või
isegi kuum ilm. Assoori maksimum
võib vahel paikneda kuni 50. laiustel, st Briti saartest läänes, seetõttu
arvestatakse ka teine telg kuuluvat
Assoori maksimumi juurde.

Mööda kolmandat telge liikuvad
antitsüklonid tekivad Gröönimaa
lähedal ning suunduvad üle Norra
mere ja Skandinaavia Musta mere
suunas: talvel toovad need kaasa
väga külma ilma. Näiteks kujundas
selline antitsüklon ilma 1978. aasta
lõpupäevadel (– 40 °C). Ka tänavuse
märtsi ilma mõjutas mitme nädala
vältel Gröönimaa antitsüklon (selle
hari), mistõttu võib öelda, et tegu oli
läbi aegade ühe külmema ja päikeselisema märtsikuuga.
Neljanda ja viienda telje ehk kaugelt põhjast lõuna poole tungivate
antitsüklonitega on sageli seotud
kevadised öökülmad. Suvisel ajal on
ilm siis üsna jahe.
Iseäranis külmi talveilmasid on
aga tinginud kuues ja seitsmes teekonnatelg: need on seotud Siberi
antitsükloniga, olles selle kauge läänetiiv [3].
Eelkirjeldatu põhjal võime tõdeda,
et antitsüklonid polegi nii üheülbalised, kui esialgu tunduvad. Iseäranis
siis, kui võrdleme arutatut koolis
õpitud tarkusega: selle järgi toovad
antitsüklonid justkui vaid rahuliku
ja ilusa ilma. Antitsüklonitega on aga
seotud palju põnevat ja need pakuvad ikka avastusrõõmu. Võiks öelda,
et ka inimeste ootused on sageli
antitsüklonaalset laadi: soovitakse,
et talvel oleks vähemalt paar nädalat suusailma ja talvist rahu, kevadel
palju päikest, suvel aga mõni nädal
rannailma ning sügisel vananaistesuvi. Ehkki me sellele iga hetk ei
mõtle, on kõigis neis ilusa ilma unistustes oma osa antitsüklonitel. Ei jää
need ka sel aastal tulemata! ■
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aasta veebruarist, lemmikteemad on äike ja pilved.
Alates 2009. aastast seotud ilm.ee-ga ning korraldanud üle Baltimaade äikesejahte.
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Mudel on kolmemõõtmeline ja kirjeldab väljakujunenud ehk juba okludeeruvat parasvöötmetsüklonit. Selle
järgi areneb tüüpiline tsüklon kolme
õhuvoolu võrgustikus (¥ 12): neid
õhuvoole nimetataksegi konveierilintideks ning nad liigutavad õhku
nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Selgelt väljakujunenud sooja
frondi ees on külm konveierilint.
See saab alguse aluspinna lähedalt;
põhjapoolkeral läände või loodesse
liikudes kogub see tasapisi niiskust ja tõuseb kõrgemale. Tsükloni
keskme lähedal ja selle põhjaservas
jõuab õhuvool tõusva õhu piirkonda
(konvergentsi tõttu liigub õhk tsükloni keskmes kõrgustesse). Seetõttu
vabaneb õhuvool niiskusest ja moodustub väga paks pilvemass: vahel
on see komakujuline (¥ 12) ja
tihtipeale tuleb sellest ohtralt sademeid. Näiteks oli selline tsüklon
Monika, mis 2010. aasta detsembris
tõi Eestisse tugeva lumetormi.
Kui külm konveierilint saavutab
tsükloni keskmest veidi põhja või
loode pool maksimaalse kõrguse
(umbes kiudpilvede kõrgus), siis
hargneb see kaheks. Üks haru keerdub ümber tsükloni keskme ja teine
liigub antitsüklonaalselt ehk põhjapoolkeral päripäeva itta, liitudes läänevooluga. Esimene haru muudab
tsükloni täitudes pilvemassid spiraalseks: neid pilvespiraale võib märgata
ka satelliidipiltidel.
Tsükloni soojas sektoris on soe
konveierilint, mis viib väiksematelt
laiustelt sooja ja niisket õhku sooja
sektorisse ja sooja frondi kohale.
Nõnda nagu külm tõuseb ka soe konveierilint kõrgustesse, kuid suundub
üle sooja frondi ja külma konveierilindi, justkui oleks tegu eritasandiliste maanteedega. Soe konveierilint
saavutab suurema kõrguse kui külm
konveierilint ja liitub viimase ületamisel läänevooluga. Tsükloni tsirkulatsioon tirib põhjapoolset osa soojast
konveierilindist läände, mistõttu
muutub õhuvool tihti S-kujuliseks;
vahel on see väga hästi nähtav satelliidipiltidelt. Kõnealune olukord
märgib tsükloni okludeerumist: saavutatud on maksimaalne arenguaste.
Kaugemalt loodest ja väga kõrgelt (tropopausist) laskub kuiva õhu

FOTO: ARTO-RANDEL sERVET
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Kuidas on õige kase- või vahtramahla võtta?
Hendrik Relve, Eesti Metsa peatoimetaja

M

ahlapuu valikul on oluline, et tal oleks jäme tüvi.
Siis tuleb ka mahla püsivamalt. Lausa koduõuest ma ei võtaks:
koduõe puud on selleks liiga väärtuslikud. Sobivat mahlapuud on
õige otsida küll kodu lähedalt, kuid
mõnest kõrvalisemast kohast.
Mu kogemus on näidanud, et ainult
välimuse järgi ei saa kunagi otsustada,
kui rohkesti ja kui magusat mahla
vahtra- või kasepuud annavad. Vaid
järele proovides leiad parima puu. Kase
puhul näib olevat tõepõhi all vanarahva ütlusel, et magusaimat mahla
annab künkal kasvav vana kask.
Siin tundub olevat ka loodusteaduslikku loogikat. Kuivemal maal
pumpavad kase juured tüvesse
vähem vett. Samas on jämedamasse
tüvesse eelmisest aastast talletunud
suhteliselt rohkem suhkruid. Seega
peaks mineraalmaal kasvav jäme
kasetüvi andma kangemat mahla kui

märjas kasvupaigas asuv ja peenema
tüvega kask. Väljavalitud parimat
mahlapuud saab kasutada aastaid.
Millal vahtral ja kasel mahlajooks
algab ja millal lõppeb? Vahtral on see
üldiselt märtsis, kasel aprillis. Aga see
võib kõikuda isegi paari nädala piires.
Väga palju oleneb puu asukohast.
Algus sõltub suuresti kevade ilmastikust. Mida soojem ja päikeselisem
ilm, seda varem mahlajooks algab.
Enamasti algab see Lõuna-Eestis
varem kui Põhja-Eestis.
Ent ka sama piirkonna ja sama liigi
mahlajooksu algus võib mu kogemuste järgi suuresti erineda. Puul,
mis asub päikeselises paigas, võib
mahlajooks alata koguni nädala või
enama võrra varem. Vahtra mahlajooks hääbub umbes siis, kui kase
oma algab. Kase mahlajooks soikub
siis, kui pungad on puhkenud.
Kuidas mahla jooksutada? Näiteks
vahtra mahlajooksu algust määran

selle järgi, et näpistan märtsis kodu
ümber luusides aeg-ajalt mõne võrse
otsast tükikese ja katsun seda sõrmega. Kui murdekoht on tõmbunud
niiskeks, on mahlajooks alanud.
Alati pole mahla saamiseks vajagi
tüvesse auku puurida. Tänavu olid
ühe kodulähedase vahtrapuu alumised
peened oksad kasvanud nii pikaks, et
neid tulnuks niikuinii kärpida. Saagisin
nad mahlajooksu algul poole pikkuse
peale ja riputasin iga oksatüüka otsa
pudeli. Mahla sain piisavalt.
Kui tüvesse puurida auk, võib selle
teha üsna peenikese, mitte suurema
kui väikese sõrme jämeduse. Pärast
mahlajooksu lõppu olen puuraugu
sulgenud puupunniga. Kui tahad,
et haav tüves oleks kindlalt kaitstud
seeneeoste ligipääsemise eest, kata
puupunni ümbrus pookevahaga. ■

M

u õhtukaarepoolsete koduakende vaateks on ahtake
heinamaasiil. Selle keskel kasvavad kõrvu kaks puud: üks
parimas kasvueas vaher ja teine lodjapuu, kellel ilusamad aastad ammu
möödas. Ehkki nad peaksid olema
üheealised. Nende tegelikku vanust

Koduõue lodjapuu üks arvukatest
sammaldunud tüvedest

üksjagu üle: kõrgust on tal lausa 3,8
meetrit. Temast suuremaid lodjapuid
ma küll näinud ei ole. Kas neid üleüldse on? ■
Villu Anvelt
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Vana lodjapuu parimais aastais vahtra kõrval,
kuigi nad mõlemad peaksid olema üsna
üheealised

ma ei tea, aga mäletan, et kunagi –
olin siis poisiklutt – kaevasid punasõdurid piki seda heinamaad mingi
kaabli jaoks kraavi. Kes teab, milleks
seda neile vaja võis olla. Ent meil
naabripoisiga oli lõbu laialt: tükiks
ajaks lahti unustatud kaablikraavis
pidasime kaevikusõdasid mis kole.
Sellest kraaviloost peaks nüüdseks
olema möödas pisut üle neljakümne
aasta ja sellest millalgi pisut hiljem
pidi too vaher ja lodjapuu võrsuma.
Unustatud kaabel on aga praegugi
nende juurte all.
Paraku täpselt ei tea, kuid viimaste
aastate sees lodjapuu enam õitsema
ei hakanud. Näib, et tema aeg on
läbi saamas: vanake on peaaegu
täiesti kuivanud ja seinakorbast kollane, kohati ripneb okstel ka rihmsambliku räbalaid, mis muidu jäävad
pigem silma suurte puude võrades.
Ent lodjapuu on ju samuti puu, kuigi
enamasti jääb ta vaid keskmise põõsa
mõõtu. See mu aknataguse heinamaa lodjapuu on aga põõsa suurusest

FOTOD: VILLu ANVELT

Lodjapuuvanake
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Valgejärv: Kurtna järvestiku viimane järv, mis ei ole minetanud esinduslikkust; seisund on hea ning looduskaitseväärtus väga suur [11, 13]

Kurtna järvestik –
loodusväärtus
inimmõju kütkeis
Jaanus Terasmaa

Eestis leidub magedat vett piisavalt ning üldjuhul on see hea kvaliteediga.
Tänavu, ÜRO rahvusvahelisel veekoostöö aastal, on õige hetk pöörata pilgud
Eesti kirdenurka, kus on taas ja üha teravamalt esile kerkinud veevarude ning
veekogude tarvituse ja kaitse probleemid.

I

da-Virumaal, valdavalt Illuka vallas asuv Kurtna järvestik on Eesti
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gedelt, vaid ka alt-, pealt- ja seestpoolt – mitmesuguste loodusvarade
vähem või rohkem intensiivse kasutamisega.
Kui ühtlasi pidada silmas eri
poolte ristuvaid ning vastukäivaid
soove, saab kokku väga keerulise
saatusega piirkonna. Paberi peal on
paljudel juhtudel tahetud parimat,
kuid läinud on nii, nagu ikka. Juba
1970. aastatel soovitas legendaarne
järveuurija Aare Mäemets luua
ümber järvestiku kaitsetsooni ning
lõpetada põhjavee pumpamine ja
sulgeda rajatud kraavid [12].
1996. aastal valminud keskkonnaekspertiisis „Kurtna piirkonna tootmisalade mõju järvestiku seisundile”
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järverohkemaid piirkondi, kus
umbes 30 ruutkilomeetril paikneb
ligi 40 eritüübilist väikejärve. Järvede
tihedus ruutkilomeetri kohta on seal
Eesti suurim. Järvestiku keskosa
paikneb Kurtna mõhnastikus, kus on
haruldased ning enim kaitset vajavad
liivaalade vähetoitelised järved.
Pärast põhjalikke uuringuid
loodi loodusteadlaste survel ENSV
Ministrite Nõukogu 8. juuni 1987. a
määrusega nr 319 kaitseala Kurtna
järverikka mõhnastiku hoiuks [4, 5].
Kaitseala hõlmab 2805 ha, millest
93% on riigi omandis. Kõlvikulise
jaotuse järgi on kogupindalast kõige

enam metsa (74%, 2077 ha), järgnevad sood (12%, 336 ha) ning veekogud (6,7%, 200 ha) [11].
Praegu korraldab kaitsealal toimuvat 2005. aastal vabariigi valitsuse
määrusega vastu võetud kaitse-eeskiri [10]. Tänavuse aasta esimesel
poolel valmib Kurtna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013–
2022. Seega tundub vähemalt paberi
peal kõik olevat korras ja kontrolli
all ning ainulaadse loodusväärtuse
pärast ei pea muret tundma.
Paraku see tegelikkuses nii ei ole.
Kui vaadata kaarti (¥ 1), on näha,
et see laiguke veel suhteliselt hästi
säilinud loodust on ümber piiratud
ja läbi põimunud – mitte ainult kül-
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ja selle lisades [13, 19] on korduvalt
rõhutatud vajadust kohe tegutseda.
Samas on esitatud konkreetsed tegevused, kuidas päästa haruldased järved hävingust. Tagantjärele tuleb
tõdeda, et praeguseks on läinud
käiku peaasjalikult vaid odavaimad
lahendused, mis ei soosi ala ning järvede loodusliku seisundi hoidu.
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¥ 1. Kurtna järvestiku ja maastikukaitseala paiknemine, hüdroloogiline võrk, reljeef ning
survetegurid

Kurtna järvestiku 18 järve on määratud kaitset vajavate loodusdirektiivi
elupaigatüüpide hulka. Neist omakorda pooled on eriti tundlikud ja
kaitset vajavad liivaalade vähetoitelised järved [2], kus kasvab mitu teise

ja kolmanda kategooria liiki. Peale
järvede ja järveelustiku on piirkonna
väärtus mitmekesine ja metsarohke
maastik, kus samuti võib kohata Eestis
kaitse all olevaid liike, sealhulgas esimese ja teise kaitsekategooria omi.
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• põlevkivi kaevandamine: Estonia, Viru
ja Ahtme (suletud) kaevandus, sirgala ja
Viivikonna karjäär
• liiva kaevandamine: Pannjärve karjäär
• turba kaevandmine: Oru turbaväljad
• veehaarded: Vasavere põhjaveehaare ja
Konsu veehaare
• rekreatsioon: puhkamine, sportimine, ujumine, kalastamine, looduses liikumine
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Tänapäevane umbes 1500-hektarine
Kurtna mõhnastik on osa Hilis-Valdai
(nüüd Weichseli) jäätumise lõpus
moodustunud Iisaku–Illuka–Kurtna
liustikutekkelisest pinnavormistikust.
Selle moodustavad põhja-lõunasuunalised piklikud mõhnad ja nende
vahel paiknevad sulglohud ja orulaadsed nõod [7, 9].
Seega vahelduvad siinsel alal peamiselt hästi sorditud keskmise- ja
peeneteralisest liivast ning kruusast
künkad glatsiokarstilise tekkega järvenõgudega.
Vasavere ürgoru suure filtratsioonikoefitsiendiga liivad ja kruusad
hõlmavad ühekihilise Kvaternaari
veeladestu Vasavere põhjaveekogumi
ala [14]. Läänest külgneb mõhnastik
soostunud tasandikega, idas paikneb Puhatu soostik ning lõunas asub
Kuremäe otsamoreen.
Kurtna järvestikus võib pinnamoe alusel tinglikult eristada kolme
tüüpi järvi [9]. Kaks rühma moodustavad põhja-lõunasuunalise suure
pindalaga järvede vööndi: läänepoolne asub Kurtna orundis (Kurtna
Suurjärv, Niinsaare järv, Pannjärv,
Mustjärv, Nõmmejärv jt), idapoolne
aga mõhnastiku idaosas (Aknajärv,
Jaala järv, Kirjakjärved ja Saarejärv
jt). Mõhnastiku keskosas paiknevad
väikesed umbjärved (Martiska järv,
Ahne-, Kuradi-, Haugjärv jt).
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sopilise kaldajoonega kaunis Ahnejärv on kannatanud nii veetaseme alanemise kui ka liigsuure inimkoormuse tõttu

Seda, milline surveteguritest on
loodusele olulisim , on artikli-
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Millal hakkas järvede veerežiim
muutuma? Kirjandusandmete põhjal saab järeldada, et 1946. aastani
oli järvede veerežiim looduslähedane
[15, 16, 19, 20, 22]. Ajavahemikus
1946–1960 on Ahne- ja Martiska järves registreeritud umbes ühemeetrine veetaseme langus. Sama juhtus
ilmselt ka Kuradijärves, kuid selle
kohta andmed puuduvad.
Ehkki tol ajajärgul töötasid juba
Ahtme kaevandus ning ka Konsu
veehaare, ei oleks toonaste uuringute järgi tohtinud nende mõju ulatuda mõhnastiku keskosa järvedeni.
On järeldatud, et tõenäoliselt põhjustasid muutusi ilmastikuolud [19].
Hilisem järvede veebilansi modelleerimine rõhutas looduslike põhjuste tähtsust veelgi ning lisas tol
ajajärgul valgala taimkattes toimunud muutuste mõju: 1940. aastatel
taastus metsatulekahjudes hävinud
mets [20, 21].
Rohkem langes veetase järvedes
1970. aastatel: kõige tõenäolisemalt Vasavere veehaarde rajamise
tõttu 1972. aastal. Vasavere veehaare koosneb 14 ridamisi paiknevast puurkaevust (¥ 1). Veehaare
rajati selleks, et varustada joogiveega

Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ning
Jõhvi linna.
Tänapäeval on kõnealusesse veevarustussüsteemi liidetud teisigi asumeid. Algne planeeritud veevõtt võis
olla kuni 22 500 kuupmeetrit päevas,
kuid vähemalt ametlike andmete
põhjal ei ole see kunagi ületanud
10 000 kuupmeetrit [19]. Mõne eksperdi arvates on see kogus tõenäoliselt olnud tunduvalt suurem [20].
Kui varem oli veehaardes lubatud päevas võtta kuni 10 000 kuupmeetrit vett, siis alates 2005. aastast
vähendati kogust kuni 8000 kuupmeetrini. Reaalne veevõtt on viimastel aastatel jäänud keskmiselt pigem
4000–5000 kuupmeetri piiresse
(OÜ Järve Biopuhastus andmed).

Teise olulise mõjurina on esile toodud Pannjärve liivakarjäär, mille
maardla pindala on 390 ha [8, 19].
See rajati küll juba 1964. aastal, kuid
alles 1987 hakati kaevandama põhjaveetasemest sügavamalt, rakendades
hüdropumpamist.
Nüüdisajal on liivakarjääri tekkinud 45-hektarine tehisjärv ja aastatel
2000–2004 peatunud kaevandamine
on praeguseks laienenud ka maardla
põhjaossa Pannjärve II liivakarjäärini
[18].
Põhimaardla kaevandusloa lõpptähtaeg saabub 2019. aastal. Suurim
lubatud aastatoodang on 230 000 m3.
Pannjärve II luba kehtib 2025. aastani, suurim lubatud aastatoodang on
100 000 m3 [11]. Kuna Pannjärves
kaevandatakse ka vee alt ning kae-
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tes ja raportites hinnatud erinevalt. Üldiselt on esile tõstetud kõiki
[6, 13, 17, 19, 20, 21]. Loetletud
tegurite mõju Kurtna järvedele
avaldub mitmeti: alates muutunud
veerežiimist, atmosfäärisaastest,
prügistamisest ning lõpetades kalade
röövpüügiga. Järvevett reostab ka
autode pesemine, kilesaunade ehitamine jm.
Samuti on läbi aegade kaevatud
järvede vahele eri suurusega kraave.
Nõnda on mitmest looduslikust umbjärvest saanud läbivoolujärved. See
avaldub nii järvede hüdrokeemias
kui ka veebilansis.
Kuigi andmed on mõneti vastuolulised ja mõõteread hõredad, saab
öelda, et viimase poole sajandi vältel
on Kurtna järvestiku järved kannatanud pikaajaliste mahukate veetaseme muutuste käes. Seda saab
siduda eelkõige mõhnastiku keskossa rajatud Vasavere veehaarde ja
Pannjärve liivakarjääri ning järvistust
idas paiknevate Oru turbakaevandusalade ja põlevkivikarjääri mõjuga.
Vahetult Vasavere veehaarde ja
Pannjärve karjääri mõjualas paiknevatel Martiska, Kuradi- ja Ahnejärvel
on veetase muutunud kuni kolmneli meetrit [1, 20]. Järvestiku põhjaosas asuvates Liiv- ja Kastjärves on
veetase turba- ja põlevkivi kaevandamise tõttu kõikunud kahe meetri
piires.
Mitme järve looduslik veerežiim
ja -tase on muutunud kaevandusvee

läbijuhtimise tõttu Konsu veehaarde
ja Raudi kanali kaudu. Niimoodi on
kannatanud saanud Niinsaare järv,
Nõmmejärv, Särgjärv, Ahvenjärv,
Kirjakjärved jpt. Siinses artiklis keskendume peamiselt mõhnastiku
keskosa ainulaadsete umbjärvede
saatusele.

| K I R dE -E E sT I LOO d U s |

Nõmmejärv kui kunagi populaarne ujumisjärv on kinni kasvamas ning vajab taastamist

tanud just sademete hulk erinevatel
perioodidel”.
Sellistest väidetest lähtudes ei ole
kokkuvõte üllatav: „Hinnates keskkonnamõju ala kaitse-eesmärkide
seisukohalt [---], on kavandatavad
tegevused lubatud, kuna projekti
realiseerimine ei mõju negatiivselt
Natura ala terviklikkusele. Projektiga
ei kaasne negatiivset keskkonnamõju, seega ei ole vajalikud ka täiendavad leevendavad meetmed”.
Seega, odavaimat moodust kasutades viidi ellu EL ühtekuuluvusfondi
rahastatud projekt ning 3. juulil
2012. aastal käivitati uus Ahtme
filtreerimisjaam. Sinna suunatakse
edaspidi ainult Vasavere veehaarde
renoveeritud pumplatest pärit vett
[23].
Teadusliku põhjenduseta ei saa
väita, et vaadeldavate umbjärvede
veetase on üksüheses seoses väljapumbatava põhjavee kogusega või

põhjaveetaseme muutustega. Samas
ei suuda ükski mudel kirjeldada loodusliku süsteemi täit keerukust ja
kõiki nüansse.
Mullu maikuus hakkas Tallinna
ülikooli ökoloogia instituudi järveuuringute töörühm tegema seitsme
järve veetaseme pidevvaatlusi. Need
on Nõmmejärv, Särgjärv, Valgejärv,
Suur-Kirjakjärv, Martiska järv,
Kuradijärv ja Ahnejärv. Selle tarbeks paigaldati 7. mail järvedesse
peelid (veetaseme mõõtmise latid).
Alates maist kuni novembri lõpuni
ehk lume tulekuni mõõdeti peele 22
korral. Lõplike järelduste tegemiseks
on kogutud andmeid veel vähe, kuid
vähemalt esialgsed tulemused teevad
muret (¥ 3).

Summaarsed sademehulgad on
2012. aastal varieerunud pikaajalise keskmise piires ning ka aasta
kogusumma on normi piires. Veevõtt

Ve e t a s e , m ü . m . p .

Kuradĳärv
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47,0
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1946

1960
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mai
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¥ 2. mõhnastiku keskosa umbjärvede absoluutse veetaseme muutus viimastel aastakümnetel
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vandatud liiva maht asendub veega,
võib vee juurdevool karjääri olla
mõningatel andmetel kuni 1000
kuupmeetrit päevas [1].
Seega lahknevad arvamused ja
uuringute tulemused veetaseme
languse põhimõjuri kohta kahte.
Osa teadlaste arvates on peasüüdlane Vasavere veehaare, sest esimest korda langes veetase suuremal
määral just 1970. aastate alguses ja
keskel, enne seda, kui Pannjärves
hakati kaevandama põhjaveetasemest allpool [1, 17, 20]. Samas
rõhutavad teised autorid, tuginedes
hüdrogeoloogilisele mudelile, eelkõige Pannjärve liivakarjääri ning ka
loodusolude muutuste mõju [19].
Eriti selgelt tuleb see arvamuste
vastuolu esile Vasavere veehaarde
rekonstrueerimise tarbeks antud
keskkonnamõjude eelhinnangust
[8]. Selle järgi on veehaarde mõju
olnud tugevalt üle hinnatud: tegelikult ei ole sellel peaaegu mingit
mõju Martiska järve, Kuradijärve ega
Ahnejärve veetasemele.
Tsiteerides keskkonnamõju eelhinnangut (2008): „Eelnevale tuginedes võib öelda, et veevõtt Vasavere
veehaardest ei ole kaugeltki ainuke
Kurtna järvede veetaseme mõjutaja
ning taoline lähenemine on vägagi
ühekülgne ja ekslik. Mõjutavaid faktoreid on mitmeid, millest olulisemad
on liiva-, põlevkivi- ja turbakaevandamine, veevõtt veehaardest ning ka
konkreetse vaatlusperioodi sademete
hulk. Analüüsitulemused näitavad,
et enim on järvede veetaset mõju-
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Hoolimata martiska järve kaldaäärses vees kasvavatest põõsastest ning surnud puutüvedest
on see populaarne puhke- ja ujumisjärv, mille kaldal asub ka lagunev RmK puhkekoht
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päevas). Kuid alates juulist, kui avati
uus filtreerimisjaam, on mahud tunduvalt kasvanud ning oktoobris (kesk-

Veetase üksinda on mündi üks külg.
Pool meetrit langust ei ole põhimõtteliselt ekstreemselt suur aastasisene
kõikumine. Kuid tuleb arvesse võtta,
et vaatlusaluste järvede veetase on
looduslikult juba nagunii märksa
madalam. Praegune veetaseme miinimum saabus sügisel: mitte erakordselt põuaste olude, vaid Eesti
viimase poole sajandi sajuseimal aastal (EMHI andmetel 854 mm keskmise 646 mm asemel).
Järve ökosüsteemi seisukohalt on
peale veetaseme oluline vaadelda
veemassi ning pindala muutusi
(¥ 4). Siin avaneb tunduvalt nukram pilt.
Suurimad muutused leidsid
aset enne 1980. aastate keskpaika.
Veemass vähenes Kuradi- ja Martiska
järves äärmuslikult: alles jäi vaid
ligikaudu 21% algsest veehulgast.
Pindala kahanes enim Martiska järvel, ennekõike reljeefist tingituna:
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Vasavere veehaardest on aasta esimesel poolel olnud viimaste aastate
tavapärases mahus (4000–5000 m3

miselt 7600 m3 päevas) olid need vaid
veidi alla lubatud maksimumi.
Järvede veetase on graafikul kujutatud selliselt, et peelide sissepaneku
päev 7. mai 2012 on n-ö nullpunkt,
mille suhtes muutused on esitatud.
Maikuu jooksul langeb veetase täiesti
normaalselt ja tavapäraselt, kuna
kaob ära kevadise lumesulavee mõju.
Erakordse sademerohkuse tõttu tõuseb veetase pisut juuni keskpaigas.
Alates juulist kuni oktoobrini on
kõikide järvede veetase mõningases languses. Tunduvalt kiiremini on
alanenud Martiska ja Kuradijärve
veetase. Nõmmejärve veetase alustab tõusu septembris; see on Konsu
veehaardes olev järv, kuhu pumbatakse Raudi kanalite kaudu vett
Estonia kaevandusest. Valgejärve ja
Ahnejärve veetase hakkab tõusma
mõnevõrra hiljem. Ent Martiska ja
Kuradijärve ühtlane veetaseme langus jätkub. Martiska järve veetase
stabiliseerub oktoobri lõpus, kuid
Kuradijärve veetase jääbki langema.
Erinevusi selgitavad ühelt poolt
järvede ja nende valgala suurus ja
kuju, teisalt paiknemine Vasavere
veehaarde suhtes. Kuradijärv asub
sisuliselt pumplate kõrval, Martiska
järv veidi kaugemal ja Ahnejärv
veelgi kaugemal (vt ¥ 1).
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Kuradijärv, enim veetaseme languse käes kannatanud väike tumedaveeline metsajärv, näib veest välja turritavate puutüvede tõttu sünge ka
talvel

sealne kaldaala on suures ulatuses
lauge ja madalaveeline.
2009–2010 oli järvedes taastunud
keskmiselt 60% veehulgast ja kuni
85% pindalast. Mulluse veetaseme languse tõttu on Kuradi- ja Martiska järv
taas kahanenud suuresti alla 50% algsest looduslikust mahust. Just veemahu
vähenemine ongi peapõhjus, miks mitmest Kurtna selgeveelisest vähetoitelisest järvest on saanud keskmise- kuni
rohketoitelised järved. Sellega on kaasnenud olulised muutused nii elustikus
kui ka esteetilises ilmes.
Ka hilisem veetaseme taastumine
pole kuigivõrd aidanud järvedel paraneda, pigem isegi vastupidi: siiani on
kaldatsoonid puhastamata ning vees
leidub ohtralt nii vanu puutüvesid
kui ka jõudsalt kasvavaid põõsaid.

Kurtna maastikukaitseala ning eelkõige ainulaadne järvestik on üks
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olulisi valukohti, kus ristuvad formaalsed kaitse-eesmärgid ja nende
täitmine, kireva kultuurilise taustaga
kohalike elanike ja ettevõtjate huvid,
külastajate vajadused ja soovid ning
riiklikult tähtsate maavarade kasutamine.
Kuigi mingit ühest toimivat retsepti ei ole võimalik välja töötada,
peab siiski leidma tasakaalu keskkonnakaitse, rekreatsiooni ja tööstuse vahel. Kompromisse saab teha
ainult kellegi huvide arvelt.

Tagamaks Kurtna järvestiku ning
sealse elustiku püsimist tugeva inimmõju all, tuleb lahendusi otsides
kindlasti parandada osaliste suhtlust.
Loodus ei tohi jääda kaotajaks. ■
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Reklaamtekst

Roheliste rattaretk
kutsub õue õppima
XXIV Roheliste Rattaretk „Kuidas elad, Pandivere?” kulgeb tänavu 10.–12. mail paesel
pinnal meie kodumaa allikate allikale.

E

t terves kehas võiks
elada ka terve vaim,
pakub kevadine Roheliste Rattaretk „Kuidas elad,
Pandivere?” peale kehakultuuri traditsiooniliselt ka
vaimutoitu: kolme päeva
jooksul saame teadmisi
geograafiast, geoloogiast,
bioloogiast, lähiajaloost,
kultuuripärandist ja muidugi
keskkonnast. Ja seda kõike
kevadises roheluses!
Kolm Pandivere kõrgemat
tippu: geograafia- ja
geoloogiatunnid
Rattaretke marsruut kulgeb
tänavu mööda jääaja muuseumi. Õpime geoloogiat
sõna otseses mõttes pedaalidega vändates: seda, kuidas
mandriliustik on vorminud
maastiku oosideks ja orgudeks. Hõivame matkates ka
kolm Pandivere lõunapoolsemat tippu: Emumäe, Ebavere,
ja Kellavere. Neist Emumägi,
Põhja-Eesti vägevaim, saab
üheks õhtuks, ööks ja hommikuks meie koduks: ööbime

sinavate metsade
ja taamal helkivate
veesilmadega mäe
nõlval, mis toob
meelde sõna „miljonidollarivaade”.
Möödasõit teisest
Pandivere
kõrgest
tipust, vanast Ebavere
hiiemäest,
annab meile
aga omalaadse
õppetunni. Mäe
tervisekeskus paneb
küsimärgi alla
hiie hoiu: kas
autoteelaiused suusarajad
vanas pühapaigas on ikka
õiged? Vastuseid otsides
sõidame järgmiste Pandivere
tippude poole ja vaatame,
kuidas näevad välja Tammiku ja Kellavere. Mõlemad
tipud on imeilusad ning
mäenõlvadel on retkelisele
varuks üllatusi.

Fosforiidikaevandamine ja
allikad: ajalugu ja geoloogia
25 aastat tagasi fosforiidisõjaga alustanud Roheliste
Rattaretk peab veerandsada aastat hiljem jälle
küsima, kes tahab taas
Pandiveres fosforiiti
kaevandada. Retkel
vaeme koos Eesti
geoloogidega, milleks
fosforiit hea on ning
kas tänapäeval saab
ohtlikku maavara
kaevandada nõnda,
et ei kahjustata
Pandivere allikaid.
Et Pandivere on
Eesti silmatera,
võib veenduda
iga retkeline
ise: rikkalikumalt allikaid
ei kohta me kusagil mujal
Eestis. Kolme päeva jooksul
näeme ikka ja jälle siin-seal
veesilmi ning teeme eraldi
peatuse kolme suure jõe
alguses: Pedja jõe algusallikal
Simunas, Valgejõe allikal
Porkunis ja Loobu jõe alguses Jõepere allikatel. Imeline
peatus Äntu selgeveeliste
järvede rahus annab teada,
miks Pandivere veekogud on
Eestimaale nii tähtsad.
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Lindudega sõbraks: bioloogiatunnid looduses
Esimest korda retke ajaloos
toimuvad sel aastal laagris
linnuõppe retked. Otse
Emumäe metsastel nõlvadel
tahame linnutundjate abiga
nii õhtul kui ka hommikul
kuulata, kes siin laulavad.
Kui päevane retk seljataga,
telgid üles pandud ja kõht
sooja suppi täis, on paras
aeg jalutada natuke Emumäel ning mõtiskleda siinsete paikade lumma üle. Võib

Selgeveeliste Äntu järvede ilu saladusi otsime retkel koos järvetead
lastega.
28
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Peatus Kiltsi mõisas jutustab
meile ümbermaailmareisija
Adam von Krusensterni loo.

vaid rõõmustada, et suur
segamets pakub elupaiku
mitmesugustele sulelistele.
Võib vaid mõelda, milline aga nägi see paik välja
sajand tagasi, kui kõik oli
põldudega kaetud ja paljas!
Baltisaksa meresõitjad ja
teadlased: kultuurilugu
Retkel kuuleme kohajutte ka
nelja vägeva baltisaksa mehe
kohta, kes on elanud või
töötanud Pandiveres. Kiltsi
mõisas, ümbermaailmareisija
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Esimesel retkeööl püstitame telgid Pandivere kõrgemale tipule Emu
mäele, kust avanevad vaated teistele kõrgetele tippudele
ümbruskonnas.

Adam von Krusensterni kodus, näeme kuulsa admirali
eluruume, vaadet tema töötoa aknast ja kuulame juttu
maailmamerede kaardistamisest. Samuti kogeme üllatusega, et Eestist on pärit ka teine
tuntud ümbermaailmasõitja
admiral Friedrich B. von
Lütke, keda meie idanaabrid
hindavad eriti kõrgelt. Lasila
mõisas kuulame kohajuttu
embrüoloogia rajajast Karl
Ernst von Baerist ning Struve
posti juures Simunas uurime, miks Eestimaal elanud
Friedrich G. W. von Struvel
oli vaja kahe sajandi eest algatada meridiaanikaarte täpne
mõõdistamine ja miks selleks
sobis hästi Pandivere kandi
maastik.

jatud kurikuulsaid angaare.
Siin on põnevat nii väikestele
kui ka suurtele poistele, sest
kõneaineks tuleb avalikkuse
eest varjul hoitud saladus
tuumalõhkepeadest Eestis.
Endiste militaarrajatiste
tähtsust minevikus rõhutab
ka lähikonnas paiknev mälestusmärk mitmele tühjaks
jäänud külale, mis baaside
tõttu sunniti mujale kolima.
Keskkonnaõppetunnid:
prügisortimine
Retke käigus tekib igal matkajal mitmesugust prahti:
pudeleid, toidujäätmeid
jm. Et meist ei jääks maha
paberilehekestki, aitavad
vabatahtlikud retkel iga
prügikasti juures jäätmed õigesse kohta visata. Selleks et
teemale kaalu anda, näitame
rohelises telgis üksiti keskkonnateemalisi filme ning
keskendume ökojalajäljest
kõnelevatele mängudele.
Ootame koos meiega õues
õppima kõiki õpetajaid
õpilastega. Tänavu tegime

Okupatsiooniajal hoiti Rohu raketibaasis tuumapäid. Miks ja kuidas,
kuuleme retkel sõjaajaloolaste suust.

sellele mõeldes ka koolidele
eraldi pakkumise: vaata lähemalt meie kodulehelt
www.rattaretked.ee.
Kohtumiseni 24. Roheliste
Rattaretkel!
Helen Arusoo
Roheliste Rattaretke
meeskonna liige
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Rohu raketibaas:
lähiajalugu
Tähelepanuta ei jää ka meie
isamaa lähiajaloo õppetunnid: rattaretk peatub
endises Rohu raketibaasis,
kus sõjaajaloolased näitavad
okupatsiooniarmeest hül-

Struve post teel Simunasse õpetab, mis on Tartu meridiaanikaar
ja miks Friedrich G.W. von Struve kahesaja aasta eest kaare mõõt
misega vaeva nägi.

Kalevipoja hobune kaapis
Peetla raba pinnast huntide
eest põgenedes nii tugevasti,
et sellest sündis kõrge mägi,
nii räägib muistend Emumäe
tekkimisest. Nüüd seisab mäel
ka Peetla raba männijuurikat
est ehitatud onn, autor Hando
Kuntro.
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Punakas kuldtäht võib harva kasvada ka tihedalt koos. Pildistatud 9. mail 2011 Lüübnitsa rahvamaja pargis

Kollane nagu kuldtäht
Toomas Kukk

Kuldtähed on Eesti taimede hulgas esimesi õitsejaid. Õied on neil kõigil
kollased ja taimed seetõttu esmapilgul äravahetamiseni sarnased. Ka
kuldtähtede leiuandmestik on meil puudulik: nii vara, kuldtähtede õitsemise
ajal, ei käi botaanikud veel välitöödel.

K
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luvad siia sugukonda näiteks liilia
ja tulp.
Kuldtähed õitsevad varakevadel,
neil on mullas üks suurem sibul ja
osal liikidel selle ümber palju väikeseid sigisibulaid. Ebasarikjasse õisikusse
on koondunud 2–15 õit, mille õiekate
koosneb ühesugustest lehtedest ehk
perigoonist. Õisiku alusel on kakskolm õisiku kandelehte, mis meenutavad tavalist lehte. Viljunud taimel
areneb väheste seemnetega kupar.

Kollane kuldtäht (Gagea lutea) paistab silma tugeva kasvu poolest. Ta ei
tekita sigisibulaid, maa sees on vaid
üks suurem sibul, seetõttu kasvavad
taimed enamasti üksikult, mitte pundina. Neil on tugev hallika kirmega
kaetud juurmine leht ja niisama lai
õisiku kandeleht. Õiekattelehed on
kollased ja tömbitipulised.

Võrdluseks: ida- ja väikesel kuldtähel paikneb ümber õitseva taime
punt kitsaid noori lehti, mis kasvavad
väikestest sigisibulatest. Vaid punakas kuldtäht kasvab enamasti üksiktaimedena.
Eestis on kollane kuldtäht levinud hajusalt kõikjal, kuid harvemini
Kesk-Eestis.

Punakas kuldtäht (Gagea erubescens)
meenutab kollast kuldtähte oma
enamasti üksiktaimelise kasvuviisi
poolest: ka temal pole ümber sibula
sigisibulaid. Õielehed on tal tömbid
ja väljastpoolt punakad, nii et teda
võiks vabalt kutsuda ka „punatäheks”. Tema juurmine leht on õisiku
kandelehest natuke kitsam.
Eestis on teda leitud vaid Beresje
ja Lüübnitsa juurest, kus ta kasvab
rohumaadel, surnuaias ja pargis.
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uldtähe perekonnas on umbes
90 liiki, kes on looduslikult
levinud vaid Euraasias ning
kellest 23 areaal ulatub Euroopasse.
Eestis on leitud kasvamas neli liiki,
neist kolm on arvatud pärismaiseks
ja üks, ida-kuldtäht, sissetooduks.
Inimene on soodustanud siiski
kõikide kuldtähtede levikut, kas
otseselt või kaude. Paljud on toonud
kuldtähe oma aeda: taim ei nõua
hoolt, kevadel lühikest aega õitsedes on ta silmapaistev ja ülejäänud
aasta jooksul pole seda taime näha.
Erinevalt näiteks varakevadel õitsevast katkujuurest, kellel pärast õitsemist arenevad sügiseni püsivad
hiigelsuured lehed.
Kuldtäht kuulub liilialiste hulka,
nii selle sugukonna varasemas,
laias kui ka nüüdses, kitsas mõistes.
Tuntumatest perekondadest kuu-

FOTO: ELINA ROOs
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Kollane kuldtäht kasvab üldjuhul üksikult, ta
õielehed on tömbid ning juurmine leht laiem
kui teistel kuldtähtedel
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leiud pärast 1971. aastat
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Väike kuldtäht (Gagea minima) kasvab kitsaste lehtede pundina, mille
keskel on õitega varred. Tema suuremat sibulat ümbritsevad arvukad väikesed sibulad, millest kasvavad välja
kitsad lehed. Õielehed on kitsad ja
teravatipulised, õisiku kandeleht on
aga juurmistest lehtedest märgatavalt
laiem.
Eestis on teda leitud eeskätt
asustuse lähedalt hajusalt peaaegu
kõikjal, vaid Kesk-Eestist ja näiteks
Raplamaalt pole teda teada.
Ida-kuldtähe (Gagea granulosa) kas-

(
(
(

Esimest korda leidsid meilt punaka
kuldtähe Peterburi botaanikud
Galina Konechnaya ja Ado Haare
1985. aastal. 2011. aasta mais välitöödel vaatasime need leiukohad
üle ja leidsime ka uue leiukoha
Lüübnitsast.
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Punakas kuldtäht kasvab enamasti üksikult
ning tema tömbitipulised õielehed on
väljastpoolt punakad

vuvorm sarnaneb väikese kuldtähe
omaga: samasugused lehtede pundid, sest suuremat sibulat ümbritseb
ringina või poolkaarena hulk pisikesi
sigisibulaid ning igast sibulast kasvab
maapinnale ka peenike leht. Õitseva
taime juurmine leht on õisiku kandelehest vaid veidi kitsam. Õisiku all
on tavaliselt vaid üks kandeleht.
Ida-kuldtäht pärineb meil väidetavalt Tartu ülikooli botaanikaaiast,
kuhu liik kunagi 19. sajandil sisse
toodi [1]. Praeguseks on ta levinud
Tartust kaugemale: teda on leitud
ka Pärnust, Väimelast ja Peipsi järve
lähedalt Laossina surnuaialt. Liigi
looduslik levila ei jää Eestist kuigi
kaugele, nii et põhimõtteliselt võiks
ida-kuldtähte pidada ka meie pärismaiseks liigiks või siis niisama looduslikuks nagu teisi kuldtähe liike.
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Ida-kuldtäht kasvab mitmekesi koos, tema
õielehed on pigem tömbid ja mõlemalt poolt
kollased

1. Eichwald, Karl 1940. Eestis naturaliseeruv idakuldtäht, Gagea granulosa Turcz. – Eesti Loodus 9
(3): 130–132.

(

(

(
(

(

leiud pärast 1971. aastat

2. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti
taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool.
Toomas Kukk (1971) on botaanik, EMÜ
herbaariumi vanemkuraator ja Eesti Looduse
peatoimetaja.
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leiud pärast 1971. aastat

(

Kuldtähtede leviku andmestik
on endiselt puudulik, sestap on
uued leiuandmed väga teretulnud. Teateid kuldtähtede leidude
kohta võib saata Eesti Looduse toimetusele (soovitatavalt koos kuivatatud taime ja leiuandmetega)
või sisestada loodusvaatluste andmebaasi: loodus.keskkonnainfo.ee/
LVA/LVA.aspx. ■

(

Väikesel kuldtähel on õielehed kitsad ja
teravatipulised, mõlemalt poolt kollased. Ka
väike kuldtäht kasvab tihedate puntidena
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Ootamatu
kohtumine

F
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oto sündis möödunud kevadel ühel Põlvamaa matkarajal.
Olin järjekordsel pildiretkel, kui
järsku nägin väikest musta looma
mööda vilksamas. Peagi avastasin
vana puurondi seest välja vaatamas
ühe selli, kes osutus mingiks. Tegin
mõned fotod ja lahkusime sõpradena.
Olen sündinud 1989 Tartumaal ja
juba lapsepõlvest saadik loodusega
tihedalt kokku puutunud. Eriti eredalt meenuvad idüllilised suvehommikud kalavetel; tänini olen agar
kalamees. Ilmselt ongi kalastamine,
minu esimene suur kirg, mind loodusega enim sidunud. Sealt pärineb
ka huvi pildistamise vastu: hakkasin
oma kalasaake ja hommikusi järvevaateid jäädvustama.
Tõsisemalt olen fotograafiaga tegelenud möödunud aasta algusest ning
suure loodusesõbrana sai mu valdkonnaks loodusfoto. Peamiselt meeldib mulle pildistada linde-loomi ja
maastikke. Nüüdseks on loodusfotograafiast kujunenud minu elustiil.
Minu jaoks on see harmooniline
suhe inimese ja looduse vahel, mis
aitab mõista keskkonda ja elurikkuse tähtsust. Selles on üheskoos
nägemine, kogemine, tunnetamine
ja emotsioon, mida kaamera vahendusel vaatajatega jagada. Minu pilte
saab vaadata kodulehel www.ragnisphoto.com.
Pildistamisel kasutan Nikoni fotovarustust ning praegu on mu seljakotis ustavateks töömesilasteks Nikon
D90 kere, Nikkori 300 mm teleobjektiiv koos konverteriga ning mõned
kit-objektiivid.
Nikon D90 + Nikkor 55–200 mm VR. ■
Ragnis Pärnmets
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Toomas Saat on sündinud 8. märtsil 1954 muhumaal.
Lõpetanud 1978 Tartu ülikooli. Töötanud TÜ zooloogiakateedris, zooloogiamuuseumis ja TÜ zooloogia- ja
hüdrobioloogia instituudis 1981–1997 mitmesugustel ametikohtadel (vanemõpetaja, sektori- ja muuseumi juhataja,
dotsent, korraline professor, instituudi juhataja). Alates
1998. aastast Eesti mereinstituudi direktor, tagasi valitud
ka tänavu. uurinud luukalade embrüoloogiat, kalavarude
dünaamikat, seisundit ja taastootmist. Osaleb mitme
rahvusvahelise teadusühingu (Ameerika kalandusühing,
Prantsuse ihtüoloogiaselts) ja kalandusprobleemidega
tegeleva kogu (IcEs, NAFO, EFARO jt) töös.

mereinstituudis
teatakse kalavarude
seisundit
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Ihtüoloog Toomas Saati küsitlenud Toomas Kukk
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FOTO: sANDER ILVEsT/sAARTE HÄÄL
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On ikka, kuigi õigem oleks ehk märkida, et meri oli kunagi täis inimesele
suuremat huvi pakkuvaid kalu. Neid
kalu on nüüd enamiku liikide puhul
vähem. Peamine põhjus on ikka
inimtegevus: nii otsene (kalapüük)
kui ka kaudne, veekogude eutrofeerumine ja reostamine, jõgede paisutamine jne.
Kalade arvukust mõjutavad muidugi ka kliimamuutused, nagu suvine
veetemperatuur, jõgede vooluhulga
perioodiline muutumine, selliste
merekalade nagu tursk ja lest puhul
ka soolase ookeanivee sissevool jm.
Ja muidugi on kaladel teisigi vaenlasi
peale inimese, ennekõike röövtoidulised kalad. Näiteks, kui tursa arvukus suureneb, väheneb tema peamise
toiduobjekti kilu arvukus. Kaladest
toituvad kalatoidulised linnud, eriti
kormoranid, kes meie andmetel näiteks Väinameres söövad rohkem kalu,
kui kalurid püüavad, ja kes võivad
koelmualadel toitudes suruda alla
mõne kalaliigi arvukuse, ja kalatoidulised veeimetajad, hülged.
Kalade, nagu ka teiste elusorganismide arvukus muutub ajas: suurema
arvukusega perioodid vähenevad
väiksema arvukusega perioodidega.
Ilmekad näited on tuulehaug, meritint, haug jt. Kahjuks on aga nii,
et suuresti inimtegevuse tõttu on
kalade arvukuse ja seetõttu ka väljapüügi tipud muutunud aja jooksul
üha väiksemaks.
Tõsine probleem on ka kehtestatud
piirangutest kinnipidamise tagamine,
ennekõike inimeste teadlikkuse suurendamine (kus üritame kaasa aidata)
ja vahetud kontrollimeetmed, mis
pole küll meie, vaid riiklike järelevalveorganite tegevusala.

Mida arvata hüdroenergia tootmisest Eestis?

Talvisel katsepüügil Peipsil. Peipsi on küll mere mõõtu, aga siin elavad ikkagi vaid mageveekalad

peaksid kinni maksma kõik oma
tegevusega seotud keskkonnakahjud,
sealhulgas kalavarude taastootmise
kulud. Eesti jõgede elektrienergia
tootmise potentsiaal kokku on sama
suur kui paaril nüüdisaegsel tuulegeneraatoril, kahjud samas võrreldamatult suuremad kui tuuleenergia
kasutamisel.

ja merre laskuvate kalade hukkumine turbiinides on ikka probleem.
Saadav elektrikogus on tühine ja see,
et tarbija peaks selle lõbu eest kõvasti
peale maksma, tundub terve mõistuse vastane.

Kui tugevasti ikkagi Sindi pais
meie kalavarusid mõjutab? Kas
kalapääsudest oleks siin kasu?
Sindi pais tõkestab siirdekalade ligipääsu enamikule Pärnu jõe potentsiaalsetest kudealadest ja seetõttu on
ta mõju kaladele väga negatiivne.
Toimiv kalapääs muidugi leevendaks olukorda, aga suurel osal aastast tuleks kogu jõevool suunata
kalateele, et see normaalselt talitleks,

Eks peamised ole ikka ülepüük ja
eutrofeerumine, siirdekalade puhul
lisaks rändetõkked jõgedel; mõju on
liigiti erinev. Mõõdukas eutrofeerumine tegelikult suurendab enamiku
kalaliikide produktiivsust, aga kahjuks ei suuda me kuigi hästi seda
mõõdukat taset hoida.
Ennekõike on praegu suures ohus
need kalaliigid, kelle sigimistingimused on halvenenud, ja eeskätt siirde-

Mis ohustab Läänemere kalavarusid
tänapäeval kõige enam: liigne püük,
eutrofeerumine või mõni muu tegur?

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a

Üks suuremaid rumalusi, mida Eestis
praegu tehakse, on pidada jõgedel
elektrienergia tootmist rohelise energia tootmiseks. Eesti tingimustes e i
o l e hüdroenergia tootmine (jõgede
paisutamise abil) roheline energia,
seda ei tohiks kindlasti doteerida,
vastupidi: hüdroenergia tootjad

FOTO: VÄINO VAINO

Vanasti oli meri kalu täis, nüüd ei
saa enam midagi. Kas sellel väitel
on alust? Kui on, siis miks?
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Ahven on üks tavalisemaid kalu nii mere rannikuosas kui ka magevees. see kala on kätte
saadud katsepüügil

Aeg-ajalt kirjutatakse Läänemere
kalade toksilisusest, näiteks PCB-st,
aga ka raskmetallidest. Kui oluline
on see kalade kasutamise seisukohast ja kuidas see mõjutab looduslikke populatsioone?

Inimene saab siin muidugi kaasa
aidata ja peabki seda tegema, sest
kalapopulatsioonid kannatavad
ennekõike ikka inimtegevuse tõttu ja
juba puhtpraktiline huvi, soov kala
püüda, sunnib selleks.
Üks võimalus on mõistlikud püügija muud piirangud (näiteks jetidega
kihutamise kohta) kudemisajal ja
kudemisrände ajal ning koelmutel ja
noorkalade toitumisaladel. Üks meie
töösuundi ongi kaasa aidata kalandusadministratsioonile, et need piirangud oleksid mõistlikud nii kalade kui
ka kalapüüdjate seisukohast.
Oluline on ka looduslike kudemisalade taastamine (melioreerimine)

Kui teadlikud on meie kalurid ja
kalade töötlejad kalandusest ja
kalakaitsest?
Üldiselt ikka teadlikumad, kui nad
mõnikord oma igapäevase käitumisega välja näitavad. Eks hetkekasu
nimel elamine on inimestele omane.
Aga minu meelest on kalurkond viimaste aastate jooksul hakanud üha
enam mõtlema pikemas perspektiivis.

Kas Läänemere kalavarude liigilises
koosseisus ja kogustes on toimunud
ka positiivseid muutusi?
Liigilise koosseisu muutuste poolest
mitte; on lisandunud võõrliike, aga
FOTO: TOOmAs sAAT

kalad ehk jõgedes kudemas käivad
kalad. Näiteks nii meres kudevad
kui ka jõgedes kudevad siiad, esimesed eutrofeerumise ja ülepüügi
tõttu. Eutrofeerunud vees on rohkem sodi, mis matab enda alla talv
läbi veekogu põhjas arenenud siialooted ja need surevad hapnikupuuduse tõttu, teised seepärast, et nad ei
pääse koelmutele, ja senisedki koelmud kipuvad setetega kattuma (vajavad perioodilist melioreerimist).

ning juurdepääsu tagamine koelmutele: jõesuudmete avamine, jõgedes
rändetõkete kõrvaldamine – majanduslikust aspektist täiesti mõttetute
paisude sulgemine või siis efektiivsete kalapääsude rajamine paisude
kõrvale jne.
Ka tehiskoelmute rajamine on üks
võimalus. Juba aastakümneid oleme
pannud Pärnu lahte tehiskoelmuid.
Praegu on käimas mitu Euroopa
kalandusfondi finantseeritavat projekti, mille eesmärk on kaardistada
tähtsamad koelmualad ja selgitada
nende melioreerimise võimalusi ning
töötada välja tehiskoelmute optimaalne ehitus.

Inimene pole hüljes, kes toitub ainult
Läänemere kalast, ja mina isiklikult
ei näe siin olulist probleemi, söön
meie kalu nii palju, kui kätte saan
ja jaksan. Kehtestatud piirnormidest suuremaid saasteainete koguseid võib sisalduda vanades kalades,
nende akumuleerumine korreleerub
peamiselt ajaga ehk kalade eaga, aga
üldiselt on kõik normi piires.
Vahepeal oli suur märul dioksiinide ümber. Jätke aastas mõni
tükk suitsutatud liha või kala söömata: seda dioksiinikogust, mis teil
sel juhul saamata jääb, ei suuda te
muul viisil töödeldud kalast kuidagi
kätte saada.

36

I228I EEST I LOO DUS APR I LL 2013

Esmapilgul võiks sellist merd pidada reostunuks ja tugevasti eutrofeerunuks: sellele viitab
lopsakas vetikakasv. Tegelikult on pilt tehtud Vilsandi lähedal, kus meri on suhteliselt puhas

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a

Kas ja kui palju saab inimene kaasa
aidata kalade taastootmisele?
Tehiskoelmute loomine on vast üks
võimalusi?

FOTOD: ERAKOGu
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Vilsandi saar on kalauurijatele tuntud
peatuspaik

Välitööd saarnakil. Kõrvuti ihtüoloogidega osalevad katsepüükidel ka Tartu ülikooli
bioloogiaüliõpilased praktika käigus

seda ei saa pidada positiivseks. Nagu
olen märkinud: kõigi liikide arvukus
kõigub ja praegu on varu suhteliselt
suur näiteks räimel, kilul ning ka
lestal (viimase arvukus on nüüd küll
hakanud vähenema).

kehtestades teadlaste ettepanekuid.
Tavaliselt, kui näiteks on vaja varu
taastamiseks püügisurvet tunduvalt
vähendada, annavad teadlased mitu
stsenaariumit eesmärgi saavutamiseks
(kiiresti ja aeglasemalt sihile jõudmise
võimalused). Sel juhul valivad poliitikud sageli aeglasema tee, põhjendusega, et koera saba raiumine jupikaupa
on koerale vähem valulik.

Kas Läänemere kalapüügikvoodid
on teaduslikult põhjendatud või
pigem poliitilised kokkulepped?
Kvootide kehtetamise lähteandmed on
teaduslikult põhjendatud, mõnikord
küll andmete vähesuse tõttu ehk liiga
alalhoidlikud. Üha enam arvestatakse
ka administratiivseid püügikvoote

Kui palju on kalavarude hoidmisel
kasu püügikvootidest?
Kõik oleneb sellest, kui efektiivselt
suudab riik tagada järelevalve, aga

sellega on suuri probleeme, ja mitte
ainult Eestis.

Peipsit nimetatakse tihti ka mereks.
Kui palju erineb Peipsi kalastik mere
omast?
Meres toitumas käivad siirdekalad ei
pääse Peipsisse ega pääsenud ka enne
hüdroelektrijaama rajamist ja kalastik koosneb vaid mageveeliikidest.
Samas elavad peaaegu kõik Eesti
mageveekalad Peipsi järves ja temaga
seotud jõgedes. Peipsi järv on väga
suure kalaproduktiivsusega, võrreldav troopikajärvede omaga. Kahjuks
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on eutrofeerumine siin nihkunud üle
mõistliku piiri ja hapnikunõudlikumad liigid, ennekõike siig ja rääbis,
on ohustatud.

sealhulgas kalurkonna, harimist. Siin
on tõhusalt tööle hakanud TÜ koosseisus töötav asutustevaheline kalanduse teabekeskus Pärnus.

Mereinstituut on kunagise Läänemere TUI õigusjärglane, mis oli kitsalt uurimisasutus. Kuivõrd tegeleb
nüüdne mereinstituut õppetööga?
Kas noori merebiolooge ja -uurijaid
ikka jätkub?

Eesti mereinstituut asub Tartus
Emajõe kallastel. Kas meri kaugeks
ei jää?

Mereinstituut on väga laia uurimisampluaaga asutus, kalauurijaid on
neist napp kolmandik. Ja peamine
probleem tänapäeval ongi kvaliteetsed
uurijad, kui neid jagub, pole töö jaoks
raha leidmine ületamatu takistus.
Tegeleme õppetööga, peamiselt
Tartu ülikoolis, aga vähem, kui suudaksime ja peaksime, ja lähemate
aastate jooksul on eesmärk siin olukorda parandada. Siiski osaleme TÜ
kõigi õpitasandite õppetöös; meil on
omad doktorandid ja doktorikraadiga järelkasv on pidev ja suurem
kui varemalt.
Lisaks vahetule õppetööle peame
väga oluliseks töösuunaks üldsuse,

Peamine osa instituudist asub siiski
Tallinnas. Enamik kalauurijaid on
tõepoolest Tartus. Osa inimesi töötab Pärnus. Peale selle on välibaasid
mitmel pool Eestis. Uurimislaevad
baseeruvad meil Pärnus ja Peipsi järvel. Eesti suurust arvestades ei jää siin
ükski koht kaugeks. Tegeleme muu
hulgas ka Peipsi järve kalavarude hindamisega; Tartust sinna käia on tunduvalt lühem maa kui Tallinnast.
Lisaks kogume kalade ja muude
veeorganismide kohta andmeid näiteks Atlandi ookeanil ja siin pole küll
vahet (peale lennukile minemise
mugavuse), kas alustada Tallinnast
või Tartust.

Kuidas on Läänemere uurimine korraldatud naaberriikides? Millisel

tasemel tundub olevat meie mereinstituut võrreldes naabritega?
Eks uurimine toimub ikka instituutides; enamikus maades on kalandusinstituudid seotud ülikoolidega,
mõnes on nad riiklikud. On hulk
valdkondi, kus oleme päris tipus,
mida tõendab ka meie kaasamine
arvukatesse EL finantseeritavatesse
projektidesse. Aga mereinstituut,
hoolimata töötajate arvu järjekindlast
suurenemisest, on siiski väike võrreldes enamiku teiste Läänemere-riikide
vastavate instituutidega ja kõigega me
tegeleda ei suuda ega peagi.

Kõige lõpuks tavapärane küsimus:
kas sul jääb peale teaduse ja mereinstituudi aega ka hobide jaoks?
Ikka jääb, ja kui ei jää, tuleb võtta.
Ehkki, kui hoolega järele mõelda,
võib kõik need niinimetatud hobid,
ka reisimise mõnele väikesaarele
või sooja mere äärde või suve kodus tegutsemise, liigitada laisklemise alla. Ja siin ei erine ma tavalisest
inimesest: olen nii laisk kui vähegi
võimalik. ■

EESTI LOODUS

ON VÄÄRT LUGEMISVARA
Ajakirjadel head hinnad
Loodushuvilistel on Eesti Looduse 80 aasta
juubeli puhul suurepärane võimalus täiendada
oma arhiivi või soetada huvipakkuvaid numbreid soodsa hinnaga. Ajakirja Tartu
toimetusest (Veski 4) saab osta vanu,
alates 1958. aastast ilmunud ajakirju.
Hinnakiri
• 1958–2011 ilmunud ajakirjad
maksavad 0,20 eurot kuni
1 euro/tk
• mullused
numbrid
maksavad 2 eurot/tk,
linnuhäälte plaadiga
mainumber 4 eurot

• tänavusi ajakirju saab toimetusest ostes
3 euro eest (v.a CD-ga number)
Soovitame enne järele uurida, kas toimetuses on huvipakkuvat Eesti
Loodust, sest üksikud vanad
numbrid on otsa saanud.
Saadaval on ka teiste MTÜ
Loodusajakirja väljaannete
(Horisont, Loodusesõber,
Eesti Mets) viimaste aastate
numbrid.
Küsimuste korral tasub
julgelt kirjutada aadressil toimetus@el.loodus.ee
või helistada 742 1143.
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„LOODUSE RAAMATUKOGU” SARJAS ILMUNUD:

2013. AASTAL ILMUMAS:
mais Horisondi raamat „Osakestefüüsika. Higgsi bosoni lugu”
detsembris Eesti Metsa raamat „Põhja- ja Lõuna-Ameerika metsad”
detsembris Loodusesõbra raamat „25 aastat Roheliste Rattaretke”

TELLI VASTAV AJAKIRI JA SAAD RAAMATU KAUBA PEALE!

„Looduse raamatukogu“ sarja raamatuid
saab osta ka raamatupoodidest või

www. loodusajakiri.ee
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Kevadmatk Ahja jõel
Ain Erik

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala teljeks on Ahja jõgi, täpsemini
kaheksateistkümne kilomeetri pikkune jõelõik Koorverest Otteni. selle jõeosa
jagab kaheks Kiidjärve maanteesild: sillast allavoolu jääv lõik on kuulsate
taevaskodade ning saesaare paisjärve ja rohkete liivakivipaljandite poolest
hästi tuntud matkapiirkond. seevastu Kiidjärvelt ülesvoolu jäävat üheksa
kilomeetri pikkust osa tuntakse mõnevõrra vähem ja matkajaid käib siin
harvem. sestap asume tutvumisretkele.

K

oorvere–Kiidjärve vahelise jõelõigu ääres ei ole jalgsimatkaks
sobivaid radasid. Küll on aga
jões piisavalt vett, et pärivett liueldes
nautida kauneid jõevaateid. Nõnda
asusime möödunud aasta maikuus
Koorvere Näkikivi juurest teele:
peale allakirjutanu võtsid kanuudes
kohad sisse matkasõber, „Kevade”
filmi Teele ehk Riina Hein ja kogenud veematkaja Ursula Erik seiklusmatkaklubist Toonus Pluss, liikumise
suunaja oli matkajuht Toomas Uibo
samast klubist.

tusi. Kes peaks need kaitsealal jõest
kõrvaldama? Kas maaomanik või
keskkonnakaitse töötajad? Praegu on
seda teinud kanuusõitjad neile vajalikul määral. Valgemetsa raudteesilla all
on koristamata aga sõjapäevil 1944.
aastal õhku lastud silla betoonosade
jäänused, mis ilmselgelt võivad veematkajaid ohtu seada. Kes need takistused kõrvaldaks?

Arvukalt paljanduvaid liivakiviseinu.

FOTOD: AIN ERIK

Rahvasuus on levinud omapärane
uskumus, et Ahja jõe vaim või meel-

sus on naiseliku kallakuga. Sellest
andvat märku sädelev puhas vetevoog ja allikarikka kalda õrn ilu, ühtlasi elavat legendide järgi jõekallastes
naispere liikmed, kes on liivakivikaljudele ka nime andnud: Eevamägi,
Emaläte, Neitsikoobas, Lükoalune
pae, Mõsumägi jt.
Matka alguses oli meeldiv tõdeda,
et Koorvere vesiveskis käib põhjalik
remont, millega ajaloolised hooned
jälle korda tehakse.
Erinevalt Saesaare ja Taevaskodade
männimetsadest kasvab kaldapealsetel rohkesti kuuski ja lehtpuid, isegi
pärnasid. Mitmes kohas oli näha vette
varisenud kuuskedest tekkinud takis-
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¥ 1. Ahja jõgi on veematkajate hulgas hästi tuntud, kuna kallastel avanevad liivakivipaljandid
pakuvad ohtralt silmailu. Kui olete retke alustanud Koorvere juures, on esimene teeäärne
paljand Kiisa pae

Kogu läbimiseks kavandatud jõelõigul on maastikukaitseala kaardi järgi
võimalik vaadelda viitteist liivakivipaljandit (vt kaarti). Mõned neist
on üsna esinduslikud ja võrreldavad
Saesaare kandi paljanditega.
Esimene liivakivisein on üsna
retke alguses paremal kaldal ja kannab ligidase talu järgi Kiisa pae nime
(¥ 1). Edasi sõudes lummas kevadiselt värske ja kaunis loodus ning sädelev vetevoog meid üha enam. Veidi
uimastavalt lõhnavad toomingad oma
õitsemise tippajal, pesapaika otsinud
emaspardid koos värvierksate isaspartidega ning vees mängelnud kalad
meelitasid sageli kasutama fotoaparaati ja ikka nii, et tagaplaani ilmestas
mõni värvikas liivakivipaljand.
Sedaviisi jõemaastiku ilu nautides jõudsimegi paremal kaldapoolel asuva kaheosalise Kuradikoopa
paljandi juurde (¥ 2). Seegi on
seotud rahvajuttudega. Koobas ise
on küll osaliselt sisse varisenud, kuid
sügavusest piisab Vanakurjale eluasemeks.
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jõe poole kaldu kasvavad kuused,
metsakooslusse lisandunud pärnapuud ja kaldapealset katnud salapärane sõnajalataimestik. Sellises
lausa paradiislikus toomingalõhnalises jõemaastikus edasi mõlades paistis kaugelt taas paremal
kaldal liivakivisein: sedapuhku
Kiviniidu pae. Nimi vihjab kaldapealsetele niitudele, kus talumehed
tegid vanasti käsitsi heina. Siit edasi
suundudes helendab Valgemetsa
asula ligidal vasakul kaldal aga

Pulga kalju ning seejärel lõppeb
matka kõige kaunim jõelõik ja
algab lihtsalt ilus maastik.
Esiti kulgesime Valgemetsa suvitusasula piirkonnas, seejärel vähem
asustatud, kuid siiski tuntava inimmõjuga jõeosal. See teadmine tekitas
soovi teha vahepeatus, et seninähtut meenutada ja teise paatkonnaga
muljeid vahetada, ühtlasi vajasid
vahetust fotoaparaadi patareid ning
ka matkajatele kulusid suupisted ja
jook ära.
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Kui olime pahamaigulise nimega
kaljuseinast eemale rutanud, ootas
meid Lodeski (endise Tsuba) talu
ligidal lohutuseks ees üks retke kaunimaid kaldakaljusid, mis kannabki
Tsuba pae nime. Kalju kohal vastaskaldal on väike heinamaasiil, kus
oleks koht ka telkimiseks. Minevikus
on siin isegi suuremaid kogunemisi
korraldatud.
Kui olime punakat liivakiviseina
küllalt pildistanud, liuglesime edasi
allavoolu. Silmailu pakkusid kaldal
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¥ 2. Kuradikoobas on osaliselt sisse varisenud, aga piisava sügavusega, et paharet mahuks
sinna varjuma

nimega Ussiloosku mägi ja kaheosaline Juuda pae ning jõe äärde tulevate teekeste juures olev Sadama pae
on igaüks isemoodi kaunid. Kahte
viimast on mõnes jõe kirjelduses
nimetatud ka vastupidi: enne on
Sadama ja siis Juuda pae. Siinjuures
lähtun oma järeldusest, et Sadama
pae loogilisem asukoht on paik,
kus kohtuvad jõe äärde suunduvad
kitsad teerajad (ka põhikaardil on
nende paljandite asukohad märgitud
just nõnda; vt kaarti lk 41). Jõe vasakule kaldale jäävad siin aga küllaltki
kõrged ning pikad Mutso ja Puusta
pae. Küllap oli kaunite liivakivipaljandite rohkus üks põhjus, miks
siia, Tartu–Petseri raudtee ligidusse,
hakati rajama suvitusala.
Peatselt möödusime veel ühest
talu järgi nime saanud liivakivikaljust – Konksi (ka Kongsi) paest (¥ 5)
ning siis liikusime matka kõige põhjapoolsemasse paika. Seal teeb jõejooks
ootamatult järsku pöörde lõunasse,
ühtlasi voolab selles kohas Ahja jõkke
Padari oja, mille suubumiskohast
mõnevõrra ülesvoolu olevat kunagi
asunud isegi väike vesiveski.
Siis aga on ligi kolmel kilomeetril liivakivipaljanditest vaheaeg.
Seevastu aitab seda jõelõiku mitmekesistada Tikuta endine vesiveski,
õigemini selle varemed. Kuna siin ei
ole jõel tugevat langust, oli veski töölesaamiseks kasutusel n-ö altvooluvesiratas. See on jõuallikas, mille labad
pani pöörlema ratta alt läbi voolav

¥ 3. Kui esimene kolmandik teekonnast on
läbitud, tuleb ohutult üle liuelda tehiskärestikust
või siis sellest kalda kaudu mööduda. Kärestik
on tekkinud sõja ajal purustatud Tartu–Petseri
raudtee betoonsilla materjalist

Jätkusõit maisemal jõemaastikul.
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¥ 4. Valgemetsa suvituspiirkonda jääb mitu kõrget liivakiviseina, sh allikarikas Alliku kalju
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Selle juhatas sisse tehiskärestik 1931.
aastal käiku antud Tartu–Petseri
raudteel suure sõja ajal purustatud
raudbetoonsilla materjalist (¥ 3).
Algajal kanuusõitjal on seda isegi
mõnevõrra ohtlik läbida, ka mina
eelistasin sellest katsumusest mööduda kaldaraja kaudu.
Jõeäärse Valgemetsa suvitusasula
piirkonda jääb kuus päris kõrget liivakiviseina. Paremal kaldal on neist
küllap kõige ilusam allikarikas Alliku
kalju (¥ 4), kuid ka omapärase

| M ATK ARAdA |
jõevesi, mitte ülevalt peale langev
vesi, nagu paisudega vesiveskitel.

Lõpetuseks mõned kuulsad „mäed”.
Kui kulgesime vähese metsaga jõeosal, märkasime varsti paremal kaldal tumedates toonides liivakiviseina,
mis on rahvajuttude põhjal saanud

¥ 7. Koorvere–Kiidjärve vahelise jõelõigu viimane pilkupüüdev liivasein on Kaljumäe kalju.
Kunagi oli selles kaldajärsakus suur koobas ehk oos, mille järgi on seda kohta teatud ka Oonemäena. Paljandi peal on aga Kaljumäe talu, mis on laulumehe Kalmer Tennosaare kodumaja

¥ 5. Konksi (ka Kongsi) pae on saanud oma
nime läheduses oleva talu järgi

Eevamäe nime (¥ 6). Siin olevat
rangelt, elu hinnaga karistatud Eevanimelist neidu, kes võtnud vastu korraga kahed kosjad.
Jätnud sünge muistendiga „mäe”
selja taha, avanes järgmises jõekäänakus üsna pikk ja punetav kaldajärsak, mille harjal sirgus ilus kuusemets.
Seda paljandit kutsutakse ligidase talu

Ain Erik (1932) on loodusemees ja Kiidjärve–
Taevaskoja piirkonna hea tundja.
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¥ 6. Legendide põhjal elavat Ahja jõe kallastes naispere, kelle järgi on mitu paljandit ka nime
saanud. Nõnda kannab ka see roheluses peituv liivakivisein Eevamäe nime. Rahvajutu järgi olevat
siin elu hinnaga karistatud Eeva-nimelist neidu, sest tütarlaps võtnud vastu korraga kahed kosjad

nime järgi Lükoaluse paeks. Rahvas
peab selle heaks vaimuks Lüko talu
praegust perenaist – heledajuukselist
krapsakat Ploomi Aimet.
Tutvumissõidu viimane vaatamisväärsus jääb paremale kaldapoolele.
See on mitmeti huvitav liivakivipaljand (¥ 7), millele on antud kaks
nime. Kunagi oli kõnealuses kaldajärsakus suur koobas ehk oos, mille
järgi teati seda paika Oonemäena.
Paljandi peal on aga Kaljumäe
talu, mis on meie tuntud laulumehe, mahehäälse tenori Kalmer
Tennosaare kodumaja. Seetõttu on
rohkem käibele läinud teine paljandi
nimi: Kaljumäe pae.
Seejärel kandis rahulik veevool
meid matka lõpp-punkti: ees paistis
Kiidjärve veskipais. Tegu on ajaloolise suure neljakorruselise vesiveskiga, mille rajas 1914. aastal Kiidjärve
mõisnik Erich von Maydell ja mis
töötas kuni 1995. aastani. Pärast
tagastamist endise omaniku järglasele ei pandud vesiveskit enam tööle.
Viimased viis tööaastat, kui veski oli
Kiidjärve metskonna hoole all, töötas
siin tuntud veskimees, lausa legendaarne mölder Richard Maask. ■
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Hea naaber kanepilind
Villu Anvelt

Kui tahes kõlekülm ja õudpikk talv ka ei oleks, lõpuks saab ta valitsemisaeg
ometi otsa. Lumi sulab ja esimesed rändlinnud – needsamad, keda vahel
armsalt kevadekuulutajateks kutsutakse – tulevad jälle tagasi. Kõige esimeste
ja tuntumate tulijate – kuldnokkade, põldlõokeste, kiivitajate ja künnivareste –
kiiluvees naaseb märtsi lõpupäevade paiku, kui enamasti lausmaalgi veel lund
omajagu, ilma suurema kärata koju ka üks sootuks vähem tuntud ja oodatud
linnuke – kanepilind.

Aga nimi on pisikesel aianaabril küll
natuke kahtlane. Tänapäeva inime-
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see isaslind, kes pesapaika pole saabunud juba koos kaaslasega, peab silmapaistval kohal
lauldes ja edvistades üritama vastassoo tähelepanu võita. Punane laubatähn ja rinnalaik on
olenevalt aastaajast ning linnu vanusest kas peaaegu olematud või eredalt silmatorkavad.
Kevadel pildistatud usutavasti noorepoolsel linnul peaaegu ei märkagi punaseid sulgi. Küllap
südasuveks on ta rind juba hoopis punasemat tooni

aegadest, kui puurilindude pidamine
oli suur moeasi, papagoid ja kanaarilinnud aga olid kättesaamatud, vähemasti õhema tengelpunga omanike
jaoks. Et keegi ikkagi puuris laulaks
ja meelt lahutaks, püüti siis paelu
ja topiti puuriehteks kohaliku looduse sulelisi – enim just vintlasi, kes
kenasti laulsid ja samas käepäraste
seemnetega leppisid.

Kanepilind oli neil aegadel tavalisemaid puurivange, keda sai hinges

hoida kanepiseemnetega – sellest see
nimigi siis. Toona kanepiseemnete
muretsemisega küllap muret polnud.
Tahaks uskuda, et vanad eestlased suhtusid kanepilinnusse paremini kui näiteks inglased: on teada,
et 19. sajandil püüti sealses kuningriigis igal aastal puurilinnuks tuhandeid kanepilinde; linnukaupmehe
käest sai kanepilinnu osta kolme
penni eest. Need ajad ja kombed on
nüüdseks ammune minevik. Ja see
on hea.
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sele, kes toda aega, kui siitkandi
põllumaadel kanepi-nimelist „kultuurvilja” kasvatati, mäletada ju ei
saagi, võib see vast meelde tuua ühe
sama nimega kutsutud lõunamaataime, mille viljelejatest võib vahel
lugeda ajalehtede krimirubriigist.
Mõistagi ei ole ühel põlisel eestimaisel linnul kurikuulsa india
kanepiga midagi pistmist. Nimi, nii
arvatakse, pärinevat neist ammustest

FOTOD: VILLu ANVELT

E

i ole ta kuldnokast arem ega
harvem, eladagi tavatseb samamoodi lausa meie ligilähedal: aias, pargis, karjamaal, maantee
ääres või põllupeenral. Kummatigi
oskab ta jääda tähelepandamatuks.
Vähemasti niisuguste asjalikumate
inimeste jaoks, kellele pisikesed sulelised suuremat korda ei lähe – kui nad
just jalgu ei jää või närvidele ei käi.
Ega kanepilind seda teegi, tema
toimetab hiljukesi omi asju, kasvatab kasvõi iluaias – mõnes pügatud
põõsas, hekis või ka puuriidas – oma
pojad üles nii, et aia kahejalgne pererahvas sellest midagi ei tea, kui ta
mitte kogemata kombel pesale peale
ei satu. Selline hea naaber. Lauluga
kah ei tüüta: see on tal säärane trillerite, kurinate ja säutsude kõrvupaitav jada, üldse mitte liialt vali.
Ja pealegi kärsib lind harva ühtesoodu laulu lasta pikemalt kui mõne
minuti. Säherdune püsimatu sell.
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Millal maakeeli ka kanepivarblaseks hüütud kanepilind just eesti
keeles endale säärase nime on saanud, kes seda enam õieti teabki. Võib
ju olla, et see on tuletatud Carl Linné
antud liiginimest: aastal 1758 ristis ta
linnu Fringilla cannabina’ks.
Hilisemad süstemaatikud ei pidanud selle vintlase kuulumist metsvindiga (kes on tänini Fringilla) ühte
perekonda õigeks ja nii on teda linnuteadlaste keskis kutsutud kord
Acanthis cannabina’ks, kord Carduelis
cannabina’ks. Kui aastakümnetetagustes linnuraamatutes on ta kus
ühe, kus teise perenimega, siis tänapäeval on linnuke koos sugulaste
siisikese, rohevindi, urvalinnu ja
ohakalinnuga ühises peres Carduelis,
liigi tähisena on cannabina ometi alles
jäänud. Et perekonnanimi tuleneb
karuohaka ladinakeelsest nimetusest
(Carduus), siis võiks linnu nime otse
tõlkida kui "kanepi-ohaka". Nimi ju
meest ei riku.
Huvitaval kombel ta nimi puurilinnu-armastajate brittide keeles
kanepile ei viitagi: sealmail on ta
hoopiski „linalind” – Linnet (tuletis
ladinakeelsest sõnast linum, s.o lina).
Ka prantslaste Linotte melodieuse vihjab hoopis meeldivale lauluhäälele.

Tõsi, silmapaistvaks vokalistiks
teiste Euroopa laululindude hulgas
on teda ikka peetud, pealegi on ta

Kuigi võib-olla oleks kavalam oma parimas rüüs eputada just kevadistel kosjapäevadel, on
isaslind kõige kaunimais rõivais ometi südasuvel. sedamööda, kuidas kahvatumad suleääred
kuluvad, ilmuvad nähtavale rinnasulgede erepunased värvid. sügisel koos sulgimisega
kärtspunane jällegi kaob

nii meil kui peaaegu et kogu levialas,
mis ulatab Kesk-Soomest LoodeAafrikani, kõige tavalisemate kultuurmaalindude seas. Sestap võiks
teda igaüks tunda. Kasvõi sellepärast,
et ta on tõepoolest armas naaber.

Varakevadel Kesk- ja LõunaEuroopast – sealt, kus talvel lund
üldse (või enamasti) ei ole – tagasi
saabunud, valivad kanepilinnud oma
koduks säärased kultuurmaastikud,
kus on ühtaegu nii päikeseküllaid
rohumaid. On see siis parajasti kas

karjamaa, sööt, teeperv või veel miski
muu selline paik, kus kasvab umbrohtu, aga samas on tähtis, et võtta
oleks ka pesa peitmise tarvis põõsaid:
kuuski, kadakaid; teinekord kõlbab
ka mõni lehtpõõsas – ainult hästi tihe
peab see siis olema. Kanepilind on
justnagu osa külamaastikust: talud,
kruusateed, pargid ja iseäranis maanteeäärsed kuusehekid – seal ta suved
mööda saadabki. Kes maanteeheki
ära põlgab, leiab mõnest aiast – või
aia tagant – ikka mõne kuusejässi,
elupuu, kadaka, no kasvõi puupinu,
kuhu pesa peita.

Oma toimetustega hõivatud kahejalgseid aiaelanikke kanepilind suuremat ei pelga ja mõnikord võib ta
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Emaslind on oma kaasast märksa kahvatum ja triibulisem, muidu ikka samades toonides: pea
hall, selg pruun

pesakohaks valida paiga, kus alailma
inimesi seerib. Oma koduaias olen
teda vahel pesitsemas leidnud otse
majatrepi ees kasvavalt, järjekindla
pügamisega varjuliseks põõsaks
kujundatud pärnalt. Samas aias on
pesake olnud veel puupinus, sireli-,
sõstra- ja vaarikapõõsas, kuusepõõsas ja -hekis, metsviinapuus, kord
ka kuurikatusel, plaadi serva all roovil. Üldjuhul on pesa – kulukõrtest,
seestpoolt karvade ja villaga soojustatud tilluke kausike – kõrvaliste pilkude ning ka otsese päikesepaiste
eest hoolsalt varjatud ja selle leidmiseks on ikka parasjagu õnne vaja. Ka
siis, kui oled linde jälgima harjunud.
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sugulane urvalind, meil harilik talikülaline ja läbirändaja, on esmapilgul päris kanepilinnu sarnane:
temagi isaslinnul on enam või vähem punane rind ning kirsikarva tähn laubal (mis urvalindudel
ehib ka õrnemat sugupoolt), ka on nad üsna üht mõõtu. siiski on urvalinnud palju triibulisemad,
hallikamad, nokk aga on neil kullakarva. Erinevalt vaid maas ja rohttaimestikus toituvast
kanepilinnust tegutsevad urvalinnud nime kohaselt peaasjalikult kase- või lepavõras urbade
kallal. Ja peaasi – ühel ajal kohtame neid harva: kui üks lahkub, siis teine saabub ja vastupidi

Ei reeda kanepilind oma pesapaika
ka tihase või pääsukese kombel tulise
rutuga putukanokatäisi pessa kandes:
vastupidi, nii kanepilinnu poegadel
kui ka uudishimulikul linnuvaatlejal tuleb iga järgmise toitmiskorra
ootel päris pikalt igavleda. Ootamise
muudab pikemaks seegi, et peaaegu
alati toovad vanalinnud toitu kahekesi koos. Võib arvata, et pesast kaugemalgi toimetades truud paarilised
teineteise seltsist ei lahku. Üksindust
kanepilind ei armasta.

Paljudele teistele lindudele iseloomulikku kiivalt valvatud ja lauluga märgatavaks tehtud valdusala
kanepilinnul ei ole, peaaegu ei ole,
sest kui naaber ikka lausa sulle
tuppa tikub, seda küll sallida ei
või. Sellest küljest sarnaneb kanepilind teise tavalise õuelinnu kuldnokaga, kes samamoodi oma pesa
lähemas ümbruses naabrimeest ei
seedi, valib aga too endale koduks

pesakasti meetrit viis-kuus eemal,
pole probleemigi.
Suure ja vihaselt valvatava pesaterritooriumi puudumine küllap vist
ongi põhjus, mispärast kanepilinnu
laul valjult ei rõkka ega sõltu see
ka suuremat ei ajast ega kohastki.
Laulu võib kuulda tegelikult aasta
läbi – muidugi seal, kus linnud parasjagu on.
Kui pasliku pesakoha hõivab
esmalt üksik isaslind, hakkab ta,
nagu ikka lindudel kombeks, oma
lauluga pruutide tähelepanu köitma.
Aga enam kui sageli tullakse pesapaika juba koos, paarina. On arvatud, et kanepilinnupaar võib mõnigi
kord olla koos terve talve, aga kas see
nii on – või hoopis naa –, seda tegelikult ei teata. Õigupoolest ongi seda,
mida me oma naabrist teame, palju
vähem, kui võiks.

Aprilli lõpu poole on aeg siis sealmaal, et linnupaari näeb põõsaste
vahel ringi lendamas ja meelepärast
pesapaika otsimas. See leitud, pannakse pesapõhi – kandvad kulukõrred – paika ja nii päeva neli hiljem
ongi lastetuba valmis, kuigi ehitusmeister ja materjali tassija on emalind üksi. Isalinnu hool on kaasat
turvamehena saata ja valvata, hiljem,
haudumise ajal, ka toita.
Oma viie, vahel ka kuue-seitsme
muna haudumiseks tuleb emalinnul
ligemale kaks nädalat pesal lesida, ka

Ajal, kui pesa hoolt ei nõua, on
kanepilinnud tavapäraselt salgaviisi
koos. Sügisrände aegu heidetakse
vahel seltsi ka teiste sugulaste – vintlastega – ja siis võib parv õige suureks
paisuda. Kevadelgi tullakse salkadena,
aga üsna pea lähevad linnukogumid
laiali: paarikaupa pesapaikadesse.

Kui mõi teine lind oma kalli kodu
lähedal võõraid liigikaaslasi põrmugi näha ei taha ja kutsumata
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Oma pessa muneb kanepilind harilikult viis, vahel neli või ka kuus-seitse valkjassinist väheste
pruunide täppidega muna. Harva võivad munad olla ka päris valged või täppideta
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külalised pikemata minema kihutab,
siis lahke loomuga kanepilinnul pole
naabrite vastu midagi. See, et avaramas aias või pikemas hekis paar või
kolm-neligi kanepilinnupaari ühtaegu pesa teeb, on päris tavaline.

| LI n n U d |
pojad vajavad esimestel elupäevadel
pidevat soojendamist. Alles siis, kui
nad juba veidi kaela kannavad, saab
emagi nende toitmisest osa võtta.

Aga kui enamasti näeme väikseid
laululinde oma poegadele igat sorti
tõuke või putukaid kandmas, siis
kanepilind on nende päris väheste
värvuliste seast, kes kasvatavad pojad
suureks taimetoiduga – nendesamade umbrohuseemnetega, mida
vanemad isegi söövad. Laste nokka
jõuab see toit pehmemaks leotatuna otse vanemate pugust ja sestap
ei olegi pesa juurde saabudes isalemal noka vahel midagi näha. Päris
väiksena pidavat pojad küll saama
kosutuseks ka pisut mutukaid, aga
nähtavasti on lihatoidu osa siiski
võrdlemisi väike ja täiseas kanepilind
tõenäoliselt putukaid üldse ei söö.
Ehkki kanepilinnu poegade toidulaud pole vahest nii rasvane kui kasvõi rasvatihastel, ei kasva nad visamalt
midagi ja enam-vähem kahe nädalaga saab armetult pimedast udusuleebemetega raasust päris viisakas lind,
kes ühel ilusal päeval äkki vanemate
valvsa pilgu all põõsast välja lendab – ja
läinud ongi. Pesakõrte paikasättimisest
kuni noorte lindude lenduminekuni
kulub aega pisut üle kuu, nii et mai
lõpupäevil on uus põlvkond suureks
saamas.

Kas nüüd võivad vanad siis suvepuhkuse peale mõelda? Kus sel-

Pojad parandatud pesas. selle, vaarikapõõsasse rajatud kodukotusega läks pahasti: esimeste
punaste marjade järele küünitaja märkas seda liiga hilja, mille tagajärjel jäi pesake ripnema
tugevasse kreeni. Kuigi munad olid alles, polnud lootust, et pagenud ema tagasi tuleks ja
haududa saaks. Ometi nii juhtus ja paari päeva pärast pesajäänuste kõrgust mõõtma minnes
leidsin emalinnu mingil moel oma viltuses pesas kükitavat. Aga oli ilmne, et sel moel ei lähe
korda mune välja haududa ega poegi üles kasvatada ja nii läksin riskile kohendada pesa
otsemaks, mis puutiku ja traadijupi abil kuidagiviisi ka korda läks – munad jäid õnnekombel
kah terveks. Küll oli hea meel, kui emalind tagasi tuli ja pesale istus! Remonditud pesas
kasvasid neli poega suureks

lega, vaevalt on lastesülem lendu
läinud, kui ema uue pesaga algust
teeb. Esimesed pojad jäävad seniks
peaasjalikult isa hoolde, kuniks omapead hakkama saavad.
Läks esimesel korral kõik ootuspäraselt – kassid ei kiusanud ja inimesed ei tüüdanud ning toitugi
ei nappinud –, võib vastne pesa
olla ikka sellessamas koduses aias,
tavaliselt küll mõnes teises põõsas. Ja kõik hakkab jälle otsast
peale, kuni selle juulipäevani, millal
teisegi pesakonna pojad lendu
vurtsatavad.
Kuidas sellega täpselt on, mine
võta kinni, aga vaatlused väga hilistest pesadest, kus pojad on veel isegi
augustikuus koorunud, annavad
aluse uskuda, et mõni paar kasvatab suve kestel üles koguni kolmed
pojad. Siit lõuna pool, kus suved
pikemad ja talvedki pehmemad – nii
et sügisel kuhugi lendama ei pea –,
on kolm pesakonda poegi suve kestel
normiks.

Meie lindude söögilaua – umbrohumaa – katab talv tavapäraselt
kinni, nii et jääda riskivad üksikud.

Villu Anvelt (1961) on vabakutseline fotograaf,
Eesti ornitoloogiaühingu liige.
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Elu esimene lend võib mõnikord keset
muruplatsi lõppeda. siis on hea, kui aias
kassi ei ole

Teistel tuleb enne kurja ilma parvedesse koguneda ja pärast seda, kui
rapsipõllu ääres või umbrohusel jäätmaal mõned päevad tublisti akusid

laetud – minna. Lõunasse. Viimased
lähevad novembris.
Kes ellu jääb, saabub kevadel, kohe
taganeva talve kannul, jälle tagasi.
Päris sageli tuleb ette, et pesa saab
samasse õuepõõsasse, kus ta eelmiselgi suvel olnud; siis võib rõõmsalt
tõdeda, et küllap on selsamal linnupaaril olnud õnne talv üle elada ja
koju tagasi jõuda. Väikeste aianaabrite ohurikas elu ei paista meie ajamõõdu jaoks just pikk: teadaolevalt
on senine looduses elatud aeg olnud
kõige pikem sellel Prantsusmaa kanepilinnul, kes lendas jalarõngaga ringi
üheksa aastat ja viis kuud.
Kas suline aianaaber võib mõnel
puhul vast ka tüliks olla? Tegelikult
mitte. Ei käi ta kapotile kakamas
ega marjapõõsast matti võtmas.
Maiustades võilille ja igasuguste
muudegi umbrohtude seemnetega,
vähendab ta ju omal moel nende
vohamist. Nii et kahtlasest nimest
hoolimata igati meeldiv tegelane.
Vähim, mida tema heaks teha
saame, on hoida põuasuve aegu aias
pütsik värske veega: et kuivavõitu
seemneist toituvad linnud saaksid
nokka kasta. Ja põõsaste pügamise
töö võiks hilisaugusti ajaks jätta.
Seda me ju võime. ■
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Linakasvatusel ja
savitöötlemisel on
kindel koht meie
pärandkultuuris
Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

savipõletus ja linakasvatus nõudsid omal ajal palju vaeva
ja aega, sest enamik töid tehti käsitsi. samas olid need
tähtsad elatusallikad, mistõttu on põhjust meenutada
toonaseid töövõtteid, samuti linakasvatuse ning
savitöötlemisega seotud rajatisi. Veel leiame tänapäeval
veesilmi, kus toona linu leotati, või savipõletusahje, mis
andsid ehituskive.

L

FOTO: ARNE ADER

inakasvatus on olnud meie esivanemate põline tegevusala, suuremat tähtsust hakkas see omandama
umbes 18. sajandi keskpaigast, kui aegamisi hoogustus linatööstus ja toodangu väljavedu.
Alates 18. sajandi teisest poolest oli oluline lina ekspordisadam Pärnu. Tooraine pärines linna lähikonnast kuni
Põhja-Läti aladeni, aga ka Venemaalt Pihkva kubermangust, kust veo hõlbustamiseks kavandati rajada Pärnu–
Viljandi–Tartu veetee. Näiteks aastal 1820 veeti Pärnust
välja 200 000 puuda ehk umbes 3200 tonni linu. Toodangu
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Kui tänapäeval näeb sinetavat linapõldu harva, siis noore Eesti
Vabariigi aegu kasvatati linu kuni 45 000 hektaril

kõrgaeg oli 1875. aastal, kui välja veeti ligi 20 000 tonni.
Möödunud sajandi alguskümnendiks oli väljaveo maht
aga juba kahanenud: siis viidi teistesse riikidesse umbes
6000 tonni linu. Peamised sihtriigid olid Suurbritannia ja
Portugal. Kesk-Euroopas oli hinnatud ka siitmailt pärit
linaseeme [4]. Linakiu nõudluse kasv Euroopas oli suuresti seotud Ameerika Ühendriikides puhkenud kodusõjaga (1861–1865), mistõttu katkes sealt puuvilla import.
Suur ekspordimaht eeldas ka suuri kasvupindasid, eriti
meie viljakamates piirkondades Viljandimaal ja PõhjaPärnumaal, kus oli 19. sajandi kolmandal veerandil lina all
koguni kolmandik põllupinnast. Möödunud sajandi alguses lina külvipind aina suurenes ning 1920. aastate keskpaigaks oli see ligi 45 000 hektarit. Siis andis Eesti umbes
5% kogu maailma linatoodangust. Aegamööda hakkas
karjakasvatuse areng linakasvatust tagaplaanile tõrjuma,
oma mõju oli ka välisturgude kaotusel Esimese maailmasõja tõttu. Ometi oli lina väljaveol oluline roll noore Eesti
Vabariigi väliskaubanduses: 1922. aastal hõlmas lina vaid
2,4% külvipinnast, kuid 24,2% ekspordist [1].
Linakasvatuse üldpind oli Teise maailmasõja järgsel
ajal umbes 25 000 hektarit, tootmine vähenes järsult
1960. aastatel ning 1980. aastatel oli lina all 4400–5100
hektarit [6]. Eesti statistikaameti 2010. aasta põllumajandusloenduse andmeil oli õlilina kasvupind selleks ajaks
kahanenud 173 hektarini.

48

I240I EEST I LOO DUS APR I LL 2013

| PÄRAn d KU LTUU R |
Linatöötlus koosnes mitmest etapist. Kõigepealt lina-

Linu ei tohtinud panna likku järvedesse ega jõgedesse.
Toonased linaleotusaugud ning linaaitade (töötlemisettevõtete) asukohad pälvivad praegusajal tähelepanu
pärandkultuuriobjektidena. 1924. aastal oli Eestis kokku
üksteist suuremat toorlinavabrikut. Oma linade leotamise

metsastuv tellisetehase asukoht martna vallas Keskvere külas.
Arvatavasti toodeti siin telliseid Patsu asundusküla majade tarbeks

koht oli aga igal linakasvatusega tegeleval talul. Nende
rajamise tingis keeld leotada lina järvedes ja jõgedes,
kuna selle käigus erituvad keskkonnale kahjulikud ained.
Linaleoaugud tuli kaevata kõrge põhjaveega või üleujutatavatele aladele: jõeluhad, orud, soonekohad; lihtsam oli vettpidava savipinnase korral. Leotustiik eristub
maastikus korrapärase nelinurkse kujuga, enamasti
ulatus küljepikkus mõnest mõneteistkümne meetrini.
Sobilike kohtade puudusel võisid mitme talu linaleoaugud paikneda lähestikku, näiteks Tammiku-Kaarevere
linaleoaugud Ambla vallas Roosna külas.
Linadel on lastud liguneda ka magedama veega
lahesoppides. Nende puhul olid igal talul omad kindlad
kivid, mida leotamise ajal raskuseks peale pandi. Peale
kivide kasutati linavarte vajutuseks lehtpuuhagu, puupakke või vett täis tünne.
Et leotusvesi oleks hästi pehme, viidi mõnikord paar
kuud varem linaleoauku koorem hobusesõnnikut, kadakaid või kallati sinna puutuhka. Samuti on leoauku visatud lõpnud loomi või toodud roostest soovett. Paar päeva
enne linade likkupanekut segati vesi ja põhjamuda roobi
või rehaga läbi, muidu võisid linad jääda eri värvi. Oluline
oli seegi, et linad oleks laotud auku ühtlase kihina.
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Eino talu linaleoauk Raikküla vallas Lipametsa külas

Opmanisaare talu linaleoauk Paide vallas Kriilevälja külas on
äratuntav oma nelinurkse kuju poolest
FOTOD: RmK

varred kitkuti ja seoti peodesse. Kitkumine oli üsna aeganõudev töö, millele kulus 10–20 inimtööpäeva hektari
kohta. Suured linapõllud külvati mitmes järgus, et kitkuma ei peaks kõike korraga. Lina koristusaeg olenes
toodangu kasutusotstarbest: nädal pärast õitsemist koristatud lina andis peene ja õrna kiu, kolletanud varre faasi
jõudnud taimest sai tugevama ja jämedakoelisema lina;
seemneküpse taime kiud oli muutunud rabedaks ja tarvituskõlbmatuks [3].
Kitkutud linapeodelt eemaldati (rapsiti, ropsiti)
kuprakraasiga kuprad koos seemnetega. Sageli valmistati selleks ette kõvaks tambitud mullaga plats kohe
põllu servas. Kupardatud linapeod laotati seisva või aeglase vooluga veekogusse nädalaks ligunema, et linavarre
kõva kest (linaluu linavarre keskosas) linakiust paremini
eralduks. Leotamistingimused – vee keemiline koostis ja
leotamise kestus – olid kvaliteetse kiu jaoks niisama olulised kui agrotehnika ja linasordid.
Leotatud linapeod laotati lehvikuks lahti keeratuna
põllule kuivama. Mõnel pool kasutati lina leotamiseks
ka öist maha langenud kastet, nn kasteleotust, siis laotati peod õhukese kihina maha ja aeg-ajalt pöörati neid.
Viimane kuivatus tehti vahetult enne lõugutamist (linaluude murdmist) rehetoas parsil. Seejärel ropsiti linaluud
linakiudude küljest välja. Enne ketrust lina veel kraasiti
(kammiti) ja seoti linapeoks.
Kõik need esialgu käsitsi tehtud linatöötlusetapid on
aja jooksul seadmete arenedes muutunud masinatööks,
sealhulgas lõigatakse (kitkutakse) lina tänapäeval masinatega. Keeruka tööprotsessi kunagisi abivahendeid on
võimalik näha mitmes meie muuseumis, kus tutvustatakse talurahva elu ja töövahendeid.
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Tellisetehas Jõelähtme vallas Jägala külas töötas tsaariajal lühikest
aega, sest sealsest savist ei saanud vastupidavaid telliseid. Tänapäeval meenutab tootmispaika vaid kivilasu

Leoküpsuse kontrolliks keerati linakõrsi ümber sõrme:
kui kestaosa eraldus linakiust kergelt, siis oli aeg linad
leost välja tõsta, viivitamine võis toodangu kiirelt rikkuda
ja kiu hapraks muuta [5].

Tellisepõletus oli hea elatusallikas. Pärandkultuurina

Juhtus sedagi, et mõni telliselööv töötas ebakvaliteetse
toorme või töötluse tõttu üsna lühikest aega, selline näide
on teada Jõelähtme vallast Jägala külast.
Teise maailmasõja järel väiketehased hääbusid ja jäid
suuremad ettevõtted Aseris, Siimustis, Võrus jm; mõni
neist on tegutsenud tänini.
Sageli püsivad rahva mälus kaua just sellised legendid,
mis on sisu poolest müütilised ja ületavad inimvõimete
piire. Ühe legendi järgi olevat Kõlleste valla Veski küla
telliselöövist moodustatud inimkett kuni Otepää kirikuni
(linnulennult 17 km), et kiriku ehituskivid kohale viia [2].

Husari tellisetehas Lasva vallas oli piirkonna suurim tellisetööstusettevõte, mis arenes Husari raudtee laienduse tõttu ja suleti 1970.
aastatel
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on tänapäeva kandunud ka teine oluline esivanemate
tegevusala: savipõletus. Sellest toona elutähtsast tegevusest võime praegugi leida säilinud põletusahjusid või
nende asemeid.
Tellisepõletusahje oli peaaegu igas mõisas, kus leidus sobivat toorainet, savi ja liiva, aga ka küttepuid või
-turvast. Eeskätt olid need rajatud mõisa oma vajaduste
tarbeks: ehituskivide ja drenaažitorude tegemiseks, kuid
valmistati ka mitmesuguseid savikeraamikatooteid. Peale
liiva lisati savisegusse jahvatatud raudkivi ja saepuru, mis
muutis kivi pärast põletamist poorseks. Säärasest segust
valmistati näiteks pagariahju põrandakive.
Enne Esimest maailmasõda töötas Eesti alal umbes
150 tellisetehast, mille aastane kogutoodang oli ligikaudu
30 miljonit kivi. Kolmandik toodangust läks välismaale,
peamiselt naaberriikidesse.
Iseseisvunud riigis jätkasid paljud tööstusettevõtted
tööd kohalike omanike valduses, näiteks Raasiku mõisa
tellisevabrik Anija vallas Parila külas või Karinu tellisetehas Järva-Jaani vallas. Karinu tehas tootis eelmise
sajandi algul umbes 200 000 tellist aasta jooksul: see oli
keskmisest suurema telliselöövi aastamaht.
Ainult savinõudele ja muudele savikeraamikatoodetele
keskendunud suuremaid tehaseid oli Eestis 1920. aastatel
kaks: Tallinnas Kadaka teel ja Siimustis. Suurema mahuga
tellisevabrikud tegutsesid samal ajal Loksal, Sindis, Valtus
ja Ilmatsalus [1]. Ent oli ka väikeseid edukalt tegutsenud
kodukäsitöökodasid. Näiteks Raasiku valla Rätla küla pottsepp käis küttekoldeid tegemas omatoodetud kividest ja
põletas telliseid just nii palju, kui parasjagu tarvis läks.

Vungi telliskivitehase korsten misso vallas Kriiva külas on veel hästi
säilinud
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Viisireiu telliseahi saarde vallas töötas 1930.–1970. aastatel, siin oli
ametis kolm-neli töölist

Igal meistril oli oma meistrimärk; sulu tellisetehase tähis ahjukivil

Eelmise sajandi algul baltisakslaste eestvõttel rajatud
ajakohase sisseseadega vabrikutesse ehitati ringahjud,
mille tööpõhimõttest saab kõige paremini aimu Rakke
lubjatehases-muuseumis samal põhimõttel töötava lubjaahju näitel. Tellisevabriku lähedal olid kergsõrestikuga
välikuivatid, kus telliste toorplonnid enne põletamist
varikatuse all riiulitel (teesidel) kuivasid.

Linaleo- või saviaugud on aja jooksul setet täis
vajunud ja jäänud seepärast maastikus üsna märkama-

Telliseahju jäänused Pöide vallas Nenu külas

Kuidas savist sai tellis? Kuni paari meetri sügavused

Täname kodu-uurijat Feliks Männikovi, kes tegi artiklisse
olulisi täiendusi.
1. Kruus, Hans (toim) 1926. Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur.
Haridusministeerium, Tartu.
2. Maa-ameti geoportaali pärandkultuuri rakendus – http://geoportaal.maaamet.ee.
3. Mets, Jaan 1921. Eesti põllumehe linakasvatus. Agronoom, Tartu.
4. Männikov, Feliks. Pärnu linaaidad. Käsikiri autori valduses.
5. Parnabas, Aleksei 1977. Linakasvatusest Velise vallas. Käsikiri Sillaotsa talumuuseumis.
6. Sirendi, Arvo (toim) 2007. Eesti põllumajandus XX sajandil. Põllumajandusministeerium.
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse eriala, töötab RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina.
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa
metskonnas spetsialistina.
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saviaugud asusid üldjuhul telliseahjude lähikonnas, kaugemalt veeti savi kohale vastava vankri ehk konkaga.
Tooret kaevati käsitsi erikujulise kulplabidaga, seejärel
lisati sobivas koguses liiva, mille kogus olenes savi omadustest ja tootest.
Savi sõtkumine oli raske töö, segumasinat aitasid ringi
ajada ka hobused. Savisegust vormiti tellised (plonnid) ja
katusekivid esialgu vormide abil, kuid hiljem tehti seda
tigupressiga, samuti valmisid pressiga drenaažitorud.
Seevastu olmekeraamikat on ajast aega voolitud käsitsi.
Vanadelt tellistelt või muudelt savitoodetelt tasub otsida
meistrimärki: üsna sageli löödi need toote tähistamiseks
peale.
Esialgu põletati savitooteid väliahjudes, kus tootmisprotsess kestis nädala, sest pärast põletust jahtus ahi
koos toodanguga mitu päeva. Väliahje võis ühe savitöngi
juures olla ka mitu, näiteks on teada, et Emmaste valla
Tärkma küla telliselöövi juures oli 14 ahju. Nendes põletatud kive kasutati Turu ja Helsingi kesklinna ehitistes
ning viidi Riiga ja ka mujale. Suuremad põletusahjud
mahutasid korraga mitukümmend tuhat kivi.

tuks. Ilma teejuhita on neid päris keeruline leida, sest
sageli ei viita kunagisele inimtegevusele miski peale augu
enda.
Lihtsam on leida tellisetehaste ahervaresid: neid reedab punane kivipuru. Et määrata ahju asukohta, piisabki
üldjuhul pinnase kraapimisest, ka põllumaal, kus on tehtud maaparandustöid. Mõningast eelinfot võib saada ka
kohalikelt elanikelt või rahvapärimustest. Toreda legendina on näiteks teada, et Võsu sadama muulilt olnud vee
all näha punane joon, mis keeranud Tallinna poole. Selle
tekitanud aastatega Võsu tellisetehase toodangu väljaveol
üle parda pudenenud kivid.
Savitehaseid kui tööstusettevõtteid võib kindlasti leida
ajaloolistelt kaartidelt; väiksemate mõisaaegsete savitönkide asupaikadele viitavad ka mõned talu- ja kohanimed:
näiteks Töngi, Saueaugu ja Löövi. ■
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Poola pöögirannikul
Tapio Vares

Inimene on juba kord rahulolematu loom, kes ei piirdu saavutatuga, vaid
püüdleb aina edasi. Nii nagu meie tunamullu juulikuus Leedumaal. Olime
telkinud Veliuona pargis vägevate tulbipuude välul, näinud bussiaknast
verstade viisi Nemunase põhjakallast palistavat lehtmetsa. see polnud
enam päris õige Baltimaade loodus, pigem keskeuroopalike metsade näide:
segamini tammed, pärnad ja valgepöögid, kohati ka puhtaid valgepöögikuid.
Kuid meie meeltes terendas juba pöögi areaali põhjapiir endisel Preisimaal,
nüüdses Poolas.

hoiab pöök Läänemere lähedusse,
kus kliima on mahedam. Nõnda leidub pööki Põhja-, Lääne- ja LõunaPoolas; Poola kesk- ja idaosas ta ei
kasva.
Kaunase–Gdański ööbussi aknast
silmasin varavalges esimesi pööke
Ostródast loode pool. Neid kasvas
kohe palju: mõhnastikul männikutes alusmetsana, suurte puudena
suisa esimeses rindeski. Kui valgepöök levib kaugemale põhja,
Baltikumile omastes metsatüüpides, siis pöögi levila põhjapiiri
ületamine märgib juba kindlasti
Kesk-Euroopasse jõudmist.
Endine sakslaste linn Elbing,
nüüdne poolakate Elbląg asub kõrgustikuserval, mis kerkib ümbritsevast madalikust saarena. Otse kõrval
laiuvast Läänemere pinnast küünib
ta kuni 197 meetri kõrguseni. Neis
paigus on pöögimetsad juba tavapärased, luues mere poole laskuvates
sälkorgudes uhkeid maastikupilte.
Kuid buss viis aina edasi, teisele
poole Wisła deltat.

Orłowo pöögimägedel. Orłowo on
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pähklipuudega suvitusalevit ümbritseb ühelt poolt meri, teisal kerkib
kuni sajameetrise kõrgusega kuppelmaastik.
Rannikust viis kilomeetrit sisemaal tõuseb kõrgustik 200 meetrini
merepinnast. Ja nagu oleks neist
meie mõistes Võrumaa mägedest otse
Läänemere rannikul veel vähe, on
need kuplid kaetud enamjaolt pöögimetsadega.
Oli kuidagi imelik: siinsamas lainetab hallivõitu kodune

Läänemeri liivaplaažile, selle taga
aga vohab küngastel müürina
pöögimets. Nahksete lehtedega
pöögipuud, mõned kaselikult
ripjaoksised, täis ogalisi lüdisid.
Hektarite viisi kõige klassikalisemat pöögimetsa, mille silehallide
tüvede sammastiku all levib sahisev pruun mullune pöögilehevaip
ja mille varjukuses kohtab vaid
harvu rohelisi laike-liblesid: kiviimaraid, leselehti ning varjulilli
ehk lõhnavaid madaraid.
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endine kaluriküla, mis ainsana pole
täielikult sulandunud Trójmiasto,
ehk Gdański, Sopoti ja Gdynia linnastusse. Rohkete suurte kreeka

JOONIsED: TAPIO VAREs

P

öögimaad algavad eeskätt
Preisimaa edelapoolsetel
aladel. Oma levila põhjaosas

Otse rannikult kerkiv ligi sajameetrine küngastik pöögiorgudega
paneb arvama, et viibid ei tea kus
sügavate loodusmaastike keskel.
Ajuti kostev rongihääl ei suuda seda
muljet eriti väärata. Tundsin neis
metsades midagi hiiumaiselt kõpulikku, sellist äraolemist, üksindust
inimtühjades laantes.
Kõpus levivad küll kuusemetsad,
ent tõtt-öelda on kuusikud ja pöögikud oma olemuselt üllatavalt sarnased.
Nad mõlemad on kliimakskooslused,
mis keskkonnaolude püsides enam
teisteks metsatüüpideks ei arene.
Seda ootamatum oli järgmisel ennelõunal neist pöögilaantest paari hetkega Tallinna Pirita teed meenutavale
Gdynia rannapromenaadile sattuda.
Orłowo jääb kindlasti mu lemmikpaigaks Gdański lahe ääres. Siin
nägin esimest korda elus Läänemere
lõunarannikule omaseid pöögimetsi.
Ses paigas kerkib Poola randade vist
ainus „kaljupank”. Väliselt jätab
neemik igati ehtsa panga mulje: tore
vaoline liivakivisein, jalamile varisenud teravnurkseid pangaseid.
Ümbritsevates liivades on see nõrgalt tsementeerunud liiva-kruusa-savipank kummaline moodustis. Tegelikult
ei peaks aluspõhjakivimid seal kandis
üldse paljanduma. Fotogeeniline on ta
igal juhul, mis sest, et see ei ole päris
tõeline kaljupaljand.

Orłowost nii põhja kui ka lõunasse
piki randu levivad metsad pole siiski

FOTO: HANNEs PEHLAK
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Poola põhjarannik meenutab pisut meie kodumaist pankrannikut, kuid metsas on peamine
puuliik pöök

ainult pöögikud. Põhja poole jäävas Redłowo metsas sirgub näiteks
sekka kaski, valgepööke, harilikke ja
kivitammesid. Olime ületanud kivitamme (Quercus petraea) loodusliku
levila põhjapiiri. Oma korrapäraste,
hariliku tamme omadest suuremate
lehtedega jätab ta väga ilusa mulje.
Kahju, et see külmakindel KeskEuroopa liik ei levi looduslikult
Eestini.
Väga vaheldusrikas on rannaküngastel kulgev rada Orłowost Sopoti
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poole. Ühel hetkel asendub pöögik
mändide-pärnade-valgepöögi segametsaga, järsakult sirutuvad kõverad
kasetüved, siin-seal laiutavad vägevad magusad kirsipuud, valgusküllasel liivanõlval plaaži kohal hõbetavad
astelpajud ja vahemerelist hõngu
toovad luudpõõsad.
Tegelikult on harilik luudpõõsas
tavaline Kesk-Euroopa liik, ent vanemad, suisa ligi kahe meetri kõrgused
puukujulised isendid manavad vägisi
meeltesse Vahemere maade spartsiumid. Paraku oli eelnenud talv väga
karm ka Poolas. Kui Hiiumaal kõrbesid märtsis mõnedki kadastikud
külmunud maa ja ereda päikese
koosmõjul õige koledaks, siis Poola
rannikul on luudpõõsaste käsi käinud veel halvemini: paljud on sootuks surnud. Kuid õnneks on paljud
ka vastu pidanud, luues isepäraseid
rannikuvaateid.
Enne kui mäed annavad järje üle
Sopoti lamedale rannikumadalikule,
lõikub järsakute vahele kaunis ojaorg, mida ümbritsevad kümned ja
kümned pöögitüved loovad suurepärase sammastiku. Pöögimetsade
ilu on lihtne, samas kuidagi sügav,
vaimu liigsest vabastav, meditatiivne.
Kõige uhkem oli aga jaanimardikate lend. Maapinnal helendavaid
APR I LL 2013 EEST I LOO DUS I245I
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emaseid jaanimardikaid olin ma seni
näinud vaid korra elus Kuramaal.
Kuid lõunapoolsetel liikidel helendavad ka lendlevad isased. See on alles
vaatemäng! Vahest olid need mu elu
lummavaimad hetked.
Esimesel õhtul Orłowo „kalju”
naabruses lendles jaanimardikaid
vähevõitu. Võib-olla peletas neid
peagi vallanud äikesetormi eelaimus.
Too oli hull torm. Äike raksus, nii et
maa vabises, varesepesad kukkusid
müts ja müts pöögivõradest alla ning
vett tõtles järsakuist paljude ajutiste
ojadena.
Kuid teine Orłowo öö oli ilus, soe
ja selge. Hämardus. Gdański laht
lõi täiskuupaistel sädelema otsekui
sulakuld. Kõndisin künkaist üles
pöögimetsa hämarpimedusse. Mu
ümber heljus aina rohkem ja rohkem
rohekaid hõõguvaid sädemeid. Jäin
seisma, toetusin seljaga vastu pöögitüve ja aina vaatasin. Ajataju kaotanult keset jaanimardikate lendu.

Poola põhjatipus. Władysławowo
on rannikulinn, kust sirutub kaugele merre pikk Heli maasääresoolikas. Erinevalt Kura säärest on
ta aga üpris madal ja metsane,
ei mingeid hiiglaslikke kõrbelisi
luitemägesid.
Heli poolsaar eraldab avamerest suure Pucki lahe, mille madalad roostikurannad mõjuvad väga
eestilikult. Avamere poole jääb aga
uhke ookeanilik rand. Kuna maa
Läänemere lõunaosas vajub ja meri

ja sillutist, tuletades meelde meie
Lahemaad. Ent maa pool tõusevad
mitukümmend meetrit kõrged mäenõlvad, kus valitsevad aina pöögid.
Mõne põlispöögi tüveläbimõõt on
suisa meetri ligi. Valgusküllasematel
väludel ja mägivahtrate naabruses roomleb põldmarjavääte, leidub
maarjasõnajalgu ja haisvaid kurerehasid.
Kui ronisime nõlvu pidi üles, sai
meie saatjaks klassikaline pöögimets:
peagu alustaimestikuta, pruuni lehepolstriga maapinnast tõusmas silehallide tüvede sammastik. Ühtäkki
olnuksime nagu Karpaatides. Kuid
allpool sinerdas Läänemere veeväli,
kostis lainete pahinat. Nii ootamatu
kooskõla.
Sellisena polnud ma küll Poola
põhjatippu ette kujutanud. Olin
ikka arvanud, et ju seal valitsevad
luiteliivad ja männid. Tegelikult on
seal hoopis graniitkivine rand ning
pöögimetsa mägimaastik. Jõudnud
üles, sattusime punavalge Rozewie
tuletorni juurde. Rahvas saalis ringi:
majakas on sealgi turismimagnet.
Sisemaa pool maapind aina langes taas. Säärased Läänemere lõunaserva kõrgendikud tunduvad üsna
kummalised, harjumatud. Jõudsime
vanale, klombitud kividest kaaremustrilisele maanteele, mis viis välja
Jastrzębie Gorasse. ■
Tapio Vares (1976) töötab Hiiu Lehe toimetuses, kirjutab looduslugusid ja joonistab.

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a

tungib peale, palistavad liivarandu
suurejoonelised murrutatud liivajärsakud.
Pärast kämpinguööd tervitas uus
päev klaari sinitaevaga, ilus ilm otse
kutsus mööda randa edasi lääne
poole astuma. Sinna Poola põhjatippu, kus Rozewie mäeküngast ehtis
punane tuletorn.
Järsakrand plaaži kohal lõi petlikke muljeid liivakaljudest; neisse
oli kraabitud isegi nimesid. Ojaorgu
mööda tegime põike ka sisemaale.
Mändide all laius nurmenukuvaip.
Puudesaludes uhkeldasid koos männid ja pöögid. Leidus suurepäraseid
magusaid kirsipuid, mille meeldivalt
happevabad, ehkki mõrkjavõitu viljad olid puhkajad enamasti käeulatusest ära noppinud.
Oru metsastumata veeru kattis
ütlemata kodune võpsik kadakate,
kibuvitste, astelpajude ja pajudega,
peale selle leidus musti leedreid, alõtšasid, õunapuid, viirpuid, suisa me
Lääne-Eesti pooppuudki olid esindatud. Mitmel pool sirutus üles noorte
pöökide latvu. Nii et selle praegu
nõnda kireva kinnikasvamisjärgus
võsa tulevik on selge: liigivaene varjukas pöögimets.
Majakaneeme laia ümarat maakaart kaitseb mere purustava murrutuse eest betoonvöö, mis oma harjal
loob vahemerelisena mõjuva promenaadi. Nagu Trójmiastos nii üllatas ka
siin ohter mägivahtrate kasvamine,
suisa vahtrik. Mägivahtra looduslik
areaal ei peaks üldiselt Kesk-Poolast
põhja poole ulatuma. Need on siin
nii võimsalt kultuurist metsistunud.
Kui Poola põhjarannikut ilmestavad magusad kirsipuud ja mägivahtrad annavad teatavat lisavürtsi, siis
ohtrad harilikud robiiniad on küll
liiast. Paistab, et see USA Apalatši
mäestikust pärit liik on tulnud
Euroopa metsadesse, et jääda. Nüüd
on tema vastu ilmselt juba lootusetu võidelda. Tuleb vist leppida selle
võõrliigiga ja arvata ta Euroopa floora
hulka kuuluvaks. Iseenesest on robiinia ju ilus puu, kuid paraku käitub
ta muret tekitavalt agressiivselt, tõrjudes Euroopas kohalikke puuliike
tagaplaanile.
Selle betoonvööga neeme rand
kujutab endast lausalist rändkivikülvi
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Kullerkupu salasuhe
kärbestega
PILT: JOHANN GEORG sTuRm, JAcOB sTuRm

Mati Martin

Varsti on käes kullerkupu õitseaeg.
Kui teised taimed avavad oma õied, et
meelitada putukaid neid tolmeldama, siis
kullerkupu kerana suletud õis jätab mulje,
et tema putukate abist ei hooligi. Ometi
on ju temagi putuktolmleja. milles asi?

H

arilik kullerkupp (Trollius europaeus), niisketel niitudel kasvav tulikaliste sugukonda kuuluv mitmeaastane taim, oli veel mõni aeg tagasi üsna
tavaline. Viimasel ajal looduses ringi rännates kohtab
teda aga üha harvem. Siiski on kevaditi siin ja seal meid
veel rõõmustamas kullerkupu kollased õiekerad.

Kullerkupu õis on veidi teistmoodi ehitusega kui tüüpilisel putuktolmlejal taimel. Õie erksavärvilise osa ei moodusta mitte kroonlehed, vaid hoopis tupplehed. Need
püsivad kaua tihedalt üksteise vastas, kerana, mis hoiab
kiivalt varjul õie sees olevad kroonlehed, tolmukad ja
mitu emakat (¥ 1). Kroonlehed on väikesed (5–7 mm),
oranžid ja muundunud õienektari mahutiteks ehk nektaariumideks (¥ 8).
Suletud õis kaitseb õietolmu liigse niiskuse eest.
Õitsemise lõpul, kui tolmeldamine hakkab juba lõppema,
paotab taim mõnikord küll veidi oma kroonlehti ning
nende vahelt paistab siis ka õie sisemus (¥ 6).
Aga kunagi ei näe me kullerkuppude õite kohal hulgaliselt tiirutamas tolmeldajaid ega õitest nektarit imevaid
putukaid. Kas putukad ongi kullerkupu hüljanud?

Närijaid on kullerkupul tõepoolest vähe, sest ta on ju

Õitel võib kohata ringi ronimas mitut liiki mardikaid, kes enamasti küll näksivad kroonlehti või harvem
lähevad tolmukate kallale (¥ 3). Kollane värv meelitab
mõnikord maanduma ka liblikaid, kimalasi ja teisi.

Kohtab ka ehtsaid röövleid, näiteks noori ritsikate
vastseid (¥ 3). Huvitav, mida teevad röövtoidulised
ritsikavastsed putukavaesel kullerkupuõiel? Ja veelgi
kummalisem, miks on end õiele sisse seadnud koguni
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tulikate sugulane, ja neid taimi putukad ei armasta.
Tulikaliste kibe ja mürgine mahl ei ole kõige meeldivam
toidupoolis (¥ 2).
Ometi on mõnede putukaliikide vastsed tunnistanud
kullerkupu endale sobivaks koduks, kaevandades tema
lehtedes. Sellised putukad on lehevaablane Pseudodineura
henslini ja mõned liigid kaevandikärblasi perekonnast
Phytomyza.
Ka mõnede liblikaliikide röövikud suudavad kullerkupulehtedest toituda, näiteks müntöölane Polychrysia
moneta, kuldöölane Plusia macrogamma ja mähkurlane
Cnephasia asseclana.

¥ 1. Kullerkupp 1796. aastal välja antud raamatus „Deutschlands
Flora in Abbildungen” („saksamaa taimestik piltides”). Rahvasuu
on seda niiskete paikade kevadlille kutsunud mitmeti: munalill,
munaninn, haninupp, kulder-, kuld-, kullerkukk jms. Kollase
õiepalli moodustavad tupplehed, ent kroonlehed on muundunud
nektaariumideks (d, e, f ) ning koos tolmukate (g) ja emakatega (h)
õies varjul
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Aga mis asja nad seal õies õieti ajavad? Kas nad on juhukülalised? Selle
väljaselgitamiseks on vaeva nähtud
juba pikka aega. Praeguseks on pilt
enam-vähem klaar.
Kullerkupukärbsed lendavad
kohale õite lõhna peale ja suudavad

kerge vaevaga pisikesest õietipuavast
sisse ronida. Seega polegi kullerkupul
tolmeldajate ligimeelitamiseks vaja
õit avada. Vastupidi, kui tehti katse,
kus osa õisi avati, siis selgus, et kinniseid õisi tolmeldati isegi tõhusamalt.
Suletud ruumis on kärbestel ohutum
ja vabam tegutseda.
Kullerkupukärbsed ongi vaata et
ainsad hariliku kullerkupu tolmeldajad. Teiste putukaliikide arvele jääb
mõningate uuringute põhjal üksnes
üks protsent kõigist tolmeldamistest
[5].

Kaup kauba vastu. Muidugi ei tolmelda kullerkupukärbsed oma
vadereid niisama heast südamest:
nad munevad taime viljale ja vaglad
kasutavad seemneid toiduks.
FOTOD: mATI mARTIN

¥ 2. Hoolimata mitmesugustest kibeainetest,
mis peaksid närijad õiest eemale peletama,
leidub siiski proovijaid. Kogu kullerkupp on
mürgine, sest sisaldab tulikalistele omast
südamemürki protoanemoniini. sellepärast
loomad teda tavaliselt ei söö. Kullerkuppude
korjamise järel ei tasu sõrmi suhu panna: võib
saada mürgituse

erinevusi leitud [2]. Nii et kokku
võiks kullerkuppudel elutseda isegi
kuni 17 liiki kärbseid. Kõik nad on
välimuselt ja ka muude tunnuste poolest üksteisega väga sarnased.
Mitu liiki kullerkupukärbseid
Eestis elab, ei ole täpselt teada.
Lõuna-Euroopas leidub neid kuus:
C. rotundiventris, C. dentifera, C. trollii,
C. inermella, C. macropyga, ja C. setifera.
Viimast ei ole Põhja-Euroopas kohatud. Seega võiks meil elada viis liiki.

ämblik (¥ 3)? Vastust pole vaja kaugelt otsida.

Kannatlikum vaatleja võib peagi
tähele panna, et õienupul käib
siiski üsna vilgas tegevus. Aeg-ajalt
laskuvad siia väikesed tumedad kärbsed, kes kiiresti õide varjule kaovad
(¥ 4, 5, 6). Mõnikord piiluvad nad
sealt välja, nagu hinnates ohu märke,
et siis kiiresti teisele õiele lennata ja
selle sisse pugeda. Nüüd saab selgeks,
miks ritsikavastsed ja ämblikud kullerkupuõitel passivad: just nende pisilendurite järele nad suist limpsavadki.
Tegu on õiekärblaste (Anthomyiidae) sugukonna perekonnaga
kullerkupukärbes (Chiastocheta).
Nõnda peamegi neid kutsuma, sest
kahjuks ei ole liikidel eestikeelseid
nimetusi.

Liigid. Kui saaksime uurida kullerku-

56

I248I EEST I LOO DUS APR I LL 2013

¥ 3. Lülijalgseid kullerkupul: tuisusikk,
rohukas, poilane, rohe-verevjätklane (sööb
nii õietolmu kui ka väiksemaid putukaid),
ritsika vastne (röövtoiduline), ämblik (röövtoiduline), pistesääsk (puhkab niisama tiiba)
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pukärbseid kogu hariliku kullerkupu
levila ulatuses, siis selguks, et liike on
koguni üheksa. Kui liita siia ka teistel
kullerkupuliikidel (¥ 7) elutsevad
sama perekonna kärbseliigid, saaksime kokku üksteist liiki.
Kindlalt võib eri liikideks arvata
vaid selliseid putukaid, keda saab
eristada täiskasvanud putuka ehk
valmiku välistunnuste põhjal. Kui aga
uurida kullerkupukärbeste munade
ehitust, võiks eristada veel kuut liiki,
kelle valmikutel ei ole välistunnuste

T. asiaticus
T. lederbouri
T. chinesnsis

T. europaeus

T. riederianus
T. membranostylis
T. yunnanensis
T. papavereus
T. ranunculinus

T. pumilus

T. laxus

T. acaulis
T. lilacinus
T. afghanicus

¥ 5. sellised nad on – umbes nagu
toakärbsed, aga veidi väiksemad. Üsna
samasuguse välimusega liike leidub Eesti
looduses tegelikult sadu, neil on väga
keeruline vahet teha

¥ 7. Kullerkupu liikide levik maailmas; kokku on neid 17 [3]. meie maailmajao ainukesel liigil
harilikul kullerkupul eristuvad selgelt Põhja-Euroopa niisked kasvukohad, mis ulatuvad ka
Lääne-siberisse, ja Lõuna-Euroopa kasvukohad, mis on kildudena laiali üle tuhande meetri
kõrgusel mägedes, otsekui jääajareliktid.
Kui harilik kullerkupp vajab tolmeldumiseks tingimata kullerkupukärbeste abi (obligaatne
kärbestolmleja), siis mujal maailmas leidub ka selliseid kullerkupuliike, kes võivad hakkama
saada teistegi putukate toel (fakultatiivsed kärbestolmlejad) või pole selle perekonna
kärbestega üldse seotud.
uurimuste järgi võis hariliku kullerkupu suhe kärbestega kujuneda Euroopas välja umbes
kolm miljonit aastat tagasi, levis siis ida poole, kandus umbes miljon aastat tagasi ka teistele
kullerkupuliikidele, jõudes 0,9–0,5 miljonit aastat tagasi lõpuks Jaapanisse [4]

kahjustanud [9]. Alpides tehtud
uuring andis siiski tunnistust, et ka
kullerkupu puhul ei panusta hilisemad munejad enam viljastamisse
ega suurenda seemnesaaki, vaid
vastupidi, hoopis vähendavad seda
[1]. Kullerkupu õie eluiga leiti olevat keskmiselt seitse päeva, aga juba
kuuendaks päevaks on õis täielikult
ära tolmeldatud [1].

Sellist suhet, kus tolmeldaja pistab
teenustasuks nahka osa seemneid,
harrastavad vaid vähesed taime- ja
putukaliigid. Tuntud on tääkliiliate
(Yucca) suhe Tegeticula perekonna liblikatega (¥ 9) ning viigipuude suhe
Agaonidae sugukonna kiletiivalistega
(¥ 10).

Viigipuu ja tääkliilia õitel käivad
ainult emasputukad, kullerkupu
õites tegutseb aga ka teine sugupool,
isased. Nende puhul pole veel kindlalt teada, kas ja mis rolli nad tolmeldamises etendavad.
Viigipuu ja tääkliilia tolmeldajate
puhul on leitud, et esimesed munejad naudivad suuremat edu kui
hilisemad: kui õide on kogunenud
juba ülemäära palju mune, hakkab
taim manulisi tõrjuma või takistab
munade arengut, et tema seemnesaaki liialt ei laastataks.
Kullerkupu puhul on andmed
vastakad. Soomes tehtud uurimuse
põhjal on seemnesaak ja munetud
munade arv positiivses korrelatsioonis: mida rohkem kärbsed munevad,
seda tõhusamalt nad tolmeldavad;
suur kärbeste hulk seemnesaaki ei

¥ 8. Ameerika kullerkupp (Trollius laxus)
saab oma ookeanitaguste suguvendade
salasuhetest vaid und näha ning on sunnitud
õie tolmeldajatele avama. Hästi on näha nii
tolmukad (pika varrega), emakad (rohelised,
keskel) kui ka kroonlehed (oranžid)
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¥ 6. Kui kullerkupp õitsemise lõpul
paotab veidi oma tupplehti, võime näha,
kuidas kullerkupukärbsed õies tegutsevad.
Juhul kui putukad ei saa tegutseda (pikad
vihmaperioodid, külm), on kullerkupul võime
pikendada õitseaega, kuni elukaaslased
viimaks jaole jõuavad

T. altaicus

FOTO: DEREK RAmsEY / WIKImEDIA cOmmONs

¥ 4. Üks viiest kullerkupukärbse liigist on
õiel peatunud, et hetk aru pidada. Kullerkupu
ja kärbeste suhted on täis vastuolulisi kirgi:
ühest küljest meelitab õis oma austajaid ligi,
kui neid aga liiga palju saab, peletab neid
keemiarelvaga

JOONIs: DEsPRÉs, LAuRENcE ET AL. 2003 / ELsEVIER

FOTOD: mATI mARTIN
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FOTO: mARc RYcKAERT / WIKImEDIA cOmmONs

¥ 9. suhet, kus tolmeldaja pistab nahka ka
osa seemneid, harrastavad üsna vähesed
taimerühmad. Tuntumad on tääkliiliad (pildil
Yucca rigida ning tolmupalli õiele paigutav
liblikas) ja viigipuud

FOTO: sHERWIN cARLQuIsT / WIKImEDIA cOmmONs
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¥ 11. Kullerkupu kukkurvili koosneb hernekauna meenutavatest sentimeetripikkustest
läikivrohelistest osaviljadest. Iga osavilja tipul on konksuke, millega ta saab haakuda mööduva
looma või inimese külge. Nii ei levi kullerkupp mitte seemnete, vaid viljadega. Kui aga ükski
loom ei juhtu taime riivama, siis pudenevad seemned osaviljade seest niisama maha. Pildil on
koguviljal näha ka kaks heledat kullerkupukärbse muna

Kuidas vältida laastamist? Kullerkupus pole seemneid kuigi palju,
vakladel ei kuluks kaua, et kõik nad
nahka panna. Täiesti tühjaks söödud kullerkupu kukkurvilju (¥ 11)
ei näe me ometi kunagi, keskmiselt pistetakse seemnetest nahka
vaid 30–60% [2, 8]. Kuidas on see
võimalik?
Nagu viigipuud ja tääkliiliad nii
valdab ka kullerkupp enesekaitsevõtteid: ta oskab sünteesida protoanemoniini teisi luteoliinisarnaseid
flavonoide, mis takistavad kärbeste
vakladel seemneid süüa ning muudavad ka õie vähem atraktiivseks
valmikutele. Neid kaitseaineid koguneb viljadesse seda rohkem, mida
suuremaid kahjustusi vaglad on tekitanud [5].
Seega on taime suhe tolmeldajatesse vastandlik: ühest küljest soodustab õie ehitus nende tegevust, teisest
küljest aga kasutab taim vaklade vastu
keemilist kaitset. Nii kullerkupu kui
ka kärbeste heaolu oleneb sellest vastandite tasakaalust [6].

Kärbeste omavahelised suhted.
Alpides tehtud uuringutega tehti

kindlaks, et üle paarituhandeõielistel kullerkupu kasvualadel
domineerib kaks kärbseliiki, C. dentifera ja C. trolli, vähem arvukam
oli C. inermella ja veel tagasihoidlikum C. abruptiventris. Samas väiksemate õite arvuga aladel valitses just
C. inermella.
Süüvimata põhjalikumalt eri
kärbseliikide suhetesse kullerkupuväljadel, uurime, kuidas saavad nad
hakkama ühes õies [5].
Ühe üle tuhandeõielise asurkonna
puhul selgus, et 27% õites leidus
ühe liigi, 35% kahe, 19% kolme,
8% nelja ja 2% õites viie liigi mune.
Huvitaval kombel oli 9% õitest üldse
kasutamata [1, 7]. Kuidas siis neil
seemned arenevad?
Iga kärbseliik muneb just endale
sobival ajal, kui õis või viljad on
parasjagu arenenud, et munadest
koorunud vaglad saaksid hakata
neid usinalt hävitama. Eri liikide
munemisaeg erineb paari päeva
kuni nädala võrra. Peale selle on
eri kärbseliigid kullerkupu omavahel ka ruumiliselt ära jaganud, valdusala piirist üldiselt üle ei minda
(¥ 12).
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¥ 10. Harilik viigipuu (Ficus carica) ja
seda tolmeldav kiletiivaline, viigikireslane
Blastophaga psenes. Emased (vasakul)
on head lendajad, isased (paremal) aga
veedavad kogu elu viigimarjas: nende roll
on vaid emaseid viljastada ja marjast välja
aidata. Viigipuu kasvatab kaht sorti emasõisi:
lühikesed on kasvulavaks tolmeldajatele,
pikkades valmivad seemned

FOTO: mATI mARTIN

FOTO: sTAN sHEBs / WIKImEDIA cOmmONs
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vili
õiepõhi
C. rotundiventris

C. inermella

C. macropyga

JOONIs: IBANEz, sÉBAsTIEN ET AL. 2009 / BIOmED cENTRAL

| PUTU K Ad / RA AM ATU d |
üldiselt kehtib looduses seadus „kes
ees, see mees”, siis see liik muneb
õiele ainult ühe muna. Esimese saabujana saab ta siiski valida toitumiseks
kõige paremad palad. Vagel tungib
õisiku põhja ning mitme osavilja sisse,
kuid sööb iga osavilja alumisest osast
ära ainult mõne seemne (¥ 12).
Üks hilisematest munejatest,
C. dentifera, aga muneb palju mune
juba tolmeldatud ja närbuvale õiele.
Erinevalt eelkirjeldatud liigist kasutab tema toiduks ainult ühe osavilja
seemneid, kuid sööb neist ära enamiku (¥ 12). Vahepeal munenud
liigid maiustavad tavaliselt mitme
osavilja kallal, kuid üksnes piiratult.

Vastsed arenevad umbes neli nädalat. Toitumise lõpetanud vaglad
C. setifera/trollii

C. dentifera

¥ 12. Kullerkupukärbse eri liigid asustavad
vilja eri piirkondi [5]

Kõige esimesena tuleb veel tolmeldamata õiele C. rotundiventris. Kui
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teadusilm, omailmaõpetus (rännud
loomade ja inimeste omailmades;
omailma uurimise tähtsus elu tunnetamisel; uus omailmaõpetus), eluteaduse eripärad, teoreetiline bioloogia
(valitud peatükid 1928 ilmunud raamatust) ja tähendusõpetus.
Esmakordse ülevaatliku Uexkülli
tööde tutvustuse lõpetavad kommentaarid ja põhjalik register.
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Koostanud
Helen Külvik.
Looduse raamatukogu 2013/1.
MTÜ Loodusajakiri,
2013. 96 lk.
Eesti Loodus avaldas 2003. aasta
juuli-augustinumbrina Setomaa erinumbri, millest 2004. a suvel ilmus
kordustrükk. 2010. aasta juuni-juulinumbris tutvustasime lähemalt

kukutavad end maapinnale, kus poevad mulda ja nukkuvad. Elanud üle
talve, alustavad nad järgmisel kevadel uut eluringi. ■

2.

(Anthomyiidae). – Journal of Evolutionary
Biology 12: 822–831.
Després, Laurence et al. 2002. Speciation in the
Globeflower Fly Chiastocheta spp. (Diptera:
Anthomyiidae) in relation to host plant species,
biogeography, and morphology. – Molecular
Phylogenetics and Evolution 22, 2: 258–268
Després, Laurence et al. 2003. Using AFLP to
resolve phylogenetic relationship in a morphologically diversified plant species complex
when nuclear and chloroplast sequences fail to
reveal variability. – Molecular Phylogenetics and
Evolution 27, 2: 185–196.
Espindola, Anahi et al. 2012. Ecological and historical drivers of diversification in the fly genus
Chiastocheta Pokorny. – Molecular Phylogenetic
and Evolution 63, 2: 466–474.
Ibanez, Sébastien et al. 2009. Plant chemical
defence: a partner control mechanism stabilising
plant – seed-eating pollinator mutualisms. –
Evolutionary Biology 9:261 doi:10.1186/14712148-9-261.
Jaeger, Nicolas; Després, Laurence 1998.
Obligate mutualism between Trollius europaeus
and its seed-parasite pollinators Chiastocheta
flies in the Alps. – Molecular Phylogenetics and
Evolution 22, 2: 258–68.
Jager, Nicolas et al. 2001. Variation in predation
costs with Chiastocheta egg number on Trollius
europaeus: how many seeds to pay for pollination? – Ecological Entomology 26: 56–62.
Jaeger, Nicolas et al. 2001. Evolutionary conflict
between Trollius europaeus and its seed-parasite
pollinators Chiastocheta flies. – Evolutionary
Ecology Research 2: 885–896.
Pellmyr, Olle 1989. The cost of mutualism:
Interactions between Trollius europaeus and its
pollinating parasites. – Oecologia 78: 53–59.
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Paastukuu esimeste päevade ilm oli heitlik:
mõnel hommikul peaaegu sula, teisel krõbe
külm, ette tuli üpris kõva tuult ning lume- ja
lörtsituisku. Naistepäevast alates järgnesid
seevastu ühesuguse ilmaga päevad: varahommikul kohati ligi 20 ja rohkemgi külmakraadi,
päeval pilvitust taevast säranud päikese toel
palju soojem, aga tugeva, sageli põhjakaarest
puhunud tuule tõttu sugugi mitte veel kevadesoe ilm. Alates 18. märtsist takistas tavatult
madal veeseis laevaliiklust Väinameres. Alles
viimasel märtsinädalal oli öösel vähem külma ja
päeviti rohkem soojakraade ning kevadpühade
ajal lõppes pikk päikesepäevade periood. Üle
mitme aja tuli ka veidi lumelisa.
EmHI rehkenduste järgi oli märts lausa viis kraadi tavalisest külmem (keskmised temperatuurid
–6,3° ja –1,3°), tublisti sajuvaesem (13 mm vs.
33 mm) ning hoopis päikeselisem (päikesepaistetunde 242 vs. 122). maksimumtemperatuur
(6,6°) mõõdeti 6. märtsil Võrus, miinimumtemperatuur (–27,4°) 11. märtsil Jõgeval. sajuseim
ööpäev oli 1. märtsil Tõraveres: 10 mm.

Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid tänavuse Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitse märgi saajate kohta 15. aprilliks. Laureaadid
kuulutatakse välja maikuus, kui algab üle-eestiline
looduskaitsekuu.
Eerik Kumari looduskaitsepreemiaga tunnustatakse kodanikke, kes on pikka aega ja silmapaistvalt
korraldanud looduslike koosluste, haruldaste liikide
ja looduse üksikobjektide kaitset ning levitanud looduskaitseteadmisi. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Eerik Kumari mullu pälvis Eerik Kumari
looduskaitsepreemia saajale ka looduskaitse kuld- looduskaitsepreemia
märk. 2013. aastast on Kumari looduskaitsepreemia ornitoloog ja
looduskaitseametnik
5000 eurot.
Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, Toivo Kastepõld
kellel on nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil suuri teeneid looduseuurija, loodusteadmiste levitaja ja looduskaitse edendajana.
Ettepanekud, kus on vabas vormis kirjas ülevaade kandidaadi looduskaitsetegevusest, tuleb saata keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonda
hiljemalt 15. aprilliks aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee
Vt Kumari preemia varasemate laureaatide kohta ja muud lisainfot
www.envir.ee/1182034.
Keskkonnaministeerium

LIFE+ programmi viimane
taotlusvoor on alanud
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01.03–21.04 Näitus „Looma loodud” Tallinna
loomaaias.
02.03 Tartu keskkonnahariduskeskuse väikelaste loodushommikute sari jätkus
kilpkonnahommikuga.
02.–10.03 Orhideenäitus Tallinna botaanikaaias.
03., 10., 16., 17., 24. ja 30.03 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast: jääretk
Tondisaarele (ka Tartust ja Pärnust);
matk Vanaõuelt Kurgjale (ka Tartust
ja Pärnust); retk Lahemaale (ka
Tartust); jääretk Paunküla oosisaartele; matk „Tere, kevad!” Kolgakülast
Nõmmeveskile ning räätsamatk
saarisoolt Kuresoole.
04., 11., 18. ja 25.03 Looduse Omnibussi
loodusõhtud rahvusraamatukogus:
„Püha Baikal” (Olev Remsu ja Tiit
Pruuli); „colorado platoo erosioonivormide imeline maailm” (Igor Tuuling);

LIFE+ programmi viimasesse taotlusvooru saab e-taotlusi esitada 25. juunini.
Tuleb arvestada, et taotlust esitades peavad olema hangitud kõik kooskõlastused, sest pärast tähtaega ei saa esitatud taotlust enam muuta.
Ministeeriumi hinnangu saamiseks tuleb taotlus esitada varem; täpsemas
ajagraafikus peab enne kokku leppima e-posti teel annika.varik@envir.ee.
Samal aadressil saab esitada ka üldisi küsimusi nii programmi kui ka taotlusvormi kohta. Kui projektile on vaja keskkonnaministeeriumi toetuskirja
(vorm A8), tuleb sellest ministeeriumile teada anda hiljemalt üks kuu enne
taotluse esitamise tähtaega. Täpse teabe taotlemise kohta ning üksikasjalikud juhendid leiab võrgupaigast ec.europa.eu/environment/life/funding/
lifeplus2013/call/index.htm.
LIFE+ programmi kaudu rahastatakse projekte, mille siht on looduskaitse,
keskkonnahoiumeetmete väljatöötamine ning rakendamine ja keskkonnahoiu
teavitustöö. LIFE+ programm on mõeldud kõikidele juriidilistele isikutele,
sealhulgas mittetulundusühingutele, kohalikele
omavalitsustele, riigiasutustele ja äriühingutele.
Keskkonnaministeerium
FOTO: EEsTI LOODusHOIu KEsKus

suurem jagu märtsipäevi olid
päikesepaistelised
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Kellele anda looduskaitsepreemia
ja looduskaitse märgid?
FOTO: KAAREL KAIsEL

Külm ja
päikeseline
märts

LIFE+ programmi toel taastas
Eesti loodushoiukeskus Emajõe
vanajõgesid

Põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder kinnitas märtsi alguses taimekaitsevahendite säästva kasutamise
tegevuskava aastateks 2013–2017.
Tegevuskavas on suurt rõhku
pandud lõimitud taimekaitsele ehk
mitmesuguste meetodite kooskasutusele. Eesmärk on jõuda selleni,
et keemilisi taimekaitsevahendeid Peipsiveere sibulakasvatajad oma aedades
rakendataks eelkõige vaid reaalse kemikaale ei tarvita
vajaduse korral, kui ei ole teisi arvestatavaid tõrjemeetodeid. Alates 2014.
aastast muutub integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine professionaalsetele kasutajatele kohustuslikuks.
Suuremat tähelepanu pööratakse ka teadlikkusele: kasutajate, nõustajate
ja turustajate koolitusele. Peale professionaalsete kasutajate on senisest enam
plaanis teavitada ka neid, kes tarvitavad taimekaitsevahendeid oma koduaias
ega ole saanud sellekohast väljaõpet.
Viimaste andmete järgi turustati 2010. aastal Eestis üle 517 tonni taimekaitsevahendeid. Uuemad andmed avaldab Eurostat 2014. aastal.
Põllumajandusministeerium

Tartus tahetakse vähendada
keskkonnamüra

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

Tartus valmib peagi tegevuskava, millega soovitakse vähendada müraga seotud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju elanikerohketes piirkondades.
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on põhieesmärk juhtida transiitliiklus linnast mööda ja vähendada linnasisest autoliiklust. Rajada tuleb Tartut
ümbritsev ringtee, edendada ühistransporti ning luua jalgratturitele ja jalakäijatele soodne liikluskeskkond.
Tartu linna mürarikkad piirkonnad on seal, kus asuvad suure liikluskoormusega tänavad. Kui vaadata mürast mõjutatud inimeste koguarvu, pole
raudteemüra Tartus väga suur probleem. Ent raudtee vahetus läheduses
elavate-töötavate inimeste jaoks on see siiski häiriv. Kui kaubarongiliiklus
tulevikus suureneb, tuleb tõenäoliselt rajada müratõkkesein kogu linnasisese
raudteekoridori ulatuses.
Kuigi suur probleem pole Tartus
ka tööstusmüra, aga siingi on mõned
üksikud piirkonnad, kus tuleb analüüsida võimalusi, kuidas müra
vähendada. Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on ühtlasi kaitsta linnas asuvaid vaikseid
alasid, nii tuleks linnaruumi planeerimisel tagada, et müratase puhkeja virgestusmaadel jääks võimalikult
madalaks ka tulevikus.
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb Tartu linna välisõhu
Paljude tartlaste oluline päevitus- ja
strateegilisel mürakaardil.
suplusala Anne kanali ääres asub liiklusTartu linnavalitsus
rohke tänava vahetus naabruses

„Purjetades Aafrikani ja tagasi”
(margus zahharov, Linda marie Ormus
ja madis Rallmann) ning „Ecuador
& colombia” (Jaanus Paal ja Olavi
Tammemäe).
05. ja 27.03 Tartu ülikooli loodusmuuseum
korraldas õpilastele mõeldud linnuteemalise veebiviktoriini.
06. ja 25.03 metsandusliku viktoriini „Noored
Euroopa metsades” Eesti eelvoor ja finaal.
06.03 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul rääkis urmas Tartes talvisest
putukaelust.
06.03–04.04 Näitus „Kaarna loitsud. Vereta jaht
XV” Tartu keskkonnahariduskeskuses.
06.–17.03 Orhideenäitus ja -võistlus Tartu ülikooli botaanikaaias.
12.03 Kärdla kultuurikeskuses esinesid kotkapildinäitusel „Ülemlinnud – pildilugusid meri- ja kalakotkast” urmas sellis ja
Renno Nellis.
12. ja 26.03 10. matsalu loodusfilmide festivali
filmid Tartu keskkonnahariduskeskuses.
13.03 Eesti metsaüliõpilaste seltsi loengusarjas „metsamees pajatab” esines
Andres Onemar.
13. ja 14.03 KIK-i teabepäevad keskkonnaprogrammist toetuste taotlejatele Tallinnas
ja Kärdlas.
14.03 Äksi jääajakeskus alustas igakuiste loodusõhtute sarja Georg Aheri vestlusega.
14.03 Eesti ornitoloogiaühingu ja Tartu keskkonnahariduskeskuse loodusteemalise
mälumängu järjekordne voor.
15.03 metsandusliku ühistegevuse IV konverents „Teeme metsandusliku ühistegevuse korda!” Tartus.
15.–16.03 Perelaager „märka loodust!”
Palupõhja looduskoolis Alam-Pedja
looduskaitsealal.
15.–17.03 Tartu keskkonnahariduskeskuse
üheksapäevase õuesõppe looduskursuse teine osa Luual.
16.03 Keskkonnaameti ja Eesti looduskaitse
seltsi seminar „Jaan Eilart 80 – loodus
ja kultuur” Palmses ja Viinistul.
16.03 Jääkaru päev Tallinna loomaaias.
16.03 Vapramäe loodusmajas algas säästva
eluviisi koolitussari.
17.03 seminar „Lambakasvatus ja kiskjakahjustused – kuidas konflikti lahendada?”
Hiiumaal Kassaris.
20.03 Kell 13.02 algas astronoomiline kevad.

Esimesed tänavused õied

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

FOTO: TOOmAs JÜRIADO

Taimekasvatuse siht on kaitsevahendite
säästev kasutus
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20.03 Keskkonnaameti loodusõhtud:
Räpinas „Aasta loom 2013 – hunt”
(Peep männil) ning Viljandis
„Pärandkultuurist Viljandimaal” (Vaike
Pommer, Jürgen Kusmin, Tuuli Jõesaar
ja Rünno Viir).
20.03 Lus-i botaanikasektsiooni koosolekul
Tartus kuulati Lea sudakova ettekannet
„Loodusturism – looduse sõber või
vaenlane?”.
20.–24.03 Töötoad Eesti loodusmuuseumis,
teemadeks kojaga limused, liblikad
ja mardikad, botaanika ning fossiilide
meisterdamine.
21.03 maailma meteoroloogiapäeva tähistanud konverents „Ilma jälgimine kaitsmaks elusid ja vara” Tallinnas EmHI-s.
21.03 Ülemaailmne metsapäev.
21. ja 22.03 Roy strideri tee- ja filmiõhtud
Tartus keskkonnahariduskeskuses.
22.03 Ülemaailmset veepäeva tähistanud
veemajanduskonverents Tallinnas, korraldajaiks keskkonnaministeerium ja
Eesti veeühing.
23.03 Eesti ornitoloogiaühingu liikmete üldkoosolek ja ettekannete pärastlõuna.
EOÜ auliikmeks valiti Eve mägi.
23.03 maa tund: kell 20.30 lülitati paljudes
maailma paikades välja ülearune elektrivalgustus.

23. märtsil Kauksi rannas
Peipsi põhjarannikul

FOTO: TIIT LEPP
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Tallinna Lennusadama vesilennukite angaar on jõudnud võita juba mitu auhinda

Aasta betoonehitis on Tallinna
Lennusadama vesilennukite angaar
Eesti betooniühing kuulutas 14. märtsil betoonipäeval Tallinnas välja võistluse „Aasta betoonehitis 2012” võitjad.
Tiitli „Aasta betoonehitis 2012” sai Tallinna Lennusadama vesilennukite
angaari betoonkonstruktsioonide ümberehitus. Võistluse peaauhinna pälvisid selle teinud konstruktorid Karl Õiger ja Heiki Onton, tellija auhinna Eesti
meremuuseum, arhitektuuri auhinna Raivo Kotov ja Andrus Kõresaar osaühingust KOKO Arhitektid, uute konstruktsioonide konstruktori auhinna Priit
Luure ja Riho Märtson osaühingust Neoprojekt, ehitaja auhinna Nordecon
ning betooni auhinna Sika Baltic SIA Eesti filiaal ja aktsiaselts Rudus.
Vesilennukite angaari projekteeris ja ehitas aastatel 1915–1917 toonasesse
Miinisadamasse Taani firma Christian & Nielsen. Õhukene koorikkonstruktsioon on selleaegse raudbetooni teooria ja praktika silmapaistvamaid saavutusi kogu maailmas.
Taastamistööde suurimaid proovikive oli täita angaari kuplitesse tekkinud praod: konstruktsioonile ohtlike pragude pikkuseks mõõdeti kokku 3,6
kilomeetrit. Kõik praod õmmeldi metallvarrastega kinni ja täideti eriseguga.
Kuplite alla on lisatud uus raudbetoonikiht, mis on taastanud nende tugevuse.
Žürii sõnul oli selles rekonstrueerimistöös innovatsiooni rohkem kui paljudes uutes ehitistes. Lennusadama angaar näitab hästi betooni pikaealisust
ning on betooni kui materjali populariseerijana väga oluline.
In Nomine

Märtsis algas konnatalguliste
ettevalmistus
24.03 TÜ loodusmuuseumi huvipäev „Eesti
ravimtaimed” Tartus.
25.03 Keskkonnaamet esitles mati martini
„Eesti kiilide määrajat”.
26.03 Tartus esitleti Rein marani dokumentaalfilme looduslikest pühapaikadest.
26.03 Eestimaa looduse fondi tehismärgalade
seminar Tallinnas.
28.03 TA looduskaitse komisjoni ja keskkonnaministeeriumi esindajate arutluskoosolekul Tartus käsitleti looduskaitsereformi tulemusi ja keskkonnaseire
ümberkorralduse kavasid.
28.03 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul rääkis Veiko uri Eesti hall-lepikutest.
28.03 Keskkonnaameti loodusõhtul Pärnus
kõneles madis Leivits („Kui metsloom
vajab arstiabi”).
30.–31.03 EOÜ lihavõttepühade linnuvaatlus.
31.03 Kurgjal c. R. Jakobsoni talumuuseumis
tähistati kevadpühi.
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Eestimaa looduse fond (ELF) koostöös KIK-i, maanteeameti,
keskkonnaameti ja mittetulundusühinguga Põhjakonn kutsub tänavugi osalema vabatahtlikke, et aidata kahepaikseid üle tee.
Mitut liiki konnad, kes rändavad kevadel kudema ja sügisel talvituma, läbivad aastast aastasse samu rändeteid. Nii võib konnade rändeteedega ristuvatel
maanteedel hukkuda vaid mõne tunni jooksul tuhandeid loomi. Sellistesse
kohtadesse oleks tarvis rajada tunnelid konnade turvaliseks liikumiseks. Seni,
kuni tunneleid pole rajatud, saab konni hukkumisest päästa neid üle tee
aidates. Just selleks ongi ELF algatanud talguprojekti „Konnad teel(t)”.
Esmalt korraldati liiklusreguleerijate-talgujuhtide koolitus, kus osalenud
said liiklusreguleerija III astme tunnistuse. 22. märtsil Tallinnas ja 27. märtsil Tartus olid Eesti konnaliikide eluviiside, rände, määramise ja loendamise
koolitused. Loenguõhtul „Konn astus usinasti mööda teed. Miks ta kohale
ei jõudnud?” rääkis Piret Pappel mittetulundusühingust Põhjakonn, millal
ja mis põhjustel kahepaiksed rändavad ning kuidas inimene saaks nende elu
kergemaks muuta.
Tänavu peetakse talguid viies kohas. Kus täpsemalt, seda saab vaadata
projekti „Konnad teel(t)” kodulehelt www.elfond.ee/konnadteel, kust leiab
ka muud teavet.
ELF
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. maiks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja mati martini raamatu „Eesti kiilide määraja” (2013). Eelmise ristsõna auhinna sai Kalev sikk.
Õige vastus oli „ei kits, ei lammas ega veis” ja „muskusnääret meil”. Kokku oli 41 õiget vastust.
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75 aastat tagasi
suur tähtsus lokaalse floora rikastumisel
uute liikidega on kaubarongidel. On täiesti
arusaadav, et suuremal määral leidub raudteel adventiivseid elemente lõpp- ja sõlmjaamades. Vagunite tühjendamisel, kauba
väljalaadimisel ja vagunite puhastamisel on
adventiivsete liikide seemnetel suur võimalus sattuda prahihunnikutele, rööbaste vahele ja mujale, kus nende arenemiseks on
enam-vähem soodsad tingimused ja võimalused. suur osa sissetoodud taimi, millede
seemned on sattunud niisugustele enam
või vähem soodsatele asukohtadele ja on
hakanud arenema, on määratud hävimisele, mille juures mõõtuandvad on mitmesugused faktorid. [Leonid Enari: Eelmärkmeid
Tartu raudteejaama adventiivfloorast, 1938]

50 aastat tagasi
Üha rohkem kasutatakse uurimistöös kaasaegseid küberneetilisi meetodeid. Kuid on
olemas ilmne mahajäämus reas uurimissuundades, nagu biofüüsika ja biokeemia,
tsütoloogia ja histoloogia, füsioloogia, eriti
kõrgema närvitalitluse ja regulatsiooniprotsesside alal, tehnilise ja vee mikrobioloogia, veeressursside kaitse ja kasutamise jt.
aladel, kus töötavad ainult üksikud isikud
või väikesed uurijate rühmad, kes ei suuda
vajalikul määral rahuldada tormiliselt areneva rahvamajanduse üha kasvavaid nõudeid.
Ka puuduvad meie bioloogidel seni silmapaistvad saavutused suuremate teoreetiliste üldistuste tegemisel oma uurimisvaldkondades. Paljudel aladel annab end tunda
kaasaegse uurimisbaasi nõrkus ja kvalifitseeritud kaadri puudus. [Harald Haberman:
Bioloogiateaduse arenguks, 1963]

25 aastat tagasi
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Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
220 (sünd 1793)
15.04 Friedrich Georg Wilhelm struve, saksa
päritolu Vene astronoom ja geodeet,
TÜ professor (surn 1864)
175 (sünd 1838)
18.04 Władysław Dybọwski, poola päritolu
Vene paleontoloog ja bioloog, 1871–78
TÜ õppejõud (surn 1910)
150 (sünd 1863)
18.04 Karl Julius Richard Happich, baltisaksa
loomaarstiteadlane, bakterioloog ja
hügieenik, TÜ professor (surn 1923)
125 (sünd 1888)
03.04 Peeter Kõpp, põllumajandusteadlane
ja looduslooõpetaja (surn 1960)
06.04 Liidia Poska-Teiss, zooloog, histoloog
ja tsütoloog (surn 1956)
16.04 Nikolai Friedrich Rootsi,
põllumajandusteadlane (surn 1974)
115 (sünd 1898)
03.04 Jaan Kalviste, keemik (surn 1936)
110 (sünd 1903)
10.04 Villem Voore, pedagoog ja
loodusteadlane (surn 1982)
26.04 Friedrich Karl Paul Kienast, baltisaksa
röntgenoloog (surn 1946)
105 (sünd 1908)
06.04 Paul Kaur, meteoroloog (surn 1992)
90 (sünd 1923)
05.04 Asta Vilbaste, zooloog-arahnoloog
(surn 2010)
07.04 Erik Kissa, keemik
16.04 Heldur Erik meema, arstiteadlaneradioloog

85 (sünd 1928)
06.04 Nikolai Koslov, loomaarstiteadlane,
1977–88 EPA rektor
10.04 Irina Kalits, endokrinoloog
14.04 Leida Lepajõe, loomakasvatusteadlane
(surn 1993)
21.04 Ülo Arend, histoloog (surn 1991)
80 (sünd 1933)
07.04 Evald Ojaveer, ihtüoloog, merebioloog
15.04 Helje Kaarma, sünnitusabi- ja
antropoloogiateadlane
26.04 Hella Kink, geoloog ja looduskaitsja
29.04 Viive Viira, geoloog-paleontoloog
75 (sünd 1938)
21.04 Tiina Talvik, lasteneuroloog ja
meditsiinigeneetik
29.04 siiri Veromann, histoloog
30.04 Tanel moora, arheoloog
70 (sünd 1943)
18.04 Hiie Kimmel, botaanik
60 (sünd 1953)
07.04 Kalle Kiiranen, füüsik
22.04 Toomas Neuman, geneetik, tsütoloog
ja neurobioloog
55 (sünd 1958)
12.04 sirje Timmusk, molekulaarbioloog
24.04 margus Viigimaa, kardioloog
28.04 Kai Kimmel, sooteadlane
50 (sünd 1963)
10.04 Rein sikut, molekulaarbioloog
14.04 Kaja Peterson, looduskaitsja
24.04 Ivar Jüssi, bioloog
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Kohtusime viimast korda 1956. a mais, nädal
enne professori surma, histoloogiakateedris, kuhu olin tulnud raamatuid laenutama.
Professor kurtis histoloogilise töö vahendite
puudumise üle: polnud isegi kanada palsamit. Jutt kaldus meie eriala tulevikule. Paistis
ju siiagi meretagune kuma: elektronmikroskoopia, tsütokeemia, nukleiinhapped, rakuja koebioloogia eksperimentaalsed uurimissuunad. Prof Poska-Teiss oli ülimalt pessimistlik, otse depressiivne: ei, see pole enam
meie jaoks. Tsütoloogia põhines Lepešinskaja
elusaineõpetusel, aspirant ei tohtinud viidata
välismaal pärast 1917. a ilmunud töödele. Ka
L. Poska-Teissi enda uurimused olid erifondis. [Kalju Põldvere: sada aastat professor
Liidia Poska-Teissi sünnist, 1988]

metsiku Lääne filmidest tuttavaid veerpalle – mitmesuguseid kõrbetaimi, kelle maapealsed
osad pärast seemnete valmimist kuivavad, lahti murduvad ning enam-vähem kerakujulise
tuustina tuulistel lagendikel ringi veerevad – Eestis naljalt ei kohta. Ent soodsate olude korral
võib samalaadset tuullevi näha meilgi: märtsikuisel lumekoorikul ringi veerevad takjanutid
on selleks justkui loodud. Kuigi nende ümar vorm igapidi turritavate konksukestega on pigem
kohastumus, haakumaks mööduva looma kasukasse

Maagiline Käsmu kapteniküla ootab taaskord kõiki muusikasõpru külla sumedatel juunikuu
õhtutel, et pakkuda muusikagurmaanidele kaheksat maiuspala. Kaheksa kontserti,
külakaptenite suitsutatud lesta aroomid ning värske mere hõng Käsmu lahelt.
Muusikamenüü valik Matverest kuni Alenderini, folgist jazzini ning Valgre romantikast
rockmantikani. Prae kõrvale Käsmu meremuuseumi ekspositsioonid,
Nautimuse veinid, Greenfieldi tee ja Ingmani jäätised.
Vaikselt merekaldale loksuvad lained ja südametes elavad meloodiad.
See on sarja 5. aasta juubel, uhkem ja mitmekülgsem kui kunagi varem.
Õdus rannaromantika ning šarmantsed muusikaelamused
ootavad teid juunikuu videvikus Käsmus!
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Hedvig Hanson, Laura Põldvere, Helin-Mari Arder,
Kadri Voorand & Anna Põldvee

Kontsertide toimumiskoht:
Käsmu Meremuuseumi tagune Ingmani Merelava
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Kontsertide alguskellaaeg: 20:00
Sissepääs alates: 19:00
Sooduspiletid müügil Piletilevis alates 10 eurost.
Piletid müügil ka kohapeal hinnaga 15 eurot*
*Urmas Alender 60 piletihind kõrgem

Lisainfo: www.virufolk.ee/kkk2013

Kuni 12a sissepääs tasuta

as, Sandra Nurmsalu,
Tanel Padar, Riho Sibul jT.
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Aasta looma fotovõistlus

"SUSI JA TEMA TEGEMISED"
..;.kiri l..Mdus11lber jm

Võistlu11 pidulik lõpetamil•
toimub jõulukuu alguses ja selle
täpsemast toimumisajast teavitavad Loodusesober.ee ja
looduskalender.ee

LoodulbLender... kuulutavad
välja fotcM!istluse, kuhu on oodatud kõik hundipildid. Nii pildid, kus
hunt ise peal, kui jäädvustused
tema tegevusjälgedest. Eriti oodatud on just viimased.

Auhlnrmcl

Pildid peavad olema tehtud Eestis.
Ootame võistlusele seni avaldamata ülesvõtteid hundist ja tema
jälgedest. Oluline on lisada iga pildi
juurde lühike, kuni 500 tähemärki
pikk lugu. Lugu võib olla kas pildi
ülesvõtmise kirjeldus või siis pildile
tabatud olustiku kirjeldamine.

Võitjatele on p~emiaks vabalt
valitud varjepäevad seiklusfirma
.360 kllladi" Alutaguse fotovarjes
koos Canon Overalli profitehnika
kasutamisega. Valikus on Canoni
valgusjl!ullsed teleobjektiivid ja
profikered.
Varjesse minnakse koos loodusfotograafi vöi hundieksperdiga.
Lisaks mitmed eriauhinnad.

Kategooriad
Võistlevad tänavu tehtud pildid ja
üldarvestuses kõik võistlusele saadetud ülesvõtted. Eraldi võistlevad

Liutffve:
toimetus@loodusesober.ee
loodusesober.ee
looduskalender.ee

Nõuded pildile

Looduskalender.ee veebilehele
üles laetud pildid saavad algusest
peale olema avalikud. Ilmekamad saavad koha Looduskalendri
hundiaasta uudistevoos. Pilte
avaldatakse nii kaasa saadetud lühilooga, aga ka ekspertide kommentaaridega. Lisaks
kasutatakse fotosid hundiaasta
uudiseid illustreeriva materjalina ning avaldatakse ka ajakirjas
Loodusesõber.

hundiga pildid, hundi tegevusjälgedega pildid ja hundi nimega seotud
temaatikaga fotod.
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