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Miks tuleb majandada veekogusid
Järvepallid ja konnapulmad
Aasta liblikas ja aasta muld
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Roheliste 25. rattaretk
„Kuidas elad, Märjamaa?”
16.–18. maini 2014

Kolme päeva jooksul tutvume piirkonna ajaloo- ja kultuurilooga, räägime Rail Balticust ning raudteetranspordi minevikust ja tulevikust, ajaloolistest sildadest,
aasta loomast viigrist, aasta linnust jäälinnust. Õhtutihommikuti toimuvad taime- ja linnuretked.
Kultuurilist meelelahutust pakuvad
Curly Strings, Marko Matvere & Peep Raun,
Jaanus Nõgisto & Tõnu Timm, Audru Jõelaevanduse Punt ja Kalevi Kammerkoor.

Registreerimine rattaretkele on alanud!
www.rattaretked.ee
Osalustasu
sooduspilet
täispilet
perepilet

1.03–30.04 1.05–12.05
35 €
40 €
45 €
50 €
140 €
160 €

stardis
50 €
60 €
200 €

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

Eelregistreerimine toimub
Tallinnas Endla 3 (sissepääs
rahvusraamatukogu peauksest) 21. aprillist 12. maini
(k.a) tööpäevadel kl 11–18.
Tasuda saab ainult sularahas.
Varem saab registreeruda
internetis.
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Kõrvenõges
Foto: Villu Anvelt
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Toimetaja veerg
Sõnumid
Veebivalvur
Kas jäätmaa on väärt maa?
Meelis Uustal veenab lugejat
tõsisemalt suhtuma pealtnäha
kasutult seisvasse alasse, mis
pakub elupaiku paljudele liikidele
ja on ökoloogiliselt enamasti
väärtuslik
9 Loomad tulevad linna
Hanno Zingel juhib tähelepanu
paratamatule protsessile: ka
loomad leiavad linnas endale
soodsaid elupaiku. Peame oma
loomnaabritega harjuma, midagi
õudset neis pole
15 EL küsib: vastavad Mart Jüssi ja
Ester Valdvee
16 Aasta liblikas: Põhjamaa paabulind
Mati Martin portreteerib
esimest korda valitud aasta
liblikat: päevapaabusilm on
vähemalt väliselt tuttav, ent
tema elukommetes on mõndagi
huvitavat
20 Järvepall, Eesti järvedest kaduv
haruldus
Erich Kukk ja Aimar Rakko
tutvustavad vetikat, kes
iseloomuliku keraja kasvuvormi
tõttu on inimeste meeli köitnud nii
meil kui ka näiteks Jaapanis
24 Tänavu on tähelepanu all
leostunud mullad
Raimo Kõlli, Alar Astover ja Indrek
Tamm heidavad pilgu maapinnast
sügavamale: esimest korda
valitud aasta mulda iseloomustab
karbonaatide leostumine ehk
väljauhtumine
30 Eesti looduse helimaastikud
Veljo Runnel kirjeldab ajakirjaga
kaasas oleva heliplaadi sisu: helid
või helide puudumine annab meile
alatasa vihjeid, kus kohas me
kodumaa looduses parasjagu asume

32 Poster: Jaak Sarv
34 Intervjuu: Juured on huvitavamad ja
vähem tuntud kui maapealne taim
Teaduspreemia laureaate Krista
Lõhmust ja Ivika Ostonen-Märtinit
küsitlenud Toomas Kukk
40 Taimharulduste rohkus Vilsandi
rahvuspargis
Tarmo Pikner kiidab meie vanima
kaitseala käpaliste mitmekesisust
ja valutab südant poollooduslike
koosluste majandamisega kaasneva
taimede ärasöömise pärast
42 Milleks majandada veekogusid?
Tauno Jürgenstein soovitab anda
veekogude majandamine kohalike
kalastusklubide hoolde, nagu see
on olnud ka varasematel aegadel
48 Kevadine pulmatrall
Karl Ander Adami käis
kontvõõraks rohukonnade pulmas:
saame näha pulmapilte ja lugeda
kohalikku seltskonnakroonikat
51 Aasta puu: paakspuuvärvi munad
Tõnu Ploompuu kirjutis on eriti
päevakohane lihavõttepühade
eel: paakspuukoore lisand annab
pühademunadele meeldiva
punakaspruuni tooni
52 Tiit Kändleri essee: Looduse raha
ja inimese raha
54 Elli Lellep 100
Aino Kalda meenutab
botaanikut, kes pühendus
kodumaa taimede kasutamisele
haljastuses ning õpetamisele ja
taimesüstemaatikale
56 Eesti Aleksandrikool, meie
ärkamis- ja haridusloo verstapost
Aimur Joandi annab ülevaate
mullu 125. aastapäeva tähistanud
haridusasutuse mõjust meie
kultuuriloos
59 Kroonika
62 Mikroskoop
63 Ristsõna
64 Ajalugu, sünnipäevad
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Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, Tartu 51005
E-post toimetus@el.loodus.ee
faks 742 1143
Peatoimetaja Toomas Kukk
742 1143, tomkukk@gmail.com
Toimetaja Helen Külvik
(lapsehoolduspuhkusel)
Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee
Toimetaja Katre Palo
742 1143, palo.katre@gmail.com
Sõnumitoimetaja Toomas Jüriado
742 1143, toomas.juriado@el.loodus.ee
Keeletoimetaja Monika Salo
742 1186, monika.salo@el.loodus.ee
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tiitlepp@gmail.com
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Endla 3, 10122 Tallinn
Vastutav väljaandja Tiina Talvi
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dest. Rammus Õhtumaa on üha näljasem ja poti põhi üha selgemalt näha.
Kus häda kõige suurem, seal abi
kõige lähem ... Mitte küll otsesõnu,
sest abi tuleb meile hoopis teiselt poolt
maakera, Rio de Janeirost. Pean silmas ikka sedasama vana head 1992.
aasta lepingut, millega maailma üldsus tunnistas elustiku mitmekesisuse
tähtsaks väärtuseks iseenesest.
Ökosüsteem on kokkuvõttes seda
stabiilsem ja turvalisem, mida rohkem on seal liike, kooslusi, alleele
jms elemente. See on paraku ainus
põhimõte, mille järgi on meie keelel
ja kultuuril – ja riigil kui nende kaitsealal – muu maailma silmis mingit
pragmaatilist väärtust.
Igaüks meist teab mõnd näidet, kus mõni inimene vääriks
hädasti loomakaitseseaduse kaitset. Samamoodi ei maksa häbeneda
inimkultuure looduskaitse raamesse
hõlmata. Kui ikka väljasuremisohus
orhidee kipub muule toredale taimestikule jalgu jääma, tuleb tema
platsi hooldada, muidu oleme tast
varsti lihtsalt ilma. Sellest oleks ju
kahju – ütleb meile Rio konventsioon. Samamoodi tuleks hooldada
pisikesi rahvusi ja hoida nende platsi.
Võib-olla see ongi meie ainus võti
maailma vägevate südamesse, õlekõrrena habras küll, aga vähemasti
vaba topeltmoraali painetest.
Orhidee ainulaadselt kaunis õis
tuleks kaitsekorralduskava läbisurumisel muidugi kasuks. ■
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Trükitud trükikojas
Kroonpress
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SA endine president, terase
pilguga vanahärra Jimmy
Carter ütles selle ausalt välja:
Venemaa oleks Krimmi võtnud
niikuinii, pole mõtet sellega jännata. Sest enamik sealsetest inimestest peab end venelasteks ja tahab
Venemaaga liituda.
Mida oleks meil Carterile vastata?
Kui näiteks kahe kuu pärast kuulutataks välja Lasnamäe vabariik,
mille elanike enamik palub end võtta
naaberriigi koosseisu? Vähemalt
vormilises mõttes (kui eelnev propagandatöö välja arvata, näiteks „uuskodanike stipendium” vms hea tahte
avaldus piiri tagant) oleks ju tegu
kõige ehedama rohujuuretasandi
osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna ja-mis-need-ilusad-moodsadsõnad-kõik-ongi ilminguga.
Veider oleks ju väita, et meie, ülejäänud Eesti elanikud, teame paremini kui nad ise, mis lasnamäelastele
hea on. Samamoodi oleks veider
väita, et Lasnamäe vähemuse arvamus on kuidagi väärtuslikum kui
enamiku oma. Või hakata elanikke
lahterdama selle järgi, kes kui kaua
on Eestis elanud – isegi kui see argument veel toimiks, sest üha suurem
osa võõrkeelsest ja -meelsest rahvastikust on nii või naa sündinud juba
siinsamas, Eesti on neile sõna otseses
mõttes nii isa- kui ka emamaa. Eks
ole igaüks ju inimene, ükskõik kuhu
ja kunas elusaatus teda või tema perekonda on paisanud või mis keeles
ema hällilaule on laulnud. Vanemate
„patte” (immigratsiooni) laste kaela
nuhelda oleks juba sootuks kurjast?
Eesti põhiseadus, nimelt selle teine
paragrahv meie territoriaalse terviklikkuse kohta on muidugi ilus asi,
paraku ainult eestlaste endi jaoks.
Ameerika maksumaksjal (rääkimata
miljardist hiinlasest) ei saa olla sellest
vähem sooja ega külma, kui juba on.
Rahvusvahelise õigusega vehkida kah varsti enam ei õnnestu.
Seesuguse strateegia edu tagavad
vaid „lääne huvid” siinmail, mis aga
paraku koonduvad üha rohkem meist
mõned kilomeetrid põhja poole,
nimelt Soome lahe põhja. Jutt on
mõistagi Vene gaasist jm loodusvara-
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Trükitoode

Eesti rahvusparkidel on uued logod
Keskkonnaameti eestvõttel on kõik Eesti rahvuspargid
saanud uued logod. Need põhinevad siiani kasutusel
olnud logode sümbolitel. Nii sai teoks idee luua rahvusparkide kui tervikliku võrgustiku jaoks ühtse kujundusega märgid.
Viis Eesti rahvusparki on loodud eri ajal, seetõttu on rahvusparkide sümbolitel puudunud ühtsus.
Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kuke sõnul
on siiani kasutatud logod parkidega tihedalt seotud inimeste loodud ning pikkade aastate jooksul väga paljudele
südamelähedaseks saanud. „Aeg on aga edasi läinud ning
kaasaegsete vahendite ja oskustega on võimalik rahvusparkide ühtset sõnumit veelgi paremini edasi anda. Mõte
rahvusparkide logode uuendamisest idanes keskkonnaametis juba aastaid, kuid 2013. aastal sai projekt tänu
keskkonnainvesteeringute keskuse toetusele ka reaalselt
teoks,” ütles Leelo Kukk, üks idee eestvedajaid.
Uuenduse eesmärk oli luua Eesti rahvusparkidele
ühtse kujundusega sümbolid, mis annaks nii eestlastele
endile kui ka väliskülalistele edasi selge info, et tegemist
on rahvusparkidega. Uute logode autor on Asko Künnap
osaühingust Rakett.
Eesti vanima rahvuspargi Lahemaa logol on päripäeva
tuulekeerises kolm tammelehte: Eesti looduskaitse ja
pideva arengu võrdkujud. Logo värv on tammeroheline.
Vilsandi rahvuspark on Eesti looduskaitse häll, mille
territooriumil asutati 1910. aastal Vaika linnukaitseala,
esimene kaitseala Baltikumis. Vilsandi logol on vee-

linnupesa kolme
tähnilise munaga;
värviks mereroheline, et rõhutada
mere suurt mõju
kogu piirkonnale.
Matsalu rahvuspark on üks Euroopa tähtsamaid veelindude pesitsus- ja rändepeatusalasid. Muidugi on logol
rändlinnud; värviks on valitud tumesinine, mis sümboliseerib õhtust aega, kui linnud koonduvad rannikule.
Eesti väikseima rahvuspargi Karula logol on tüüpiline
Karula maastik: kuplid koos nõgudes asuvate järvesilmadega ning nende vahel lookleva teega. Logo värv on
okkaroheline, mis annab edasi Karulas valdavate okaspuumetsade tooni.
Soomaa rahvusparki tuntakse enim viienda aastaaja
ehk suurvee järgi. Logol on kujutatud kõige tavapärasem
maastikuvaade Soomaal: rabamaastik koos laugaste ja
mändidega. Värviks on valitud roostepunane, üks turbasambla paljudest värvitoonidest.
Rahvuspargi logo on lubatud kasutada isikutel, kelle
tegevus on kooskõlas rahvuspargi eesmärkidega. Oma
tootel või üritusel logo kasutades antakse edasi sõnum,
et tegija väärtustab ja hoiab rahvusparki.
Rahvusparkide uute logodega saab tutvuda võrgupaigas www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/kaitsealad/.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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Kinnitati Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Keskkonnaamet kinnitas märtsis UNESCO võrgustikku
kuuluva Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala
säästliku arengu programmi ja tegevuskava aastateks
2014–2020. Lääne-Eesti saarte programmiala siht on

Kümne aasta vanune fotomälestus: 2004. aasta jaanuaris arutleti
selleks ajaks juba mitu aastat varjusurmas olnud, toona veel
biosfäärikaitsealaks kutsutud institutsiooni üle Hiiumaal Käinas
rahvusvahelisel konverentsil

koostöös Saare-, Muhu- ja Hiiumaa ning Vormsi kohalike
omavalitsuste, arendajate ja elanikega toimida kestliku
arengu proovialana.
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala (BPA) on
tegutsenud juba 1990. aastast.
Alal on viis strateegilist eesmärki: olla kestliku majanduse ja looduskasutuse katsepiirkond, hoida alles looduse
elurikkus, hoida ja eksponeerida saarte kultuuripärandit,
osaleda rohemajandust toetavas uuringu-, seire- ja koolitusprogrammis ning korraldada BPA sihtide saavutamiseks aktiivset koostööd.
Programmi raames kavandatud tegevused puudutavad
nii loodusturismi, energeetikat, elupaikade taastamist kui
ka kohaliku toorme väärindamist.
BPA tegevuskava on välja töötatud koostöös programmiala nõukojaga, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste
esindajad, keskkonnahariduse pakkujad, keskkonna
eksperdid ja teadlased.
Tegevuskava rakendatakse ellu koostöös kohaliku
kogukonna, ettevõtjate ja üldsusega ning selle edukus
oleneb kõigi osaliste teotahtest ning koostööst.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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20. märtsil laskis Eesti Post käibele
45-sendise margi aasta linnu jäälinnuga.
Postimaksevahendi ning koos sellega ilmunud esimese päeva ümbriku
ja maksimumkaardi on kujundanud
enamiku teistegi aastalinnumarkide
autor Vladimir Taiger; margi tiraaž
on 60 000.
Tänavuse aasta linnu mark on
järjekorras neljateistkümnes; 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 viidi margilt
esmaümbrikule. Veel aasta hiljem,
2004, kui aasta lind oli valge-toonekurg, andis Eesti Post välja esimese
aasta linnu maksimumkaardi. Need
tavad on püsinud tänini.
Margi esitlusel Tallinna postimajas
rääkisid kunstnik Vladimir Taiger
ja Riho Kinks EOÜ-st. Musitseeris
Riho Sibul, kes esitles Peep Veedla
sõnadele loodud jäälinnulaulu. Seda

ALLIKAS: WWW.POST.EE

Aasta lind on saanud margi ja laulu

Jäälinnumargi ning selle juurde kuuluva
ümbriku ja maksimumkaardi (pildil) on
kujundanud Vladimir Taiger

saab kuulata aasta linnu kodulehel
www.eoy.ee/jaalind.
EOÜ/Loodusajakiri

Tallinna ülikool on liitunud säästva arengu hariduse projektiga
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Tallinna ülikool on liitunud ulatusliku projektiga, mis käsitleb kõrgharidust säästva arengu kohta. Kaasatud

Tallinna ülikooli Astra õppehoone sisevaade

on 33 riigi ülikoolide õppejõud, et
ajakohastada kõrgkoolide õppekavasid kestliku arengu seisukohalt.
University Educators for
Sustainable Development (UE4SD,
„Säästva arengu hariduse õppejõud”)
on rahvusvaheline projekt, mis toob
kokku 55 partnerit, peamiselt ülikoolid. UE4SD otsib mooduseid luua ülikoolide õppejõududele võimalused
arendada selliseid oskusi, mis aitavad üliõpilasi, erialast olenemata,
ette valmistada ressursitõhusamaks
tulevikuks.
Projekt on väga uuenduslik, kuna
siiani pole kuigi selgelt teada, kuidas
jätkusuutliku arengu oskusi eri riikide ülikoolides toetatakse ja aren-

datakse. Seetõttu teevad projekti
partnerid oma ülikoolides põhjaliku uuringu ja analüüsivad kestliku
arengu õppemeetodeid kohalikul ja riiklikul tasandil. Kogutud
andmed toetavad nüüdisaegsete
õppeprogrammide väljatöötamist
kõrgkoolidele.
UE4SD projekti juhib Inglismaa
Gloucestershire’i ülikool, kes teeb
väga tihedat koostööd kolme põhipartneriga: Madridi autonoomne ülikool, Praha Karli ülikool ja Saksamaa
Lüneburgi Leuphana ülikool. Kolm
aastat vältavat projekti rahastavad
Euroopa Komisjoni elukestva õppe
programm ja Erasmus.
Tallinna ülikool / Loodusajakiri

Euroopa Liidus on saavutatud kokkulepe
piirata invasiivseid võõrliike
5. märtsil jõudsid Euroopa Parlament
(EP) ja EL Nõukogu kokkuleppele
uue EL invasiivsete võõrliikide määruse eelnõu sisus.
Invasiivsed võõrliigid on sellised
võõrliigid, mis on viidud väljapoole
nende praegust või ajaloolist looduslikku levilat ning suudavad uues levialas ellu jääda ja hiljem paljuneda,
ohustades seal ökosüsteeme, elupaiku ja põlisliike. Invasiivliigid põhjustavad Euroopas majanduslikku

4

või keskkonnakahju, mis on aastas
hinnatud 12 miljardile eurole. Eestis
on looduslikku tasakaalu ohustavad
liigid näiteks Sosnovski karuputk,
kaugida-unimudil, signaalvähk,
kanada kuldvits ja ameerika naarits
ehk mink.
Määrusega plaanitakse reguleerida nende liikide sissetoomist ning
ära hoida või ohjeldada levikut.
Samuti nõutakse EL liikmesriikidelt analüüse võõrliikide sissetoo-

mise teede ja leviku kohta; tuleks
luua ka järelevalvesüsteemid ning
koostada tegevuskavad. Eelnõu järgi
koostatakse nimekiri liikidest, keda
ei tohi transportida, turule tuua,
kasvatada, pidada ega keskkonda
lasta. Liikidega, kes on sünnipärased
mõnes Euroopa osas, kuid invasiivsed mõnes teises Euroopa piirkonnas,
tuleb tegelda tõhustatud riikidevahelises koostöös.
EP / Keskkonnaõiguse keskus
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Umbes selliseid pealkirju võis hiljuti leida Norra ajakirjandusest. Niiviisi vihjati Jens Stoltenbergi teleesinemisele 2007. aasta jaanuaris, mil toonane peaminister ütles
Norras Mongstadis alustatud süsiniku sidumise ja ladustuse projekti kohta lennukaid sõnu: „See on meie maa
suur projekt; see on meie lend Kuule”.
Mongstadi seade pidanuks eraldama gaasil töötava
soojusjaama heitgaasidest miljon tonni süsihappegaasi
ja ladustama selle maa alla sadadeks tuhandeteks aastateks. Mullu loobuti sellest ambitsioonikast plaanist.
Hiljuti tuli Stoltenbergil, nüüd juba endisel peaministril, parlamendi ees selgitada, miks nii juhtus ja mida on
suudetud kulutatud 870 miljoni euro eest korda saata.
Vastuseks kuulsid parlamendiliikmed, et kogu ettevõte
läinuks koos vajaliku torujuhtmega maksma umbes
kolm miljardit eurot ning see pöörane hind sundiski
tegevust lõpetama. Uus tehas poleks suutnud oodatust
keerulisemaks osutunud tehnoloogia hinda alandada,
aga just see oli põhjus, miks töö ette võeti. Kalli hinna
tõttu ei oleks suudetud saavutada ka teist projekti sihti:
innustada rajama teisigi sama otstarbega ettevõtteid.
„Aga Mongstadi rajatud katseseade on omaette saavutus,” oli poliitik ometi kindel.
Mõned Norra keskkonnaorganisatsioonid on väitnud,
et kui valitsus poleks hakanud katsetama mitut tehnoloogiat, vaid kohe ehitanud amiintehnoloogial põhineva
tehase, oleks töötav ettevõte olemas ja kulutused hoopis
väiksemad. Amiintehnoloogia puhul seotakse CO2 heitgaasidest mõne amiini lahusega, mis on seejärel regeneeritav ja läheb uuesti kasutusse. Eksperdid pole selle
väitega nõus, aga tohutuid kulutusi laitsid nemadki.

FOTO: KJETIL REE / WIKIMEDIA

Norra Kuule ei maandu: Mongstadi projekt on peatatud

Jens Stoltenberg

Samalaadseid ettevõtteid pole suudetud rajada
ka mujal Euroopas, ehkki plaanide järgi pidanuks
neid Euroopa Liidu toetusel aastaks 2015 valmima
lausa 10–12.
2013. aasta oktoobris ametisse asunud praeguse
Norra valitsuse nafta- ja energiaminister Tord Lien kinnitas kummati, et projekti pole siiski kalevi alla pandud
ja suveks peaks valmima seni tehtud töö jätku-uuring.
Kas arutusele tuleb ka tööde jätkamine, pole seni teada.
Valdav arvamus on siiski, et pigem ei julge ükski poliitik
edaspidi Stoltenbergi kombel sel teemal lennukaid võrdlusi kasutada.
Acid Rain / Loodusajakiri

Vetikad võivad olla mitmel moel
kasulikud organismid üleminekul
nüüdisaegsele biomajandusele, näiteks selleks, et toota biokemikaale
või siduda tööstusest lähtuvat süsinikdioksiidi. Ent siiani pole suudetud
neid soodsalt kasvatada energia tootmiseks. Üllatav, et seda eesmärki teenivad uuringud, mida tehakse jaheda
kliimaga Soomes: on ju soojus vetikakasvu soodustaja.
Soome tehnikauuringute keskuse
VTT koordineeritud projekt ALGIDA
on edukalt tegelnud just nimelt selle
keeruka ülesandega. Projekti eesmärk oli näidata, et Soomeski on
võimalik luua vetikakultuure, kust
saadavat biomassi võiks hinnalt võrrelda puidu või põllumajandusliku
biomassiga. Kõrvalsaadusena võib
vetikaist toota pigmente, kosmeeti-

kavahendeid ning oomega-3-rikkaid
toidulisandeid. Vetikaid saab kasutada ka bioväetisena.
Vetikabiomassi ärilise tootmise
kasulikkus oleneb naftahinna muutustest. Ilmtingimata on vajalik,
et tarvitust leiaks kogu kasvatatav biomass. Tootmises tuleb aga
kasutada tööstuse jääksoojust ning
jäätmetes ja heitvees sisalduvaid
toitaineid. Päevavalgust on Soomes
külmal aastapoolel napilt, seepärast
tuleb taimede kasvurežiimi varieerida: suvel pigem õhust saadava
süsihappegaasi varal, talvel tehis
valgustusega ja heitmetes sisalduvate
toitainete toel. Tööstuse jääksoojust
saab rakendada mujalgi: saagikoristusel, kuivatamisel ja vee eemaldamisel. Ühtaegu teeb VTT koostööd
India nafta- ja gaasifirmaga ONGC,

FOTO: VTT

Soomlased tahavad toota vetikatest biokütust

Vetikakasvatusseade VTT laboris

siht on kasutada vetikaid süsihappegaasi sidumiseks heitgaasidest.
Projektis ALGIDA osalesid Helsingi
ülikool, Soome keskkonnainstituut
ning Häme ja Lahti rakendusteaduste
ülikool.
VTT/Loodusajakiri
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Põhjuseks, miks nüüdisaegsem inimene tõrjus neandertallase umbes 40 000 aastat tagasi välja, on sageli peetud
varasemast suuremat toiduvalikut ja sellest tulenenud konkurentsieelist. Fossiilsete luude geokeemiline analüüs näis
seda kinnitavat: nüüdisaegse inimese luudest leiti neandertallastega võrreldes rohkem lämmastiku rasket isotoopi.
Sellest järeldati, et inimese toidukaarti ilmusid kalad, samal
ajal kui neandertallased olid põhiliselt toitunud suurtest
maismaaloomadest, näiteks mammutitest ja piisonitest.
Nüüd väidavad Saksamaa Tübingeni ülikooli ja
Prantsusmaa Les Eyzies-de-Tayaci eelajaloo muuseumi töötajad ühisuuringus, et varasemates töödes on jäetud tähelepanuta toiduallikate endi isotoopse koostise muutused.
Nad kinnitavad, et mõned keskkonnamuutused, näiteks
suurem põuasus, võivad suurendada lämmastiku raske isotoobi sisaldust taimedes ning sealtkaudu ka herbivoorides
ja neist toituvates röövloomades, ilma et toitumisstrateegia
oleks muutunud. Nimelt on analüüsid näidanud, et just
samal ajal, kui Edela-Prantsusmaale ilmus nüüdisaegne
inimene, muutus nii rohusööjate kui ka kiskjate, näiteks
hundi luudes sisalduva lämmastiku isotoopkoostis. Need
muutused on väga sarnased sama perioodi inimluudes
kindlaks tehtud isotoopkoostise muutustega. Sestap võib
järeldada, et nii ühed kui ka teised võisid tuleneda pigem

FOTO: HERVÉ BOCHERENS / TÜBINGENI ÜLIKOOL

Pigem muutus kliima kui ürginimese toiduvalik

Le Moustier’st pärit hundi lõualuu fragment, mida selle töö käigus
analüüsiti

mingist keskkonnamuutusest kui toidusedeli erinevustest.
Just need keskkonnamuutused võisid aidata nüüdisaegsel
inimesel neandertallastest üle olla. Pealegi on teine hiljutine uurimus kinnitanud, et neandertallaste oskused olid
palju paremad ja toidukaart mitmekesisem, kui varem
arvatud. Seega on neandertallaste kadumise asjaolud ebaselged ning seni arvatust hoopis keerulisemad.
AlphaGalileo/Uudistaja

Inspektsioon registreeris mullu kaks ja pool tuhat
keskkonnarikkumist

FOTO: KESKKONNAINSPEKTSIOON

Keskkonnainspektsiooni 2013. aasta järelevalve tulemuste kokkuvõtte järgi on keskkonnaõigusrikkumiste
arv püsinud 2500 piires nagu kolmel varasemal aastal.
Seda võib pidada heaks näitajaks: enne 2010. aastat oli
rikkumisi ligi 4000 ja kümme aastat tagasi üle 8000.
Keskkonnainspektsioon alustas mullu kokku 2511
menetlust, millest 678 olid seotud ebaseadusliku kalapüügiga. Peale selle avastati veekogudest 826 korral selgusetu kuuluvusega püügivahendeid. Põhiprobleemid
kalapüügivaldkonnas on endiselt salapüünised ehk
ebaseaduslikult kasutatud võrgud ning püük keeluajal.
Paraku ei taha röövpüüdjad omaks võtta arusaama, et

Keskkonnainspektorid hoiavad silma peal kalapüügieeskirjade
täitmisel
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kalapüük kudeajal on looduse suhtes kuritahtlik ning
teeb kalavarudele suurt kahju. Probleemseimad piirkonnad on Peipsi järv ja Liivi laht.
Arvukamalt tehti rikkumisi kindlaks ka jäätmevaldkonnas, kus alustati 268 menetlust. Keskkonnainspektsiooni
teravdatud tähelepanu all olid metalli kokkuostukohad ja
autoremonditöökojad. Politsei ja võrguettevõtjate koostöö
on andnud häid tulemusi: metallivargused on vähenenud.
Looduskaitsenormide eiramise tõttu algatati 266 väärteomenetlust, jahiseaduse nõudeid rikuti 157 ning metsaõigusnorme 94 korral.
Maakondadest alustati enim menetlusi Harjumaal – 399; Ida-Virumaal oli 195 ja Pärnumaal 160
menetlust, ülejäänud maakondades vähem. Trahve
määrati kokku 1184 isikule kogusummas 172 004 eurot.
Kalapüügirikkumiste tõttu trahviti 557 isikut, looduskaitsenõuete ja jäätmeseaduse rikkumise eest vastavalt 171
ja 143 isikut.
Keskkonnakahju kogusummaks arvutati mullu
187 193 eurot. Suurim kahju tekitati ebaseadusliku kalapüügiga: kokku 117 349 eurot.
Mullu algatas keskkonnainspektsioon ka 28 kriminaalmenetlust. Neist kaksteist olid seotud ebaseadusliku
kalapüügiga, kaheksa kaevandamisega, kolm ebaseaduslike raietega, kaks kaitstava loodusobjekti kaitsega, kaks
kemikaalinõuete eiramise ja üks keskkonna saastamisega.
Keskkonnainspektsioon/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I 1 9 8 I    E E S T I L O O D U S A P R I L L 2 0 1 4

Kutsu oma kooli rändav bioklass
Võrgupaigas www.tymri.ut.ee/et/
projektid/randav-bioklass saab üheks
päevaks broneerida uudse rändava
bioklassi, millega Tartu ülikooli teadlased käivad tasuta iga nädal ühes
Eesti koolis.
Rändava bioklassi eesmärk on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning
innustada neid huvituma biotehnoloogiast; sihtrühm on 10.–12. klassi
õpilased. Bioklassi eestvedaja, TÜ
molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg kinnitas, et tehakse
katseid, millest õpilased on siiani
saanud vaid õpikuist lugeda, ja räägitakse eluteaduste valdkonda kuu-

luvate teadusharude saavutustest.
Projekti rahastava maailma juhtiva teadusettevõtte Thermo Fisher
Scientific Baltics asepresident
Algimantas Markauskas avaldas heameelt, et Eestis alustab tööd mobiilne
biotehnoloogialabor. Markauskase
sõnul avab rändklass õpilastele suurepärase võimaluse tutvuda teadusmaailmaga. Thermo Fisher Scientific
toetas rändava bioklassi labori soetust 50 000 dollariga.
Esimesena Eestis seati labor 25.
märtsil üles Tartu Hugo Treffneri
gümnaasiumis, kus tehti katseid pärilikkusaine ehk DNA-ga.

FOTO: ANDRES TENNUS / WWW.UT.EE
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Rändav bioklass Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis

Rohkem teavet bioklassi kohta
leiab veebilehelt www.tymri.ut.ee/
et/randava-bioklassi-tutvustus.
Lisateavet võib küsida ka projektijuhilt professor Ants Kurelt telefonil
737 5018, e-post: bioklass@ut.ee.

Uus Eesti meteoroloogia aastaraamat
Ilmateenistuse veebilehelt publikatsioonide rubriigist leiab „Eesti meteoroloogia aastaraamatu 2013” täisteksti.
Aastaraamat annab ülevaate keskkonnaagentuuri (2013. juunini Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut) meteoroloogilisest vaatlusvõrgust, seal tehtud mõõtmiste
tulemustest ja kasutatud instrumentidest. Ülevaade antakse nii meteoroloogilise aasta
(01.12.2012–30.11.2013) kui ka 2013. kalendriaasta kohta 25 jaama andmete alusel.
Kui eelmises aastaraamatus tutvustati lähemalt maapinnatemperatuuri mõõtmisi,
siis seekord saab täpsemalt lugeda õhutemperatuuri mõõtmise metoodikast. Peale selle
antakse ülevaade Väike-Maarja meteoroloogiajaamast (eelmistes aastaraamatutes on tutvustatud Tartu-Tõravere, Tallinn-Harku ja Vilsandi jaama).

Klaara ja Klausi pereelu on taas avalik
Huvilised saavad tänavugi jälgida
Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ)
kakukaamerat, mis näitab meile
varasematest aastatest tuttavaks saanud kodukakkude Klaara ja Klausi
pesitsust. Esimese muna munes
Klaara pessa 11. märtsil ja viienda
22. märtsil. Nii suur kurn ei ole kuigi
tavapärane. Esimese kakupoja koorumist võib oodata alates 8. aprillist.

Kakupaari pesaelu saab jälgida
EOÜ kodulehel www.eoy.ee/kodukakk/kakukaamera või Loodus
kalendris www.looduskalender.ee/
node/19372. Loodusk alendris on
avatud ka kakukaamera foorum.
Veebikaamera paigaldamisel ja
pildiedastusel on EOÜ partnerid
sihtasutus Silma Märgala, EENet,
Looduskalender, keskkonnaamet,

Kakukaamera pildid arvutiekraanil

Beta Grupp, Videovalve ja Elisa.
Projekti toetab KIK.

Ilmunud on keskkonnaseadustiku kommenteeritud väljaanne
Keskkonnaõiguse keskuse (KÕK)
eestvedamisel on avaldatud kaheksa
autori kommentaarid peatselt jõustuva keskkonnaseadustiku üldosa
seaduse kohta. Kommentaarid selgitavad põhjalikult seadustiku sätteid
ning annavad ülevaate Eesti keskkonnaõiguse taustast ja sisust üldisemalt.
Seadustikuga luuakse isikutele
olulisi uusi õigusi ning võetakse

kasutusele põhimõtteliselt uus keskkonnariskide mõisteaparaat, millest
kommentaarid aitavad aru saada.
Kommentaarid on mõeldud kõigile, kes seadustiku rakendamisega
tulevikus kokku puutuvad: ametnikele, kodanikele, ettevõtjatele, juristidele jne. Keskkonnaministeeriumi
praeguste plaanide järgi peaks
üldosa seadus jõustuma tänavu
juulis.

Kommentaaride autorid on
Hannes Veinla, Kaarel Relve, Oliver
Kask, Evelin Lopman, Martin
Triipan, Pihel Sarv, Siim Vahtrus ja
Kärt Vaarmari. Kommentaaride väljaandmist toetas KIK.
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride veebiväljaanne
on aadressil www.k6k.ee/keskkonnaseadustik.
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Kas jäätmaa on
väärt maa?
Meelis Uustal

K

õik teavad, milline näeb välja
jäätmaa. Ent leida selle kirjeldamiseks ühtne definitsioon
on sotsiaal-, majandus- ja keskkonnateadlastele endiselt raske.
Tarvitusel on mitmesuguseid määratlusi, igaüks mingi nüansi poolest
teistest erinev [1; 10].
Üldiselt ollakse ühel meelel, et jäätmaaks nimetatakse varem kasutusel
olnud, kuid siis hüljatud ala linnalises (ingl urban) keskkonnas, mida ei
ole vähemalt aasta jooksul sihipäraselt
kasutatud ning kus keskkond on tõenäoliselt reostatud. Valdavalt peetakse
silmas mahajäetud tööstus-, militaar- ja kaevandusalasid, kus asuvad
näiteks aheraine- ja tuhamäed, mahajäetud krundid koos sealsete hoonete
ja varemetega, endised raudteetrassid
ja teeservad, pinnase ladestusalad ja
kunagised prügilakohad [1]. Üldjuhul
ei arvata jäätmaade hulka põllu
majandus- ega metsandusobjekte.

Iga jäätmaa on ainulaadne. Ühe ega
kümne läbiuuritud jäätmaa põhjal
ei saa kuigivõrd ennustada ülejäänute keskkonnatingimusi ega liigilist
koosseisu. Isegi ühe ala piires võib
keskkond suuresti erineda.
Jäätmaa kooslus oleneb väga suurel määral ala varasemast kasutusviisist. Vanemates linnades võib see
mõju pärineda isegi mitme sajandi
tagusest ajast. Näiteks võib muld too8

FOTO: PCHGORMAN / FOTER.COM

Jäätmaa, tühermaa, pruunväli. Sel asulates levinud kooslusel pole ühtegi
meeldiva alatooniga nimetust. Ikka kerkib silme ette hüljatud varemetega kole
väli, kus valitseb pruunitooniline tühjus. Kui aga etümoloogiline erapoolikus
kõrvale heita, tuleb tõdeda, et mõnel jäätmaal laiuvad värvikirevad ja
liigirikkad liblikaniidud, mis pakuvad väärtuslikku ajaviitekohta ka inimestele.

Kanada kuldvits pakub palju rõõmu putukarahvale ja teeb peavalu võõrliikide pärast
muretsejatele

nase rasketööstusettevõtte mõjualas
olla ümbruskonnast sootuks erineva
happesusega.
Mõningaid üldistusi saab jäätmaade kohta siiski teha.

Muld. Looduslikus mullatekkes kujunenud mullaprofiili leidub jäätmaadel harva, sealne mullastik kuulub
enamasti tehnogeense maastiku
muldade rühma [9]. Jäätmaade

mullad on enamasti toitaine- ja mullaelustikuvaesed, kuivad, hüdrofoobsed (halvasti vett imavad) ja oma
koostise, kuivuse ning segipööratud
struktuuri tõttu keskmisest soojemad
[3, 16].
Sageli on jäätmaa muld kas kokku
pressitud, kaetud hoonete ja asfaldiga, kooritud, asendatud või segunenud mujalt toodud kasvupinnasega.
Mullas leidub tihti tehisp äritolu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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komponente: asfalti, betooni, klaasi,
plasti ning muid ehitusmaterjale ja
jäätmeid. See mõjutab mulla omadusi, mis omakorda tingib iseloomuliku taimestiku. Näiteks killustiku- ja
betoonirikkas pinnases võib leida
kasvamas keskmisest rohkem lubjalembeseid taimi.

Taimed. Eesti taimkattetüüpide klassifikatsiooni järgi on jäätmaade taimkate arvatud ruderaaltaimkonda
[12]. Jäätmaadel kasvavad eri kooslustele iseloomulikud taimed, kes
oma tüüpilistes kasvukohtades omavahel kokku ei puutu.
Pärismaised taimeliigid moodustavad jäätmaal ainulaadseid kooslusi arvukate tulnuktaimedega.
Tulnuktaimede hulgas leidub rohkesti üheaastasi ning lõuna poolt
sisse toodud kuiva- ja soojalembeseid liike.
Sadamate, raudteejaamade ja
endiste manufaktuuride lähedalt
võib leida üllatusliike, kes on saabunud koos kaubalastiga kümne või saja
aasta eest ning siis sealt jäätmaale putkanud. Mõnda võõrliiki võibki Eestis
kohata vaid ühes-kahes paigas, näiteks kolloomiat (Collomia linearis)
Elva raudteejaamas ning konks-vaiguvaaka (Grindelia squarrosa) Keilas ja
Tartu raudteejaamas [5].
Mõnigi taimeliik on jäätmaadelt
juba loodusesse edasi rännanud, näiteks kanada pujukakar (Conyza canadensis) ja pihkane ristirohi (Senecio
viscosus) [13].

Jäätmaad ilmestavad väidet, et
loodus ei salli tühja kohta. Aja
jooksul muutuvad nad aina lopsakamaks, võsastuvad ja metsastuvad.
Seesuguse suktsessiooni kiirus oleneb jällegi keskkonnaoludest, näiteks
Jäätmaade ökosüsteemiteenused
• pakuvad elupaiku
• parandavad õhukvaliteeti
• summutavad müra
• vähendavad linna soojussaare efekti
(ingl urban heat island effect), linn ei kuumene palava ilmaga üle
• seovad süsinikku
• immutavad sademevett
• pakuvad virgestusvõimalusi
• pakuvad silmailu

võib seda pidurdada pinnasereostus
või juhuslik inimtegevus, nagu kulupõleng.
Jäätmaade puhul eristatakse nelja
suktsessioonijärku [10]. Esimene
on kuni mõne aasta vanune avatud
kooslus, kus kasvab arvukalt üheaastasi pioneertaimi. Järgneb avatud
kooslus mitmeaastaste rohttaimede
ja üksikute põõsastega, seejärel poolavatud kooslus arvukate põõsaste ja
üksikute puudega. Vanimad pruunväljad on peaaegu täielikult kaetud
metsaga.
Kõige liigirikkamad on jäätmaad
esimese kahe-kolmekümne aasta
jooksul, st oma teises ja kolmandas
suktsessioonijärgus. Sel ajal valitseb
niidukooslus koos üksikute puude
ja põõsarühmadega, kuid leidub ka
hõreda või puuduva taimestikuga
alasid.

Loomad. Mitmekesine taimeriik
pakub elupaiku paljudele erisuguse
elupaiganõudlusega loomarühmadele,
alustades jooksikutest ja tolmeldajatest
ning lõpetades kahepaiksete, roomajate, lindude ja pisiimetajatega [3].
Ent taimed pole ainus loomarikkuse põhjus. Lagedad ja kiiresti soojenevad maatükid meelitavad ligi
soojalembeseid loomi, näiteks aru
sisalikke ja mitut liiki jooksiklasi [7].
Kohevas segipaisatud pinnasekihis,
prahis ja varemetes leidub hulganisti
varjevõimalusi igas suuruses ja arengujärgus loomadele, nii selgrootutele
kui ka selgroogsetele [1, 3, 7].
Saksamaal ja Suurbritannias on
jäätmaade elustikku uuritud kõige
põhjalikumalt [10, 15, 18]. Neis
riikides on leitud, et mõned jäätmaad pakuvad elupaiku väga suurele hulgale loomaliikidele. Kaks
Suurbritannia viiest kõige liigirikkamast alast on üllatuslikult jäätmaad,
mõlemad on võetud looduskaitse
alla [15]. Canvey Wick asub endise
naftatööstuse maadel ning on riigi
liigirohkemaid alasid pindalaühiku
kohta. West Thurrock Marshes on
aga endine elektrijaamaala, mis on
koduks üle 1200 loomaliigile.
Briti linnade jäätmaade inventuurid on selgitanud muudki huvitavat.
Näiteks, et looduslike elupaikade
kadudes on paljud ohustatud putu-
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Aastaid kasutamata maatükile on end teiste
seas sisse seadnud balti sõrmkäpp

kad leidnud endale asenduselupaiga
just jäätmaadel. Sealt on leitud
koguni 74% kõikidest briti astlalistest (mesilased, kimalased jt) [11,
15]. Viisteist riiklikult esmatähtsa
kaitse all olevat putukaliiki, sh meil
tavaline metsakimalane (Bombus
sylvarum) ja jaanikimalane (Bombus
humilis) elutsevadki nüüd peaasjalikult vaid Thames Gateway piirkonna
jäätmaadel, mõnda liiki mujal enam
ei leidugi. Ainuüksi Thames Gateway
piirkonna jäätmaad on koduks rohkem kui sajale punase nimistu liigile
ning üle 400 riigi piires haruldasele
liigile [15].

Jäätmaade looduskaitseväärtust
ei ole olnud lihtne tunnistada isegi
mitte eesrindlikus Suurbritannias.
See tugineb paljude entusiastide
suurele tööle: 500 paigas inventeeriti kokku ligi 7000 hektarit jäätmaid
[15]. Briti looduskaitsjate suureks
töövõiduks saab pidada seda, et alates 2007. aastast kuuluvad ka teatud
tüüpi jäätmaad Ühendkuningriigi
elurikkuse arengukava esmatähtsate elupaikade nimekirja [2, 14].
Selleks peab elupaik nimetusega
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leidub ka invasiivseid, st ohtlikult
hõlpsasti levivaid liike.
Samas võivad just needsamad
tulnuktaimed pakkuda toitu ja elupaiku ohustatud loomaliikidele.
Üheks tolmeldajate suure liigirikkuse põhjuseks jäätmaal peetaksegi
võõrmeetaimede rohkust [1]. Meist
lõuna pool on jäätmaade putukamagnetiks davidi buddleia (Buddleja

davidii), Eestis aga näiteks kuldvitsad
(Solidago) ja lumimari (Symphoricarpos
albus).

Tihti ei osata leida lahendust, kuidas tuua jäätmaad tagasi aktiivsesse
linnaruumi, et nad oleksid linlastele vastuvõetava väljanägemisega
ja pakuksid mitmesuguseid loodushüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid
FOTO: MEELIS UUSTAL
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Jäätmaadel rõõmustab inimsilma hulk
kauneid taimi ja loomi, head näited on
kollakas aasasilmik ja kortsleht

Pealtnäha ilmetu märe Lasnamäel Tondirabas on osutunud linna olulisimaks tähnikvesilike
elupaigaks
FOTO: MEELIS UUSTAL

„avatud mosaiikne kooslus varem
arendatud maa-alal” vastama viiele
kriteeriumile: asuma vähemalt
0,25 ha suurusel endisel arendatud
alal, kus mullastik on rikutud ja leidub nii taimkattega kui ka taimkatteta alasid, ning koosluse osad peavad
olema eri suktsessioonijärgus [2, 14].
Ei maksa uisapäisa rutata jäätmaid
lausaliselt kaitse alla võtma. Ehkki
sadu Briti jäätmaid inventeerides on
leitud, et ainuüksi putukafauna põhjal on 40% aladest suure või keskmise
looduskaitseväärtusega, ei pruugi see
kehtida mujal [3, 15]. Oluline on
mõista, et kaugeltki mitte kõik ruderaalkooslused ei vääri kaitset, kuid
mõned siiski vajavad. Kumba tüüpi
jäätmaaga on tegu, saab hinnata
ainult elustiku inventuuri põhjal.

Jäätmaakoosluse mõnetist vastuolulisust ei saa eirata. Tulnuktaimedele
ja -loomadele võivad jäätmaad olla
astmelauaks, et levida looduslikesse kooslustesse. Kesk- ja LääneEuroopa jäätmaadel ootavad kliima
soojenemist ning lähikonna loodusesse tungimist hulk Vahemereäärseid, Ameerika ja Aasia liike [10].
Keskeltläbi viiendik jäätmaade taimeliikidest on võõrliigid, kelle seas
10

Ehitustandrilt kooritud pinnas sisaldab alati ohtralt taimeseemneid. Pinnase taaskasutamine
ümbruse haljastamiseks võib panna aluse ootamatult liigi- ja värvirikkale lillemurule. Kui tahta
seesugust lillemuru alles hoida, ei maksa seda niita üle kolme korra aastas
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Lillemuru. Paljudes Lääne-Euroopa
kahanevates linnades (ingl shrinking
cities) on suurtele ilmetutele ja eemaletõukavatele tööstusaladele rajatud
lillemurusid (ingl wildflower meadow)
[3, 15]. Lillemuru on õiterikkuse poolest looduslikku niitu meenutav taimekooslus, kuhu on külvatud ainult
kenasti õitsvaid taimi [17]. See on
osutunud kiireks ja efektseks mooduseks parandada halva mainega
piirkondade kuvandit, leevendada
rohealade puudust ning üksiti pakkuda elupaiku kriisis vaevlevatele
tolmeldajatele. Lillemuru võib olla nii
püsiv kui ka ajutine lahendus.
Koos muude elurikkuse kujundamise võtetega tuleks püsivat lillemuru
eelistada linna läbivates ökoloogiliselt toimivates rohek oridorides,
mida loomad kasutavad levikutee
ja elupaigana. Ajutiste lillemurudega saaks katta elamualadel jõude
seisvaid krunte. Kummalgi juhul ei
piisa vaid autokastitäiest mullast ja
kotitäiest seemnetest, vaja läheb ka
maastikuarhitekti ja ökoloogi häid
nõuandeid.

FOTOD: MEELIS UUSTAL

(vt lisakasti). Kui jäätmaa täis ehitada,
ei paku see enam enamikku varem
pakutud loodushüvesid. Senisest
enam tasuks kaaluda pruunväljadele
rohe- või virgestusala rajamist, eriti
piirkondades, kus neist on puudus.

Iseloomulik näide esimese faasi
jäätmaakoosluse kohta

Eesti jäätmaad hõlmavad linnade
pindalast 5–7%, Tallinnas hinnanguliselt 7% [6, 10]. Eestis on jäätmaid uuritud võrdlemisi vähe:
jäätmaaelustik on isegi loodusteadlastele mõneti ebamugav uurimisobjekt.
Tallinnast on teada, et Paljassaare
poolsaare ja Mustjõe piirkonna
jäätmaad on lindude tähtsad toitumisalad nende nn Lääne-Tallinna

Vana laohoone jäänused Paljassaarel. Taimed ja loomad võtavad uue kivise ja urgudega
elupaiga kiirelt omaks

Schöneberger Südgelände looduspark
Berliini südalinnas on ilmekas näide nii
jäätmaa suktsessiooni kui ka linnaruumi
taaslülituse kohta. Pärast Teist maailma
sõda suleti seal kasutuks muutunud raudteedepoo, millele ei suudetud muu hulgas
just ulatusliku pinnasereostuse tõttu leida
ühtegi otstarvet. Kolmkümmend aastat
hiljem hakati ala vastu taas huvi tundma.
Selleks ajaks olid seal kujunenud ainulaadsed avamaastiku- ja metsakooslused
pärismaistest ja tulnuktaimedest. Need
pakkusid elupaiku mitut liiki haruldastele
ja kaitsealustele putukatele ning lindudele.
Piirkonna elanikud asusid toetama
mõtet luua seal looduspark, mis lõpuks
ka õnnestus. Nii laiuvadki sel 18 hektari
suurusel alal ainulaadsed kohaliku arukase ja Põhja-Ameerika päritolu hariliku
robiinia (Robinia pseudoacacia) metsad,
kus berliinlased armastavad käia jalutamas, sporti tegemas ja loodust vaatlemas.
Looduspargi ühte osa hoitakse avamaastikuna, hoidmaks sealseid liigirikkaid
niidukooslusi suktsessiooni vaesestava
mõju eest [8, 18].
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Varjulisi paiku eelistavat väikeseõielist lemmaltsat on peetud Euroopa kõige paremini
kodunenud võõrliigiks
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Priority Habitat Descriptions. Updated Dec
2011. http://jncc.defra.gov.uk/PDF/UKBAP_
PriorityHabitatDesc-Rev2011.pdf.
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5. Hanson, Raimu 2006. Levikuatlas ei saa kunagi
lõplikult valmis [intervjuu Eesti taimede levikuatlase toimetajatega]. – Eesti Loodus 57 (1):
30–33.
6. Karro-Kalberg, Merle 2011. Tallinna tühermaade võlu ja võimalused. – Uustal, Meelis (toim).

Meelis Uustal (1983) töötab sihtasutuses Säästva
Eesti Instituut vanemeksperdina.
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rändeteel. Lasnamäe Tondirabast leiti
aga hiljuti linna olulisim tähnikvesilike elupaik. Juba kaitse alla võetud
aladest väärivad tähelepanu Raadi
looduskaitseala Tartus, kus loodusdirektiivi elupaigatüübid vahelduvad
nõukogude ajast pärit ruderaalkooslustega, ja Paljassaare hoiuala
Tallinnas, kus kaitsealused linnu- ja
kimalaseliigid on leidnud jäätmaalt
endale kvaliteetse elupaiga.
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Jäätmaa on väärt maa. Ent olenemata loodusrikkusest vaevleb igaüks neist viletsa maine käes. Ainus
lahendus ei ole tingimata jäätmaad
täis ehitada. Tuleks õppida neid elupaiku vääristama ja lülitada need taas
linnaruumi. Paljud tühermaad saaksid muuta linnakeskkonna meeldivamaks ja hubasemaks ning pakkuda
linnainimestele hoopis loodushüvesid. Elurikkamad jäätmaad väärivad
suisa kaitse alla võtmist, ülejäänud
tasub kujundada paljuotstarbeliseks
rohe- ja virgestusalaks, muuta lilleõites värvilaiguks hallide hoonete
vahel. Jäätmaa ei pea olema tühi ega
pruun. ■
1. Bodsworth, Edward et al. 2005. Exotic plant
species on brownfield land: their value to invertebrates of nature conservation importance.
– Report for English Nature Resources, No. 650.
Peterborough.
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Punane leeder: tüüpiline jäätmaadel end mõnusalt sisse seadnud võõrliik
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Loomad tulevad linna
Hanno Zingel

Jagame inimesele omast linnaruumi paljude loomaliikidega, kellest enamik on
meie vanad tuttavad. Ent üha sagedamini tulevad linna elama loodusmaastike
liigid, kelle eluviis on meile võõras. Kas uutel linnaelanikel on lootust?

Tammsaare tee ja Sõpruse
puiestee nurgal asuvas Parditiigi
pargis pidasid kaks kanakulli pesitsusplaani. Juba oli puuladvas asuv
vana varesepesagi välja valitud ja
seda kohendati täie hooga.
Inimestesse suhtusid nad nii leplikult, et linnuhuviliste arvates oli
tegemist n-ö linnakanakullidega,
kes on sündinud ja kasvanud linnas.
Parditiigi ääres ei olnud kanakullidel
saakloomadest puudus ning murtud
sinikael-parte rapiti suisa linnarahva
silme all. Sellesama rahva, kelle meelistegevus on linnapartide toitmine.
Lõpuks ei pidanud üks vanem
proua enam vastu ja töötas välja
järgmise meetodi: seljas maani ulatuv must mantel, seisis ta puu all,
mille otsas linnud parasjagu peatusid, võttis ühest mantlitaskust välja
kilekoti, puhus õhku täis, purustas
koti plaksatusega ning pani katkise
koti korrektselt teise taskusse.
Seda toimingut korrati, kuni linnud olid lennanud järgmise puu otsa.
Seal kordus kõik taas. Meetod toimis,
kanakullid otsisid endale lõpuks uue
kodukoha. Sinikael-partidega avalikus linnaruumis oleme juba harjunud, kanakullidega veel mitte.

Keda me linna lubame? Keda siin
enda kõrval talume? Rasvatihane,
meie talviste linnusöögimajade arvukaim külaline, ei ela karmi põhjamaa
talve üle ilma inimese abita. Põhjala
pole rasvatihase päriskodu, meile on
ta levinud lõuna poolt. Ka tema soomekeelne nimetus talitiainen ei tulene
mitte kevadele eelnevast aasta
-

FOTO: ARNE ADER
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allinnas Mustamäel juhtus
mullu kevadel järgmine lugu.

Raudkull saab umbes samasse suurusjärku kuuluvast kodutuvist üsna sageli jagu

ajast talvest, vaid sõna „tali” teisest
tähendusest: pekk.
Viimasel ajal on sagenenud uudised, et sel õppimisvõimelisel linnul
on kujunenud uus, üsnagi häiriv toitumisharjumus: murda ja süüa nõrgemaid linde, nagu sabatihased või
urvalinnud. Liigi seisukohast on see
murranguline uus kohastumus. Ent
kuidas võtavad selle muutuse vastu
toidumaju päevalilleseemnetega
varustavad linnusõbrad?
Inimene mõõdab ja hindab kõike
enda suuruse järgi ja seepärast lähevad
talle enam korda suuremad olendid.
Hanesuurune hõbekajakas on liik, kellest ei saa mööda vaadata. Nüüdisajal
on tema pahurad hõiked suuremate
linnade helitausta tunnuslik osa.
Kui vaadata majakatuseid kajaka
silmadega, näeme lagedaid põõsasteta saarekesi, kiskjate eest kaitstud
merelaide – lihtsalt vesi on parasjagu
välja lastud. Elupaik, puutumatu

arhipelaag majakatustena, on olemas. Kala- ja hõbekajakad on praegu
meie merelinnade igapäevased asukad, hõbekajakad ka näiteks Tartus.
Mitte alati pole see nii olnud. Veel
kuuskümmend aastat tagasi oli hõbekajakas haruldane haudelind; nad
pesitsesid üksikute paaridena kaugetel meresaartel ning peiduliselt ligipääsmatutes rabades. Tolleaegsetest
matkakirjeldustest õhkub suurt
rahulolu, kui õnnestus ujuda rabalaukas oleva saarekeseni ja näha või
isegi pildistada sinna peidetud hõbekajaka pesa kolme munaga.
Nüüdseks rabadest kadunud
rabapistrik ja üliharuldaseks jäänud rabapüü olid tol ajal tavalised
rabamaastiku osad, kes ei väärinud
eraldi mainimistki. Praegu linlastele
nii tüütu hõbekajakapoegade toidumangumishüüd oli kunagi rabaöös
hääli kuulavale loodusesõbrale retke
tähtsündmus.
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Hõbekajakapaar on otsustanud pesa ehitada lõõtsaga liinibussi
katusele. Buss sõitis järgmisel päeval liinile ja pesa hävis

Kõikjal Euroopas on linnaruumi kolinud loodusmaastike liigid: kassikakk, must-toonekurg, kanakull, lend
orav, rabapistrik jt. Meie hõbekajakaski mahub sellesse
nimistusse. Kõiki neid liike on ajalooliselt ühendanud
ülim inimpelglikkus.
Must-toonekurg on üks väheseid linnuliike, kes avastamise korral hülgab isegi poegadega pesa. Kassikakk
suutvat mingi viguriga nii pojad kui ka munad varjatumasse paika toimetada. Mõlemad on leidnud nüüdisajal uue soodsa elupaiga keset inimese, põlise vaenlase
tagalat.
Tõepoolest, linnakeskkond pakub rikkalikku toidulauda, kaitset vaenlaste eest ning julgetele ja kohanemisvõimelistele loomadele üldjuhul ka püsivat elupaika.
Linnaparki või kalmistut ei taba ju lageraie või raadamine. Kodurahu on tagatud.
Mõistagi on suhe vastastikune. Haruldased liigid
toovad endaga omakorda kaasa rangema linnalooduse
kaitse. Nii on naaberriigis Soomes linnaplaneerijad mitmeski paigas hädas lendoravaga, kes händkakkude ja
metsnugiste eest kaitset otsides asustab meelsasti asulate
haljasalasid. Kuna lendoraval on kogu Euroopas Natura
liigi kaitsestaatus, on neist Soomes tasahilju kujunemas
arendustegevuse takistaja.
Keskaegne loosung „Linn teeb vabaks” kehtib peale
inimeste ka muu looduse kohta. Kuid ainult ajutiselt.
Kullid ja kakud on lõpuks järgnenud oma saagile: tuvidele, sinikael-partidele, vareslastele. Ring on saanud täis.
14

Aastal 2012 asus Viimsi poolsaarele elama emailves.
Kuidas ta sinna liiklusest hoolimata pääses, on omamoodi
mõistatus. Peatselt elas Viimsis juba kolm ilvest: loomal
sündis kaks kutsikat. See oli ilvese põhilise saakobjekti
metskitse arvukuse suurima madalseisu aeg.
Kõrvalpõikena tuleb märkida, et paradoksaalselt on
viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud ilvest kohanud
inimeste arv, ehkki selle suure kaslase arvukus on võrreldes varasemaga tunduvalt kahanenud. Metskitsede vähenenud arvukuse tõttu on kahanenud ka ilveste arvukus;
oma osa on nõudnud ilveste küttimine. Alles jäänud kitsedele, kes on suurenenud kisklussurve eest koondunud
asulate kaitsvasse lähedusse, on järgnenud ilvesed.
Nii on viimastel aastatel kujunenud arvamus, et neid
suuri kaslasi on meil rohkem kui kunagi varem. Aga ei
ole: nälg lihtsalt ei anna häbeneda ja sunnib tegutsema
lausa päevavalguses, kui inimenegi hästi näeb.
Kindlasti pakub Viimsi poolsaar ilvestele head elupaika
sealsete metskitsedega, keda linnas ju küttida ei või, aga
miks mitte ka rottide ja halljäneste poolest. Ilvesed järgivad küll kõiki konspiratsioonireegleid, aga asulas on
raske märkamatuks jääda.
Viimsi ilvesed on aja jooksul hästi vastu võetud, ei
ole kerkinud esile kiskjahirmu õhutavaid rahvajuhte,
kes oleksid nõudnud kohe elanike evakueerimist, kuni
olukord stabiliseerub. Viimsilased tunnevad loomade üle
uhkust ning käsitlevad neid oma elukeskkonna väärtusena. Sellisel elutervel suhtumisel ei oleks kohta üheski
Lääne-Euroopa riigi pealinnas, kus inimesed on loodusest
võõrdunud.

Linnaloodust saavad hoida üksnes selle asukad.
Võtmesõna on „mõistmine”, mitte pime hirm või soov
kaitsta ühtesid liike teiste kulul. Linnakalmistutele ega
parkidesse ei tehta liikumispiirangutega kaitsealasid ega
kutsuta ka jahimehi püssiga ohjeldama kurje kulle, kes
tuvisid murravad. Linn võtab vastu just nii palju loomi,
kui söandame võtta. Meie kõigi hüvanguks.
Mõnikord aitab inimene oma tegevusega tahtmatult
kaasa keskkonna stabiilsusele. Põhjanaabrite soomlasterootslaste linnalooduse tunnuselemendid on praegusajal
küülikud ja faasanid. Küülikud on toodud Ameerikast,
faasanid Aasiast. Need liigid saavad põhjamaades hakkama inimkaaslejatena, asustades linnade-alevite ümbrust. Ent Eestis sovetliku jäänukina asulates hulkuvad
koerad ja kassid on meil tänini takistanud nende tülikate
võõrliikide juurdumist.
Usun, et eestlaste lemmikarengumudel – puhas väike
põhjamaa, kus muu hulgas on igal linnaloomal vastutustundlik peremees ning hulkuvaid koeri ega kasse pole,
– on peagi käes. Selles tulevikus on koht kanakullil ja
raudkullil, aga miks mitte ka kassikakul ning rabapistrikul, kes hoiavad looduslikku tasakaalu, ohjeldades tulnukliikide, näiteks faasanite või küülikute arvukust. Mis
sest, et linnas. ■

Hanno Zingel (1970) on bioloog, keskkonnaministeeriumi nõunik.
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Kuidas läheb aasta loomal viigril?
Mart Jüssi, hülgeuurija

A

asta looma viigriga on mitu
põhjust tõsiselt tegeleda. Minu
arvates on see elukas hea näide
selle kohta, kuidas otsime loodusest
erakorralist, ehkki midagi märkimisväärset on otse meie nina all.
Pikki aastaid oleme pühendanud
suurt tähelepanu hallhülgele, sest
tegemist on rahvusvaheliselt olulise
liigiga, mõnes paigas või valdkonnas
isegi probleemliigiga. Nõnda on viiger
jäänud teenimatult uurijate valgusvihu
äärealadele. Tagasihoidlikule tegelasele
ei jagu kusagil eriti tähelepanu.
Hiljuti hülgevaramu ülevaatust
tehes selgus, et juba 35 aastat Lääne
meres range kaitse all olnud loom on
pärast teadliku kiusamise lõppu pigem
hääbunud. Samas on ta soovi tõttu
ehitada merre ja mere kohale olnud
siiski teadusuuringute „katseloom”,
mis on näidanud tema erilist alalhoidlikkust elupaikade ning -viiside suhtes.
Kokkuvõttes põhjustab see elukas
palju põnevust ja muret, sest oma

põlises kantsis Soome lahel on viigrirahva arv inimpõlve jooksul vähenenud kümme korda. Range kaitse
all elavaid, kuid vaikselt hääbuvaid
elukaid on jäänud vaid mõnisada.
Ilmselt isegi vähem kui Saimaa järves
elavat maailma ohustatuimat hülge
alamliiki saimaa viigrit. Ent keegi
viigrist ei räägi, sest meri on seal killustatud kolme riigi vahel, nõnda
kipub üle aia lendama ehk hajuma
ka vastutus keskkonna eest.
Tänavu, kui kolm Soome lahe
peremeest on kokku leppinud ühistes pingutustes teha kindlaks mere
seisund, on loomulik, et selle mereosa
väljasureva tippkiskjana on viigerhüljes pälvinud tähelepanu aasta looma
valikul, samuti inimeste teadvuses.
Mulle kui veerandsada aastat
Läänemere hülgeid jälitanud uurijale on siiski hämmastav, kui tähtis
on viiger Soome lahe keskkonna seisundi peegeldajana ja kui vähe me
temast tegelikult teame. Seda saab

Mille poolest on halli käpa aasta eriline?
Ester Valdvee, Eesti orhideekaitse klubi president

H

FOTO: ERAKOGU

alli käppa (Orchis militaris)
aasta orhideeks valides on Eesti
orhideekaitse klubi (EOKK)
lähtunud liigi tuntusest ja samas
vähesest uuritusest. Kolmanda kategooria kaitsealuseid taimeliike tundub kasvavat igal pool. Samas me
täpselt ei teagi, kus ja kui palju neid
tegelikult leidub. Nii on lugu ka halli
käpaga, keda peetakse tavaliseks
orhideeks Lääne-Eestis, aga ka PõhjaEesti lubjarikastel aladel.
Tänavu keskendub klubi halli
käpa seisundi selgitamisele ja liigi
populariseerimisele. Klubi kodulehel
www.orhidee.ee on peale liigi kirjelduse ja fotode kaks levikukaarti: ühe

aluseks on Eesti floora atlas ja teisel
keskkonnaregistri andmebaas.
Halli käppa tutvustatakse ajakirjades Eesti Loodus ja Sinu Mets ning
mitmes maakondlikus ajalehes ja
internetis. Käpalistega saab tuttavaks ka piirkondlikel orhideeüritustel
osaledes. Näiteks mai lõpus või juuni
alguses saavad orhideesõbrad kuulata
Eesti loodusmuuseumi Öökulli akadeemia loengusarja raames ülevaadet
Eesti käpalistest. 23.–29. juunil toimub teine Saaremaa orhideefestival,
kus saab näha ka klubi fotonäitust
„Orhideed Eestimaa looduses”.
Halli käpa seisundi selgitamiseks
on väga oluline täpsustada liigi levikuandmeid ja koguda uut teavet.
Looduses halli käppa kohates tuleks
võimalikult täpselt kindlaks teha asukoht, hinnata liigi arvukust ja kirjeldada vaatluspaika, kasuks tuleb
taime pildistamine. Siis on lihtne

parandada vaid kõvasti pingutades,
kuni veel on, keda uurida.
Sestap ongi hülgeaasta alanud loodusõhtutega, kus püüame salapärase looma seisundi kohta vähemasti
vihjeid anda ja samas üles kutsuda
inimesi, kel on olnud selle „karvase
kalaga” kokkupuuteid, olema veelgi
valvsam: iga viiger on nüüd väärtuslik.
Juba olemegi saanud vihjeid, et
viigrid pole veel päris meie randu
hüljanud. Sel aastal on kavas eraldi
uurida Soome lahe viigri eluviise, et
mõista, mis piirab nende edenemist
ühes Läänemere mitmekesisemas
mereosas. Praegusajal on selleks head
võimalused ja loodan väga, et aasta
looma seisusest on kasu nii viigrile
kui ka inimestele, kellele Soome laht
on oluline. ■
registreerida need andmed loodusvaatluste andmebaasis loodus.keskkonnainfo.ee/lva/. Peale selle on
halli käpa leidudest võimalik teada
anda klubi juhatusele või piirkonna
kontaktisikutele.
Samuti kutsume nii lapsi, noori
kui ka täiskasvanud fotograafe
märkama Eesti looduses kasvavaid
orhideesid ja valmistuma osalema
järgmise aasta „Looduse aasta foto”
konkursil, kus klubi annab välja eriauhinna parima orhideepildi eest.
Samamoodi nagu aastal 2012 ehk
käokeelte aastal kutsume ka tänavu
kooliõpilasi üles koos bioloogiaõpetajatega tegema uurimistöid Eesti
orhideedest, sh hallist käpast. Oleme
saatnud asjaomase teate-üleskutse
õpetajatele üle riigi. Klubi liikmed
annavad vajaduse korral määramisabi
ning aitavad liiki puudutavates küsimustes. Välitööde lihtsustamiseks on
välja töötatud tööjuhend ja tööleht,
mille leiab aprilli lõpu poole EOKK
ja Eesti loodusmuuseumi kodulehelt
www.loodusmuuseum.ee. ■
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Põhjamaa paabulind
Mati Martin

Kui kevadel hakkab lumi sulama, on inimeste meeled pika talve kahvatust
vaatepildist väsinud ning otsivad väikseimatki värvivälgatust, mis kevade
tulekut ette kuulutaks. Siis ilmuvadki välja kaks kõigile hästi tuttavat liiki: kirju
koerliblikas ja kollane lapsuliblikas. Kui veel veidi oodata, hakkab kaduvate
lumelaikude vahel silma ka pisut suurem tume liblikas, tiibade silmlaigud
päikesepaistel säramas.

16

FOTO: MATI MARTIN

V

õime teda kohata lendamas
metsa- ja põlluservades, niitudel, parkides ning aedades. Päevapaabusilm, teadusliku
nimetusega Inachis io, Nymphalis io
või Aglais io, kuulub koerlibliklaste
(Nymphalidae) sugukonda. Liigile
nime pannud Karl Linné paigutas
ta esialgu hoopis perekonda Papilio,
kuhu eesti liblikatest kuulub näiteks
suur ja jõuline pääsusaba. Hiljem,
nagu eripärasemate liikide puhul
ikka, lõid süstemaatikud selle iluduse
jaoks omaette perekonna Inachis,
kus ta on ainus liik. Viimasel ajal on
mõned teadlased tõstnud ta perekonda Nymphalis, kuhu Eestis kuulub näiteks leinaliblikas, mõned aga
isegi koerliblika (Aglais) perekonda.
Kõnealune liik on levinud parasvöötmes, Atlandi ookeanist Vaikse
ookeanini ehk Lääne-Euroopast
Jaapanini. Mägedes elutseb ta kuni
2500 meetri kõrgusel. Levila eri
osades ei näe päevapaabusilmad
päris ühesugused välja. Sellepärast
on kirjeldatud isegi kaks alamliiki. Kaukaasia mägedes elav ja
Aserbaidžaanist kirjeldatud alamliik kannab nimetust I. io caucasica, Venemaa Kaug-Ida aladel ning
Jaapanis elab põhiliigist veidi väiksem ja kontrastsema mustriga alamliik I. io geisha.
Oma teadusliku nimetuse „io” on
päevapaabusilm saanud vanakreeka
mütoloogia tegelaskuju, jõejumal
Inachose tütre Io järgi. Eestikeelse
nimetuse valikul said otsustavaks
silmatorkavad silmlaigud, mis sarna-

¥ 1. Päevapaabusilma näeb lendamas kevadel ning hilissuvel, pildil võtab ta pruukosti
punase päevakübara õiel

nevad suuresti laikudega paabulinnu
isaslinnu uhkel sabalehvikul.
Peale päevapaabusilma kannavad
sellised laike ja nimetust ka mõned
hämarikus ja öösel tegutsevad lib-

likad, neid kutsutakse ööpaabusilmadeks. Mis liblikal seesugustest
laikudest kasu on, sellest veidi allpool.
Päevapaabusilm on meie laiuskraadi arvestades suhteliselt suur
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päevaliblikas: tiibade siruulatus on
40–55 mm. Tiibade alakülg on kahvatu, ülakülje põhitoon on kirsipruun ning iga tiiva tipus on silmlaik
(¥ 1, 2). Tiivamuster võib levila eri
osades veidi varieeruda.
Päevapaabusilma lend on veidi
aeglasem kui koerliblikal, sageli lausa
lauglev ehk planeeriv. Käitumiselt on
ta üsna sarnane koerliblikaga, mõlemad elavad suhteliselt väikesel territooriumil ja tunnevad end hästi ka
linnas, kus puhkavad meeleldi majaseintel või imevad nektarit lillepeenras kasvavatel õitel.

Kuidas see liblikas varakevadel
meie vaatevälja satub? Päevaliblikaid
oleme ju harjunud seostama suvesoojaga. Et küsimusele vastus saada, tuleb
meil tutvuda liigi eluviisiga.
Varakevadel välja ilmunud isendid
saavad energiat paju- või muudelt
selle aastaaja õitelt, mahla jooksvatelt puudelt ja lume alt välja sulanud
käärivatelt eelmise aasta õuntelt. Kui
kõht täis, hakatakse otsima sigimispartnerit.
Isasliblikas valib kusagil metsa
lagendiku servas, metsateel või sihil
või mujal, endale valdusala ehk territooriumi, kuhu teist isast ei lasta.
Seal patrullides ootab ta emasliblikat. Emaseid on vähem kui isaseid,
nemad lendavad laiemalt ringi, et
valida välja meelepärane isane.
Huvitav on mainida, et erinevalt
enamikust teistest liblikaliikidest on
paarituvaid päevapaabusilmi õnnestunud näha väga vähestel putukahuvilistel. Isasliblikas saab paarituda
ainult ühe korra ning sureb seejärel

¥ 2. Päevapaabusilma tiibade alakülje üldtoon varieerub tumehallist mustani, meenutades
puukoort või kõdunenud lehte. Nii on liblikas kokkupandud tiibadega krüptiline ehk tausta
sulanduv, avatud tiibadega aga aposemaatiline ehk röövloomi peletav

peagi. Emased elavad veel üsna kaua,
et muneda.

FOTO: W. SCHÖN / WIKIMEDIA COMMONS

Emasliblika ülesanne on valida järglastele elupaik. Euroopas eelistavad

¥ 3. Munad toidutaimel; tavaliselt on see
kõrvenõges. Üks ema võib muneda kuni pool
tuhat muna, röövikud kooruvad umbkaudu
nädala pärast

röövikud toiduks kõrvenõgest, harvem humalat, vahel ka raudnõgest.
Seetõttu kohtabki liblikaid lokkavate
nõgeseväljade või humala kasvukohtade lähikonnas. Jaapani röövikud tarvitavad väidetavalt toiduks
ka kanepi-, lina- ja pirnilehti ning
tsitruseliste lehti.
Üks emasliblikas võib muneda
kuni pool tuhat muna. Oliivrohelised
kõrgete ribidega munad paigutab ta
toidutaime lehtedele, sageli mitukümmend muna lähestikku (¥ 3).
Umbes nädala pärast kooruvad
tumedad ogadega kaetud ning kollakate ebajalgadega röövikud, kes
asuvad kohe usinalt toidutaime kallale. Et elu oleks turvalisem, koovad
nad lehtede ümber võrgendist katte.
Enesekaitseks eritavad röövikud ebameeldiva lõhnaga nõret, mis annab
röövtoidulistele loomadele teada, et
nad pole söödavad.

Suuremad röövikud rändavad laiali ja koos enam ei toitu.
Täiskasvanud röövikud on kuni 4 cm
pikkused (¥ 4). Lõpetanud toitumise, otsib röövik sobiva koha, kinnitab end, pea alaspidi, taime külge
ning temast koorub nukk (¥ 5).
Umbes kahe nädala pärast koorub nukust liblikas. Meil toimub see
umbes juuli keskpaigas või lõpus. Siis
lendavad päevapaabusilmad igal pool
ringi, toituvad ja koguvad talvitumiseks energiavaru.

Septembris päevapaabusilmad kaovad, olenemata sellest, kas sügis on
soe või külm. Igaüks otsib endale
talvituskoha ja jääb uut kevadet
ootama. Nii näemegi neid liblikaid
uuesti juba varakevadel: niipea, kui
õhk peidupaigas on piisavalt soojenenud, soojeneb ka liblikas ja hakkab
uuesti tegutsema.
Päevapaabusilma valmikuid ei ole
kunagi hulgi koos, üksnes sügisel
võib neid arvukamalt kohata aedades, kus kasvab õitsvaid sügislilli
või levib käärivate puuviljade lõhn.
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¥ 4. Röövikud toidutaimel. Ogad paiknevad rööviku kehal kuue
reana, nende vahele jäävad arvukad väikesed valged laigud

Siiski võib pikemate vaatlusperioodide põhjal väita, et karmi talve see
liik meie maal endiselt üle elada ei
suuda. Talvituskohad asuvad puuõõnsustes, ehitistes ja muudes paikades,
kuhu lumi otseselt ligi ei pääse. Samas
aga hoiab just paksu lume kaitsekiht
redupaigast eemal liigse pakase: need,
kes lume alla jäävad, jäävad tõenäoliselt ka sagedamini ellu ja taastavad
asurkonna järgmisel kevadel. Ilmselt
mõjutab arvukuse kõikumist aastati
ka sisseränne meie lähialadelt.

Päevapaabusilmade arvukus Eestis
on huvitavalt kõikunud. Kuni 1950.
aastateni oli see liik üsna haruldane.
Päevapaabusilm ei suuda meil alati
külma talve üle elada ja kadus aegajalt lühemaks või pikemaks ajaks.
1980. aastatel leidis aset kummaline
murrang. Liik muutus ühtäkki väga
tavaliseks. Kui varem oli arvukuse
suhe koerliblikaga 10 : 1 koerliblika
kasuks, siis toona ainult 3 : 2 [4].

enesekaitseks kujunenud väga omapärane lahenduste kogum. Esmalt
tiibade alakülje kahvatu värvus ja
muster, mis aitavad kokkupandud
tiibadega liblikal sulanduda keskkonda nii, et ta seal silma ei paistaks.
Kui siiski mõni putuktoiduline lind
varjujale ligi tikub, avab too järsku
tiivad, näidates suuri ja üksteisest
kaugel asetsevaid silmlaike, mis meenutavad mingi hoopis kogukama
looma silmapaari.
Ehmunud suleline võib nüüd üritada enesekaitseks tabada „suure
looma” kõige õrnemat kohta, silma.
See aga säästab rünnakust liblika keha
FOTO: AIVO TAMM
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Väike ja õrn putukas on alati hädas
ärasööjatega. Päevapaabusilmal on

¥ 5. Viimase järgu rööviku kehast kooruv nukk on esialgu heleroheline, vanemaks saades muutub ta tumedamaks, olles põhitoonilt hall, pruun
või roheline
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Röövikuid võib mõnikord leida suurel hulgal, näiteks kord vaadeldi
Inglismaal neljasajameetrisel lõigul
tee servas toitumas 1400 röövikut.
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¥ 6. Isane paabulind (keskel) heidab oma silmlaikudega silma vastassoole, päevapaabusilm (servades) aga tarvitab neid hoopis lindude
peletamiseks. Ent küllap ei jäta need külmaks ka liigikaaslaste tundeid

üksteise vastu hõõrudes sisisevat
heli, mis ründaja ehmatust veelgi
suurendab. Sisin on eriti tähtis relv
redupaikades, kus liigub närilisi,
kes on ohtlikud vaenlased. Hämaras
või pimedas ei ole kasu silmlaikudest ega tiibadega vehkimisest: seda
pole lihtsalt näha. Pelgupaikades on
tihtipeale jahe, mis muudab liblika
loiuks, nii et ta tiibu välgutada ei
FOTO: DEANSTER1983/FOTER.COM

ja tiiva keskosa. Looduses näeb tihti
päevapaabusilmi, kelle tiivaservast
on kiilukujuline tükk välja rebitud,
enamasti just silmlaigu piirkonnas.
See ei häiri liblika tegevust kuigivõrd. Päevapaabusilma silmlaikude
rolli putuka kaitsel on teadlased palju
uurinud [1, 2, 3].
Peale visuaalse efekti suudab
päevapaabusilm tekitada tiivasooni

jõuagi. Siis võib sisisev häälitsus liblika hiire käest päästa.
Röövikud on ogade, karvade, võrgendi ja peletava nõre tõttu samuti
mõne vaenlase eest üsna hästi kaitstud. Paraku ei päästa need relvad
parasitoidide käest: Tachinidae sugukonna röövikukärblaste ohvriks langeb isegi kuni 90% päevapaabusilma
röövikutest. Päevapaabusilma tuntumad parasitoidid on röövikukärblased Zenilla vulgaris, Pelatachina tibialis,
Sturmia bella ja Phryxe vulgaris.

Lepidopteroloogide selts on valinud
päevapaabusilma tänavuse aasta
liblikaks. Sel puhul valmib ka postmark. Head päevapaabusilma-aastat
kõigile lugejatele! ■

1. Olofsson, Martin et al. 2012a. Auditory Defence
in the Peacock Butterfly (Inachis io) against
Mice (Apodemus flavicollis and A. sylvaticus). –
Behavioral Ecology and Sociobiology 66 (2):
209–215.
2. Olofsson, Martin et al. 2012b. Eyespot display
in the peacock butterfly triggers antipredator
behaviors in naïve adult fowl. – Behavioral
Ecology 24 (1): 305–10.
3. Vallin, Adrian et al. 2006. Crypsis versus
Intimidation: anti-predation defence in three
closely related butterflies. – Behavioral Ecology
and Sociobiology 59 (3): 455–459.
4. Viidalepp, Jaan; Remm, Hans 1986. Eesti liblikate määraja. OÜ Greif.

¥ 7. Hoolimata samalaadsetest silmlaikudest pole päevapaabusilmal suurt midagi
pistmist paabusilmlaste sugukonnaga (Saturniidae), kuhu kuuluvad hoopis ööliblikad, nn
ööpaabusilmad (pildil on kevadpaabusilm, Saturnia pavonia)

Mati Martin (1951) on zooloog, töötab Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis.
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Järvepall, Eesti
järvedest kaduv
haruldus
Erich Kukk, Aimar Rakko

Mõneti omalaadne ja veidi salapärane rohevetikas on uurijate tähelepanu
pälvinud juba 1753. aastast, mil Carl Linné selle liigi kirjeldas. Laiemalt on ta
tuntud ühe oma kasvuvormi, nimelt sametja välimusega ümarate kolooniate
poolest. Paraku pole selle liigi käekäik viimase poolesaja aasta jooksul olnud
kuigi roosiline. Üle 60% teadaolevatest leiukohtadest on nüüdseks kadunud.

K

esk-Euroopas hakati seda vetikat märkama pärast

mused. Tüüpmaterjal on kogutud Rootsist Dannemora
järvest.
Üks karevetika ja järvepalli perekonna põhierinevusi
seisneb lülijalgsete kooriku põhikomponendi – kitiini –
olemasolus järvepalli rakukestades. Karevetikate rakukestades seda ainet ei ole. Ent vetikaniitide välimus ja
harunemine on nende perekondade mitmel liigil üsna
sarnane. Seetõttu ongi üksnes morfoloogilisi tunnuseid
kasutanud uurijad asjadest erinevalt aru saanud.
Eestikeelne nimetus „järvepall” tuleneb koloonia pallilaadsest kujust, nagu ka saksa der Seeball ja inglise lake
ball. Sama päritolu on moss ball (samblapall). Kuna järvepall on siiski vetikas, ei ole korrektne sellist nimetust
tarvitada. Teaduskirjanduses ja akvaristikas on sageli
FOTOD: AIMAR RAKKO

seda, kui Anton E. Sauter oli liigi leidnud 1820.
aastal Austriast Kitzbüheli lähedalt Zilleri järvest.
Esialgu sai vetikaliik nime Conferva aegagropila L., 1843.
aastal aga Aegagropila linnaei Kützing.
Kui süstemaatika oli edasi arenenud, arvas Saksa
vetikauurija Rabenhorst (1868) järvepalli karevetika
(Cladophora) perekonda, andes talle uue nimekombinatsiooni – Cladophora aegagropila (L.) Rabenh. Selle nimetuse all tunti liiki kirjanduses pikka aega.
Alles 2002. aastal tõestati veenvalt Aegagropila perekonna fülogeneetililine iseseisvus ja liik sai taas nime
A. linnaei. Selleks andsid alust Linné herbaariumis
oleva tüüpeksemplari molekulaarsete uuringute tule-

¥ 1. Järvepalli koloonia koosneb sageli üksteisega läbi põimunud niitidest (suurendus 40 x; vasakpoolne foto). Niidid omakorda on ideaalne
substraat mitmesugustele allüürnikele, nagu bakterid, aga ka epifüütsed sini- ja ränivetikad (suurendus 400 x; parempoolne foto)
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kasutatud jaapanikeelset nimetust marimo (mari ’põrkepall’, mo ’vees kasvav taim’). Üsna proosaline on islandikeelne nimetus kúluskítur (kúla ’pall’, skítur ’kalavõrku
või noota sattuv tarbetu rohi’).

Järvepalli korduv ümbernimetamine ja perekondliku
kuuluvuse muutus tuleneb isegi samas veekogus kasvavate järvepallide välisest mitmekesisusest. Laskumata
klassikalise morfoloogilise süstemaatika katakombidesse,
võtame kokku Jaapani autorite seisukoha. Selle järgi võib
järvepall kasvada eri veekogudes kolme tüüpi vormina
(nn morfotüübina):
1) tiheda keraja kolooniana, mille läbimõõt varieerub
mõnest millimeetrist üle 30 cm (Jaapanis); suurima Eestist
kogutud kera läbimõõt (kuivanud koloonia) on 10 cm;
2) väikeste hõredate, kuid siiski ühest keskmest lähtuvate niidipundardena (nn karvane pall või pikergune rull);
3) tugevamal substraadil (kivi, puit) kinnitunult kasvavate tihedate laikudena, nagu see on iseloomulik enamikule karevetikatele.
Viimati nimetatud morfotüüpi ei ole Eestist seni kindlalt
määratud, on vaid üksikuid kahtlasi leide näiteks Peipsist.
Nii niidid ise kui ka üksikud rakud neis on monopolaarsed ehk ühepooluselised, s.t koloonia keskosa ja
kinnituvate vormide substraadipoolsed rakud erinevad
tipupoolsetest.

Kerajad kolooniad võivad levida nii madalas kaldavees
kui ka veidi sügavamal mineraalsel, turba- või mudapõhjal. Kaldaäärseid kolooniaid veeretab lainetus ja kui
põhi peaks olema liivane, kruusane või kiviklibune, ongi
tulemuseks ilus pealt pügatud pall.
Sügavamal vees või akvaariumis, kus kolooniat miski
ei liiguta, on palli välispind karvane: koloonia tihedamast tasapinnast ulatuvad välja mõned niidiotsad (¥).

kinnitunud eluvorm
vabalt hõljuvad kerajad kolooniad või hõredad puntrad

¥ 2. Järvepalli eri vormide kõik teadaolevad leiukohad Euroopas,
millest enam kui pooled on praeguseks kadunud [1]

¥ 3. Ümaraid kolooniaid ei leidu hajusalt kõikjal veekogus, vaid
tihti üsna kontsentreeritult väikestel aladel. Selle määravad suuresti
veekogu põhja iseloom ja lainetus

Mikroskoobiga uurides peab koloonia ära lammutama,
et näha niitide basaalseid ja tipupoolseid rakke.
Kaldalähedases vees, kus koloonia pidevalt lainetuse
mõjul liigub, saavad ka sisemised rakud fotosünteesiks
piisavalt valgust. Kui kasvatada järvepalli akvaariumis,
saab lainetust asendada inimene ise. Korra päevas tuleks
palli pisut veeretada, et anda valgust ka palli alakülje
rakkudele. Kui valgusolud halvenevad, võivad kera keskmised ja ka alumise külje rakud hakata surema, kaotades
kõigepealt oma kloroplastid.
Kauaaegse valgusepuuduse korral võivad rakud hävida
ning tekkida seest õõnsad kerad. Eesti järvedest kogutud
materjalides ei ole me seda senini märganud. Ilmselt on
siinsed tingimused olnud pallide arenguks soodsad.
Järvepallide leviku sügavuspiiriks on Eestis määratud
kuni kaks meetrit. Sellest sügavamal leidub neid harva.
Põhjus peitub sügavama vee kehvades valgusoludes ja
palle veeretava lainetuse puudumises. Vanemas kirjanduses märgitud järvepalli leiud Pärnu jõest on tõenäoliselt
ebatäpselt määratud, sest veevool ja veetaseme kõikumine välistavad selle liigi elamise jões.
Riimveelistes merelahtedes, kus valgusolud on paremad ja lainetuse vertikaalne mõju suurem, võib järvepalle leiduda ka märksa sügavamal. Näiteks Soome lahes
ulatub nende hulgileviku piir kuni 4,5 meetrini. Üksikuid
kolooniaid on leitud kuni 15 meetri sügavuselt.
Siiski ei leidu suuremaid, üle 10 cm kolooniaid ka väga
madalas vees, mille sügavus jääb alla meetri. Järvepalli
kolooniad hukkuvad jäätudes: rakusisese jää kristallid
lõhuvad elusa plasma kolloidse struktuuri. Järvepall on
üks väheseid fotosünteesivaid liike, mis toodab kaladele
nii vajalikku hapnikku ka talvisel ajal.
Kirjanduses on arvatud, et koloonia juurdekasv aastas
on vaid 5 mm. Teiste sama perekonna karevetikate kasvu
sarnasuse põhjal võiks ka järvepalli aastane juurdekasv
olla mitu korda suurem. Karevetika niidi aastane juurdekasv on kuni 20 cm.
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¥ 4. Järvepalli eri vormid. Pealt sametjaid suuri palle leidub Eestis
veel vaid ühes järves (vasakpoolne foto). Sagedasemad on väikesed,
alla 5 cm läbimõõduga „karvased” pallid, mille leiukohti on teada
vähemalt viis (parempoolne foto). Võrdluseks tavaline kanamuna

Järvepalli ja karevetikate rakukestad on tänuväärne
substraat epifüütselt elavatele allüürnikele. Bakterid,
sini- ja ränivetikad (nii kinnitunult elavad kui ka substraadil roomavad), algrohevetikad ja üherakulised eri
viburvetikad – suve teisel poolel või sügisel kogutud
niitidel on seljas lausa „kasukas” (¥).
Järvepall paljuneb sugutult nagu enamik karevetikaidki,
nelja ühepikkuse viburi ja punase silmtäpiga rändeoste või
liikumatute aplanospooride abil. Selline paljunemisviis on
omane ka algrohevetikatele. Suguliselt paljunevad nad
välimuselt sarnaste kaheviburiliste silmtäpiga sugurakkude
liitumise teel (isogaamia). Haploidne ja diploidne faas on
järvepalli elutsüklis välimuselt täiesti sarnased.

Maailmas on järvepalli leiukohti kõige enam Kesk- ja
Põhja-Euroopas, aga ka Jaapanis ja Islandil. Mõningaid
leide on Põhja-Ameerikast ning Ukrainast ja Venemaalt.
Maailmas enim tuntud leiukoht on Jaapanis Hokkaidō
lähedal asuv Akani järv, mis on üks Jaapani 23 loodusmälestisest, ning Islandil Myvatni leiukoht, mis asub rahvuspargi territooriumil.
Et vältida hulgikorjamist, on järvepall Jaapanis olnud
kaitse all juba 1920. aastast, Islandil aga alates 2006. aastast. 1950. aastast saadik on Jaapanis igal aastal korraldatud Marimo festivali, mis vältab kolm päeva. Välja on
antud ka järvepalli kujutav postmark.
Jaapani põlisrahva ainude jaoks on järvepall lausa
legendaarne. Selle sees peituvat kaks armastavat südant,
marimo on nende igikestva armastuse sümbol. 1992. aastast alates on Jaapanis ilmunud ajakiri Marimo.
Kui arvestada liigi suhteliselt vähest elupaiganõudlikkust, võiks tema levik olla mitu korda laiem. Ometi see nii
ei ole. Seletust on otsitud pikka aega. Üheks põhjuseks on
peetud liigi loodusliku leviku takistusi.
Paljudel vetikatel arenevad puhkerakud või spoorid,
et üle elada ebasoodsad keskkonnaolud. Ühest küljest
tagavad need rakud ellujäämise senises elupaigas, kuid
on olulised ka uutesse veekogudesse levimisel, kleepudes
näiteks veelindude jalgade ja sulgede külge. Järvepallil
pole seda laadi väikesi puhkerakke kindlaks tehtud. Nad
22

levivad vaid vegetatiivsete rakkude abil, mis on tunduvalt lühiealisemad kui puhkerakud. Aeglase kasvukiiruse
tõttu peetakse järvepalli võimet uues elupaigas edukalt
kohaneda võrdlemisi kehvaks.
Viimase paarisaja aasta jooksul on üle maailma tehtud kindlaks umbes 300 järvepalli leiukohta. Paraku üle
pooltes neist pole viimase 30 aasta jooksul leitud ei kinnituvat ega kinnitumata vormi. Halvim näide on Holland,
kus kinnitumata, palle moodustav vorm on kadunud kõigist viiest leiukohast. Kesk-Euroopa esimesest leiupaigast
Zilleri järvest kadus järvepall intensiivse inimtegevuse
tagajärjel juba 1910. aastal. Taanis, kus varem on palle
moodustavaid vorme leitud mitmest järvest, on nüüd
teada vaid üks leiukoht.
Kogu maailmas on palle moodustava vormi leiukohtade arv kahanenud praeguseks 40 protsendini algsest.
Selle põhjusi tuleb otsida elupaikade halvenemises.
Eeskätt mõjub sobivate kaldaalade umbekasvamine ja
veekogu põhja mudastumine. Teisisõnu: hääbumise on
tinginud inimtegevusega kaasnev eutrofeerumine.

Eestis on järvepalli kinnitumata kolooniaid leitud
kuuest järvest. Neist kahes on tegemist olnud iseloomuliku suuremõõtmelisi kolooniaid moodustava morfotüübiga. Ülejäänutes on kolooniad olnud väikesed, kuni
5 cm läbimõõduga „karvased” pallid.
Pikka aega oli kõige elujõulisem populatsioon
Viljandimaal asuvas Õisu järves, mis ühtlasi oli suurimate
kolooniate elupaik. Sealt pärineb ka Eesti seni suurim
kogutud järvepall, mille läbimõõt ulatub kümne sentimeetrini.
Praegu on Õisu populatsiooni seisund üsna nigel. Kõik
suuremad kolooniad on kadunud, vaid harva võib leida
kolme-neljasentimeetrise läbimõõduga „karvaseid” palle.
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¥ 5. Islandlased nimetavad järvepalli tarbetuks rohuks, mis noota jääb. Seda said tunda ka Eesti maaülikooli teadlased, kes tegid 2012. aastal
Uljaste järvel kaldanoodaga katsepüüki (vasak foto). Pildi oleva loomuse saagiks jäi üks linask, mõned ahvenad ja mitusada kilo „karvaseid”
järvepalle, mille läbimõõt oli kuni kaks sentimeetrit (parem foto)

Lainetuse abil liivapõhjalises kaldavees siledaks veeretatud pallid on täiesti kadunud.
Kuna toitainete seisukohast pole järve näitajad märkimisväärselt muutunud, tuleb põhjusi otsida mujalt.
Oma mõju võis avaldada veetaseme alandamine 1987.
aasta lõpus. Suurte pallide moodustumiseks on vajalikud
kindlad keskkonnatingimused: lainetus, põhja iseloom
ja taimestiku puudumine. Seetõttu ei leidugi neid kogu
järves, vaid väga piiratud alal. Õisus oli selleks idakaldal
asuv järvesopp. Kui veetase alanes, hakkas seal vohama
taimestik, mis aja möödudes tõrjus järvepalli välja.

1. Boedeker, Christian et al. 2010. Global decline of and threats to Aegagropila
linnaei, with special reference to the lake ball habit. – BioScience
Biotechnology and Biochemistry 60: 187–198.
Erich Kukk (1928) on Tartu ülikooli botaanikamuuseumi vetikate herbaariumi
ja ikonoteegi kuraator.
Aimar Rakko (1978) on keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist ning Eesti
maaülikooli rakendushüdrobioloogia doktorant.

Järvepall on kantud punasesse nimestikku mitmes riigis, näiteks Saksamaal, Valgevenes, Venemaal, Jaapanis
ja Rootsis. Eestis kuulus järvepall varem punase raamatu
haruldaste liikide nimekirja, nüüd aga punases nimistus
kategooriasse „ohulähedane”.
Liigi püsimine pole meil paraku tagatud. Järvepall
tuleb kaitse alla võtta looduskaitseseaduse alusel. See
aitaks paremini tagada elupaikade hoidu ning takistaks
juhuturistidel ja akvaariumisõpradel suuremate pallide
lihtlabast ärakorjamist. Sel põhjusel võetigi järvepall
Jaapanis 1920. aastal kaitse alla.
Kaitstava liigi puhul oleks suurem võimalus taastada või parandada tema hävinud või rikutud elupaiku.
Järvepall reageerib muutuvatele tingimustele tundlikult
ning väärib hea indikaatorliigina kaitset.
Täname Eesti maaülikooli teadureid Katrin Saart ja Helle
Mäemetsa nõuannete ja märkuste eest. ■

¥ 6. Jaapanlased armastavad oma järvepalle. Nende auks on alates
1950. aastast korraldatud Marimo festivali ning antud välja palle
kujutav postmark. Järvepall võeti kaitse alla juba 1920. aastal
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Tänavu on tähelepanu
all leostunud mullad
Raimo Kõlli, Alar Atover, Indrek Tamm

T

änavuse aasta mulla nimetus tuleneb sellest, et tema
pindmisest osast on vähemalt 30 cm ulatuses vabad Ca- ja
Mg-karbonaadid välja leostunud.
Samas on leostunud muldade
põhitunnus siiski savistumine: peente
murenenud osakeste (silikaatide)
ning orgaanilise aine lagusaaduste
ümberkristalliseerumine savimineraalideks. Kuhjunud savimineraalidele viitab šokolaadipruuni värvusega
metamorfne savistunud Bw-horisont.
Peale kohapealse savistumise on
leostunud muldades ka sisseuhtelist savistumist: mulla ülemiste kihtide ibe ja tolmuosakesed paiknevad
keemiliselt murenemata kujul ümber
Bw-horisonti. Nõnda tekib savi
poolest veelgi rikkam tekstuurne
savistunud Bwt-horisont, mille tunneme ära savi voolusvormide järgi
mulla poorides ja peentel osadel.
Huumushorisondi (A) ja lähtekivimi
(C) vahel paikneva pruuni Bw- või
Bwt-horisondi järgi on kõnealused
mullad saanud ka teise nimetuse:
pruunmullad [1] (vt ka ¥ 1). Peenes
hakkab (soolhappe lahuse toimel)
vabade karbonaatide olemasolu
tõttu kihisema alates Bw-, Bwt- või
BC-horisondist ehk tavaliselt umbes
30–60 cm sügavusel – „keemine”
sellises sügavuses on üks leostunud
mulla eripära.
Leostunud muldade pealismuld
ehk huumuskate koosneb orgaanilise
aine poolest rikkast O-(metsakõdu)
ja A-horisondist, alusmuld B- ja tema
üleminekuhorisontidest (AB, BC).
24
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Eesti neljandal mullapäeval mullu 5. detsembril valiti esimest korda Eesti aasta
muld. Seda tiitlit kannab tänavu leostunud muldade perekond.

1m

10 cm

METSA M U L L A D

P Õ L LU M U L L A D

¥ 1. Leostunud muld võib väljanägemiselt olla üsna erisugune, olenevalt lähtekivimist,
lõimisest ja maakasutusest. Neli esimest on metsamullad, mille tunneb ära maapinda katva
metsakõdu järgi, kolm viimast aga põllumullad

Leostunud muldi on mitut liiki.
Leostunud muldi saab liigitada
mitme tunnuse järgi: lähtekivimi
koresesisalduse põhjal tuntakse
tavalisi ehk tüüpilisi ja koreserikkaid
leostunud muldi. Mulla veeolude
alusel eristatakse aga kuivi ehk
põuakartlikke, parasniiskeid ehk
värskeid ja niiskeid ehk gleistunud
muldi. Selgelt ilmnevate mullaväliste geomõjutuste põhjal eristatakse
nende hulgas ära- ja pealeuhtelisi
muldi. Nende tunnuste põhjal on
antud muldadele ka nimetused ning
koodid (vt esimest lisakasti lk 27)
[8]. Leostunud mullaliikide omavahelist seost ja piirnemist teiste muldadega kajastab joonis ¥ 3.

Tüüpiliste leostunud ehk Ko- ja
Kog-muldade ning nende variantide (Koe, Kop) karbonaatse korese
osakaal hõlmab alusmulla mahust
enamasti 10–30%. Õhukese moreenkattega aladel võib mullaprofiil ulatuda ka aluspõhja paekihti ehk
R-horisonti. Koreserikaste leostunud (Kor, Korg) muldade BC- või
C-horisondis on aga korest 30–70%
või on tegu isegi lausalise koresega,
kus räha, veerise või kruusa osakaal
on üle 70%.
Ajutiselt liigniisketes oludes tekivad gleistunud leostunud mullad
(Kog ja Korg). Sellises veega küllastunud hapnikuvaeses keskkonnas saavad mikroobid orgaanilise
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moreenkattega Harju ja Ida-Viru
lavamaa paetasandikel, Saaremaal
ning Lääne-Eesti rannikumadalikul
on levinud Ko-, Kor-, Kog- ja Korgmullad koos rähkmuldadega.
Leostunud muldi leidub ohtrasti
ka karbonaatse moreenkattega voorestikel, küngastikel ja oosistikel.
Samuti on Ko-, Koe- ja Kor-muldi
(vaheldumisi teiste muldadega) karbonaatse kattega jääjõe veerise ja
kruusarikka lähtematerjaliga Otepää,
Haanja, Karula ja Sakala kõrgustikul.
Tartu ja Viljandi ümbruse leostunud
muldade lähtekivim on punakaspruun liivsavimoreen.

Selleks, et taimedele säiliks sobiv
kasvukeskkond ja mullaelustiku
talitlus jätkuks, on vaja uue (värske)
orgaanilise aine pidevat lisandumist.
Leostunud metsamuldadega aladel on keskmine aastavarise hulk
8–10 tonni kuiva orgaanilist ainet
ühe hektari kohta, millest maaalune osa hõlmab umbes 25–35%.
Teraviljapõldudel ei kata aastavarise
kogus tavaliselt aasta jooksul tehtud kulutusi. Selle puudujäägi saab
kompenseerida põldheinte või haljasväetiste kasvatamisega või mujalt
toodud orgaanilise ainega (sõnnik,
turvas). Muldade huumusseisund
oleneb peale mulla erimi maakasutusest (vt ka tabelit lk 26).
Huumuse võib tema olemuse järgi
jagada labiilseks ja stabiilseks huumuseks. Labiilne (värske) kiirema
käibega huumus ehk eelhuumus
hõlmab leostunud muldade huumusvarust vaid mõne tonni (3–8 t/ha).
See varustab mullaelustikku ener-

Orgaanilise süsiniku (Co
(Corg)
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¥ 3. Leostunud mullaliikide omavaheline
seos ja piirnemine teiste mullaliikidega

Huumus on mulla oluline osa.
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kuiv

Gleimullad

aine lagundamiseks vajalikku hapnikku taandumisvõimelistest mineraalühenditest. Muldade gleistumist
näitavad Bwg-, Bwtg-, BCg- või
Cg-horisondis leiduvad sinakad ja
hallikad gleilaigud (alla kolmandiku
kogupinnast) ja roostetäpid ning värvuselt kollakaks ja pudedaks muutunud rähk ning veeris. Need gleilaigud
tekivad rauaühendite ja alumosilikaatide reageerimisel.
Kallakutel levinud leostunud muldi
mõjutab erosioon, mis oleneb peale
pinnamoe ka maaviljelusest. Nii võivad isegi alla viiekraadise kaldega põllumaade kõrgematele aladele tekkida
nõrgalt ärauhutud (Koe) ning kallakute jalamile nõrgalt pealeuhutud
leostunud (Kod, Kogd) mullad.
Leostunud muldade areng, profiili
ülesehitus ja omadused on suuresti
tingitud mulla lähtekivimist, selle
karbonaatide ja silikaatide sisaldusest ning korese omadustest [2,
3]. Näiteks kõige tavalisema leostunud mulla profiil on A–Bwt–C
ehk huumushorisondile järgneb
tekstuurne savistunud sisseuhtehorisont ning sellele lähtekivim
(vt teisi tavalisimaid profiile alumises lisakastis lk 27). Nende muldade puhul on valdav lähtekivim
kollakashall keskmiselt kuni tugevasti rähkne karbonaatne liivsavimoreen [2]. Pandivere kõrgustiku ja
Kesk-Eesti liustikutekkeliste lavatasandike Ko- ja Koe-mullad on tekkinud kollakashalli moreeni kühmudel
ja künnistel. Lainjate moreentasandike madalamates osades ning
lamedatel kühmudel ja künniste jalamitel on aga Kog- või Kod-mullad.
Õhukese valkjashalli tugevasti rähkse

Väheneb koreselisus ja karbonaatsus
Suureneb väljauhe ja happesus
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¥ 2. Leostunud liivsavimulla (Ko//ls) huumusseisund ja morfoloogia erisuguse maakasutuse korral
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¥ 4. Leostunud muldade hulgas
domineerivad leostunud (Ko) ja gleistunud
leostunud (Kog) mullad

giaga, kusjuures eelhuumuse lagunemisel vabanevad taimedele vajalikud
mineraalained. Stabiilsest (vanast)
huumusest umbes kolmandikku
kaitsevad lagunemise eest füüsikalised tegurid. Selle keskmine poolestusaeg on 50 aastat, seega kulub
tema täielikuks lagunemiseks üle saja
aasta. Suurema osa vana huumuse
inertsuse (vastupidavuse lagunemisele) tingib tema keemiline ülesehitus. Niisuguse huumuse keskmine
poolestusaeg on 1500–2000 aastat. Teisisõnu: osa sellest huumusest on kujunenud üle 3000–4000
aasta tagusel ajal. Stabiilse huumuse
põhiroll on parandada mulla füüsikalis-keemilisi ja füüsikalisi omadusi,
samuti veeomadusi.
Leostunud muldadest on huumuse
hulga ja kvaliteedi suhe parim Ko- ja
Kor-mullas, mille huumushorisont
on rikas varise lagunemisel-humifitseerumisel tekkinud orgaanilis-
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Leostunud liivsavimulla (Ko//ls) omadused erisuguse maakasutuse korral. Haritavate maade
Ko//ls mulla keskmine boniteet on siin 58 ja muldkatte keskmine tüsedus 53 cm; metsamaa
puhul on keskmine tüsedus 46 cm
Näitaja

Metsamaa

1 m kiht

Huumuskate

1 m kiht

Tüsedus

cm

27

100

17

100

Lämmastiku varu

t/ha

7,4

11

2,9

5,2

Huumusvaru

t/ha

109

165

81

134

Süsiniku ja lämmastiku suhe suhe

8,5

8,7

15,9

14,8

Liikuv alumiinium

13,9

16,8

4,1

4,1

kg/ha

Hüdrolüütiline happesus

kmol/ha

66

126

50

133

Neeldunud alused

kmol/ha

735

2412

318

2799

Neelamismahutavus

kmol/ha

801

2538

368

2932

Küllastusaste

%

92

95

86

96

Eripinna indeks

10 ha/ha

267

643

116

572

Füüsikalise savi sisaldus1

%

27

27

28

33

5

kaalutud keskmine osakaal mullapeenese (läbimõõt <1 mm) suhtes

mineraalsete komplekside poolest.
Huumuse varud on suurimad gleistunud leostunud muldades (Kog,
Korg), kuid seevastu on nende kvaliteet kehvem. Suur osa Kod-muldade
huumusest on maetud, mistõttu see
ei saagi osaleda mulla talitlemises.
Leostunud liivsavimuldade orgaanilise aine keskmine aastakäive metsades on ligikaudu 7–8, põldudel aga
5–6 tonni hektari kohta. Sama mulla
huumuse keskmine aastakäive põldudel jääb vahemikku 0,8–1,2 t/ha.
Sellest saab järeldada, et enamjagu
mulda sattunud värskest varisest
(76–87%) täidab oma ökoloogilise
rolli huumuseks saamata. Vaid väike
osa uuest orgaanilisest ainest (15–
25%) säilib mullas huumuse kujul.
Mullaelustiku tähtis roll muldade
orgaanilise aine käibes nähtub kõdu
segunemisest mullaga looduslikel aladel, ühtlasi näeme seda vihmausside
koproliitide rohkuse järgi. Leostunud
muldades on elustiku tegevusest haaratud ka sõmera struktuuriga ülemineku- (AB-) ning savistunud (Bw-,
Bwt-) horisondid: need on hea õhustatuse, optimaalse niiskuse ja soodsa
mullareaktsiooniga, mistõttu leidub
seal rohkesti taime juuri.
Lähtekivimi karbonaatsuse tõttu
on leostunud muldade metsavaris
kaltsiumirikas, seepärast on mullas
soodsad olud vastupidava struktuuriga A-horisondi tekkeks. Metsade
Ko-mulla huumuskate koosneb
õhukesest kihistumata poollagu26

Haritav maa
Huumuskate

nenud lehe-, okka- ja oksavarisest
moodustunud detriitsest kõdu(Od-)
horisondist ning selle all asuvast huumusrikkast A-horisondist. Rohurinde
varise rohkuse ja mullaga segunemise
tõttu laguneb enamik uuest varisest
juba esimese suve jooksul. Seepärast
on suviti perioode, mil metsakõdu laiguti puudub ning uus kõdukiht tekib
alles sügisesest lehevarisest.
Gleistunud leostunud (Kog, Korg)
muldade bioloogilist aktiivsust piiravad kevadel ja sügisel mullas valitsev anaeroobsus. Seetõttu on nende
kõduhorisont mõnevõrra tüsedam ja
A-horisont veidi toorhuumuslikum
kui parasniisketel leostunud (Ko,
Kor) muldadel.

VÄLJAVÕTE: PRIIT PENU

1

Ühik

Põlluks haritud Ko- ja Kogmuldade neutraalses A-horisondis on
huumuse kontsentratsioon väiksem
kui metsamuldades. Üldlämmastiku
sisaldus on leostunud põllu- ja metsamuldade A-horisondis peaaegu
võrdne. Erinev on süsiniku ja lämmastiku suhtarv (C : N), mis on metsamuldadel suurem.
Leostunud looduslike (metsa- ja
püsirohumaa-) ning kultuuristatud
(põllu- ja kultuurrohumaa-) muldade erinevus väljendub peamiselt
nende huumuskatte ülesehituses ja omadustes (¥ 2; kõrvalolev
tabel). Looduslike muldade huumuskate kujuneb aastakümnete
vältel ühetaolise varisevoo ja seda
lagundava mullaelustiku toimel.
Seevastu haritavatel maadel segatakse kas igal aastal või üle mõne
aasta huumuskate täielikult läbi.
Tuleb silmas pidada, et looduslike
muldade huumusesisaldus väheneb sujuvalt sügavuse suurenedes.
Lähtudes niisugusest huumusejaotusest, on muldade võrdleval analüüsil õigem kasutada huumuse
kontsentratsiooninäitajate (g kg-1,
%) asemel selle varu näitajaid (t/
ha). Leostunud metsamuldade Oja A-horisondi huumusvaru ulatub
vastavalt 7–15 ja 70–120 tonnini
hektari kohta. Haritud põllumaal
on see pisut suurem või vahel ka
samasugune, küündides 90–130
tonnini hektari kohta. Alusmulla
huumusvaru on aga mõlema maa-

¥ 5. Leostunud muldi leidub kõige enam Lääne-Virumaal ja Järvamaal
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¥ 6. Rapsist läbi kasvanud moonid leostunud ja rähkmuldadega põllul. Taamal põõsastest ümbritsetud kivikalme, nn Altarimägi

kasutuse korral peaaegu ühesugune: 25–40 tonni hektari kohta.

Mullalõimise järgi eristub nn vapimuld. Peenese lõimise alusel eristatakse iga mullaliigi piires üks või
mitu mullaerimit. Nende puhul
kasutatakse lühendeid, kus topeltkaldkriipsude ees on mullaliigi ja
järel lõimise tähis, näiteks Ko//ls (vt
ka lisakaste lks 28).
Hinnanguliselt on leostunud mullaerimite hulgas enim levinud liivsavi- (71%), seejärel saviliiva- (17%),
liiva- (9%) ning kõige vähem savilõimisega (3%) mullad. Leostunud
muldadega põllumaadel ongi veidi
üle poole keskmise lõimisega (ls, sl/

ls) mullaerimid, sest need on taimekasvatuseks kõige kohasemad. Ühtlasi
on leostunud liivsavimuld ehk Ko//
ls selles mullaperekonnas kõige kõrgemalt hinnatud erim, nn vapimuld.
Metsamuldadel on leostunud mullaerimite osakaal teistsugune: liivsavilõimisega on 56%, saviliivaga 24%,
liivaga 14% ja savilõimisega 6% muldi.
Kollakashallil karbonaatsel moreenil kujunenud leostunud liivsavimuldade (Ko//ls, Kog//ls, Kor//ls)
peenese füüsikalise savi sisaldus Aja C-horisondis jääb enamasti vahemikku 23–29%, seega on tegu kerge
liivsaviga [3]. Leostunud liivsavimuldade B-horisont on tavaliselt 3–7%
savirikkam kui A-horisont.

Leostunud mullad Eesti ametlikus mullaliikide nimekirjas [8]
Mulla nimetus

Mulla kood

Leostunud muld

Ko

Gleistunud leostunud muld

Kog

Koreserikas leostunud muld

Kor

Gleistunud koreserikas leostunud muld

Korg

Põuakartlik leostunud muld

Kop

Nõrgalt erodeeritud leostunud muld

Ko'

Eestis kõige enam levinud leostunud muldade profiilid
Profiil

Lisamärkused

A–Bwt–C

Tüüpiline Ko-mulla profiil

O–A–AB–Bwt–C

Ko-metsamulla profiil ülemineku- ja tekstuurse B-horisondiga

Od–A–Bwg–Cg

Detriitse metsakõduga Kog-mulla profiil

A–Bwtg–(BCg)–Cg

Kog-mulla profiil kohatise üleminekuhorisondiga

(O)–A–AB–Bwt–C–R

Ko-mulla profiil laigutise metsakõdu ja all asuva paega

A–Bw–C–R

Ko- või Kor-mulla profiil, mille koreseline lähtekivim lasub pael

Suurt mõju mulla omadustele
avaldab kruusa (läbimõõt 1–10 mm)
sisaldus mullas. Kollakashallil moreenil kujunenud tüüpiliste leostunud
muldade B- ja C-horisondi keskmine
peeneteralise ehk 1–3 mm läbimõõduga kruusa sisaldus jääb 13–17%
piiresse, A-horisondis on see aga
väiksem: 8–10%.
Ko- ja Kog-mulla puhul on rähaja/või veerisesisaldus pealismullas alla
10% ehk nad on nõrgalt koreselised
või koresevabad. Haritaval maal võib
leostunud mulla künnikiht sisaldada
ka mullaharimise käigus kõrvalt peale
kantud rähka. Seda tuleb sagedamini
ette põldudel, kus leostunud mullad
vahelduvad rähkmuldadega. Nõrgalt
raudkiviveeriseline (vo1) pealismuld
on aga omane enamikule kulutatud
moreentasandike leostunud muldadele. Tüüpiliste (Ko, Kog) ja korese
rikaste (Kor, Korg) leostunud muldade
põhimõtteline erinevus selgub nende
lõimise valemitest (vt lisakasti lk 28).
Enamjagu (ligi 2/3) leostunud
põllumuldade künnikihist sisaldab
5–20 m3/ha suuri (ø 20–100 cm) kive.
Ligikaudu neljandikul põllumuldadest
jääb suurkivisus 2–5 ja kümnendikul
20–50 m3/ha piiridesse.

Igal mullaliigil on oma keemia.
Muldade keemilisi omadusi kajastavaid näitajaid väljendatakse kahel
moel: kontsentratsioonina (sisaldus
teatud kindla koguse kuiva mulla
kohta) ja varuna (kogus kindla pindalaga mullakihi kohta). Tabelis (lk
26) toodud varud pindala kohta on
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¥ 7. Emumäe voore lae muldkattes on levinud leostunud mullad vaheldumisi leetjate
muldadega

arvutatud mullast võetud proovi analüüsiandmete (suhteline sisaldus) ja
peeneselise mulla kuivmassi alusel.
Leostunud põllumullad sobivad
mullareaktsiooni poolest taimekasvatuseks hästi: nende pHKCl on
6,5–7. Looduslike Ko-muldade huumushorisondi keskmine pHKCl on aga
0,5–0,7 ühikut väiksem. Alumistes
horisontides pH järjest suureneb,
olles lähtekivimis üle 7. Ka teised
happesuse näitajad, nagu asendus- ja
hüdrolüütiline happesus ning liikuva
alumiiniumi sisaldus, ei ole probleemiks kõigi leostunud mullaliikide
puhul, kuigi nad on pisut suuremad
metsamuldades.
Leostunud muldade neelamismahutavus on üsna suur ning enamiku
sellest hõlmavad Ca- ja Mg-ioonid.
Seetõttu on üsna kõrge ka leostunud muldade küllastusaste, iseäraMulla lõimiste lühendid [8]
Kores: kr – kruus, r – rähk, v – veeris,
vo – raudkiviveeris ja p – paas.
Peenes: l – liiv, sl – saviliiv, ls1 – kerge
liivsavi, ls2 – keskmine liivsavi, ls – liivsavi
(ls1-ls2), s – savi.
Peenese koresesisalduse astmed (%
mulla mahust):
2–10% – nõrgalt koreseline (r1, v1, vo1),
10–20% – keskmiselt (r2, v2, vo2),
20–30% – tugevasti (r3, v3, vo3),
30–50% – väga tugevasti (r4, v4, vo4),
50–70% – väga tugevasti (r5, v5, vo5);
üle 70% – lausaline kores (r, v, vo, kb või kr).

28

nis põllumuldadel, kus see ulatub
90–95%. Looduslikel aladel jääb
küllastusaste aga veidi üle keskmise
(80–90%). Üldlämmastiku sisaldus on Ko-muldades keskmiselt
1,5–2 ja süsinikusisaldus vahemikus
14–18 g kg-1 kohta. Taimedele omastatava kaaliumi poolest on rikkamad
raskema lõimisega, fosfori poolest
aga klindi piirkonnas asuvad mullad.

Leostunud mullad on enamasti
head põllumullad. Parasniiskete
leostunud muldade (Ko, Kor, Koe)
ja kuivendatud Kog-mulla niiskusrežiim on nii vegetatsiooniperioodil kui ka aastati stabiilne. Nad ei
ole tundlikud pikaajaliste sademete
ega lühemate põuaperioodide suhtes. Kuivendamata Kog-mullad on
umbes ühe nädala jooksul kevadel
ja sügisel liigniisked kas pealevalguva
pinnavee või muldkattesse ulatuva
toetuva kapillaarvöötme vee tõttu.
Ebastabiilsem on niiskusrežiim kergete lõimistega (nt kruus, liiv, sl/l)
leostunud mulla erimitel.
Leostunud (Ko) mullas on hea
loodusliku dreenituse tõttu enamasti
ülekaalus oksüdeerumistingimused.
Hea õhustatuse tõttu soojenevad nad

kevadel normaalselt ja nende harimisküpsus saavutatakse viivitamata.
Tihenemata, vett ja õhku hästi läbi
laskev B-horisont muudab omakorda
leostunud mullad taimekasvatuseks sobivaks. Kuivendamata Kogmuldade niiskusrežiim on seevastu
igati soodne puistutele ja kultuur
rohumaadele. Mullatihese tekke
hoiab ära talvel läbi külmuv ja seetõttu kobestuv B-horisont.
Hea viljakuse pärast on tasaste
alade Ko-mullad üldjuhul kasutusel
põllumaana, Kog-mullad aga kultuurrohumaana või kuivendatud
põllualana. Need mõlemad mullad
sobivad enamiku kultuuride intensiivseks kasvatamiseks. Kümnepallise
hindeskaala järgi on Ko//ls kasutussobivus odra, nisu ja kaera puhul 10
palli ning rukki, kartuli, lina ja põldheina puhul 9 palli. Saagikus oleneb
põhiliselt väetamisest ja agrotehnikast, samuti sademete hulgast ja jaotusest kasvuperioodil. Kuivendamata
Kog-mullad ei ole kuigi kohased
teraviljadele ega rühvelkultuuridele,
sest nende ajutine liigniiskus takistab õigeaegset mullaharimist ja saagi
koristust.
Looduslike Ko-muldade huumushorisont on selgelt välja kujunenud
tompja-teralise struktuuriga. Põldudel
võib see muidugi olla vähemal või
suuremal määral lõhutud. Selleks,
et nendel aladel hoida põlluviljakust
ja huumuse sisaldust optimaalsel
tasemel, kasutatakse heintaimedega
külvikordasid. Kor-muldade sügava
harimise korral satub pinnale rohkesti
kive ja rähka, mis muudab põllu harimise keerukaks. Ühtlasi halvendab
Kor- ja Korg-mulla suur peenkivisus
tunduvalt mulla viljakust.
Enamiku haritavate leostunud
muldade boniteet on 45–60; üle 60
on see pisut üle 5% muldadel. Samas
jääb Kor- ja kergema lõimisega
Ko-muldade boniteet (kokku 16%)
vahemikku 35–45 ning vaid alla 4%
leostunud muldadel on see kuni 35.

Leostunud muldade levinuimate erimite lõimis
Ko, Kog, Koe vo1ls1/r2ls2/r2ls1; ls/r2-3ls; r1ls/r3ls; r1sl/r2ls; ls/r2ls2/p (v.a Koe)
Kor, Korg

r1-2ls/r4-5ls; v2sl/v4ls

Kop

l/kr; v1sl/kr; sl/v4-5l,kr; liiv

Kod

l,sl/r2-3ls
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Võrdluseks: Eesti haritavate maade
keskmine boniteet on 43.

Head metsad ja rohumaad. Loodus
likel Ko- ja Kor-muldadel kasvavad
suure tootlikkusega salu- ja sürjametsad, milles peale domineerivate sinilillekuusikute sirgub ka männikuid ja
kaasikuid. Kog- ja Korg-muldadel kasvavad peamiselt naadikaasikud ning
kuuse-lehtpuu segametsad.
Leostunud muldadel sirguvate
metsade alusmets on liigirikas ja
küllaltki tihe. Ka rohurinne on liigirohke ja hea produktiivsusega. Täiesti
puudub puhmarinne. Samblarinne
on hõre, kuigi liigirikas. Leostunud
metsamuldade fütoproduktiivsus on
enamasti 11–13 tonni kuiva massi
hektari kohta aastas, sestap võib neid
pidada suure produktiivsusega muldadeks. Seetõttu on ka neil kasvavate
puistute boniteet kõrge: Ia–II.
Ko- ja Kor-muldade looduslikest
rohumaakooslustest on suurema
osakaaluga angerpisti-lubika, lubikamägitarna ja mägiristiku – madala
mustjuure kooslused ning Kog- ja
Korg-muldadel madala mustjuure
– hariliku härgheina, kahkja tarna –
madala mustjuure ja tulika – luht-kastevarre kooslused.
Looduslike rohumaade kogupindalast võtavad leostunud mullad enda
alla umbes 12%. Need rohumaad on
keskmise söödaväärtusega – saagikus
on 1,4–2 tonni kuiva heina hektari
kohta – ja sobivad tallamiskindluse
tõttu nii karjatamiseks kui ka niitmiseks.

Keskkonnakaitseline väärtus peitub mitmes asjaolus. Leostunud
muldade, eriti selle kõrgelt hinnatud erimite (Ko//ls, Ko//sl/ls) levik
paikkonnas aitab omamoodi kaasa
selle ala keskkonnaseisundi paranemisele. See toime väljendub mitmeti [5]. Esiteks pakub selline muld
suure produktiivsusega taimikutele kasvuks vajalikke olusid, kuna
võimaldab intensiivset ja mahukat
aineringet, rohket varist ning selle
tasakaalustatud muundumist mullas.
See kõik väljendub mulla heas huumusseisundis ja metsa boniteedis.
Teiseks talitleb muld vett puhastava
membraanina, säilitades samal ajal
toiteelemente ja taimedele omastata-

Leostunud liivsavimulla (Ko//ls) arengulugu [7]
• Tekkis tundra-gleimullast umbes 10 000 aastat tagasi.
• Emakivim on valdavalt keskmiselt kuni tugevasti rähkne karbonaatne liivsavimoreen.
• Aeglase algarengu periood kestis preboreaalses ja boreaalses kliimas umbes 2500 aastat.
• Kiire arenguperiood algas ligi 7500 aastat tagasi soojas ja niiskes atlantilises kliimas, kui
laialehised metsad n-ö tootsid rohkelt varist.
• Valdavad mullatekkeprotsessid on kamardumine, leostumine, bioloogiline murenemine ja
savistumine.
• Inimmõju etapid: alates 3300 a eKr kohatine aleviljelus, alates pronksiajast ehk 2500 a
eKr arenes maaviljelus ja rajati püsipõlde; aastail 1950–1990 propageeriti huumuskatet
muutvat sügavat kündi; alates eelmise sajandi lõpust on levinud tavaviljelus.
• Leostunud liivsavimuldi on Eestis hinnanguliselt 1150 km2, millest enamik (70%) on haritav maa.
• Laialdasemalt on leostunud mullad levinud Pandivere kõrgustikul, Paide ja Põltsamaa
tasandikul.
• Leostunud liivsavimulda peetakse Eesti parimaks põllumullaks; on valitud Eesti 2014.
aasta mullaks.
vat vett. Kõik see oleneb huumuse ja
saviosakeste (ehk mullaplasma) omadustest ja hulgast, mille koosmõju
väljendub mulla eripinna indeksi ja
neelamismahutavuse kaudu.
Kolmandaks parandab leostunud
muld keskkonda vee-, õhu-, soojus- ja hapendus-taandusprotsesside
koosmõju tõttu. Soodne mullakliima
mõjutab elustiku koostist ja oksüdatsiooniprotsesse. Näiteks aitab selline koostoime teha kahjutuks mullas
leiduvaid toksilisi aineid. Parimad
olud selleks on ajal, mil mulla temperatuur on üle 5 oC ning vee- ja õhurežiim on tasakaalus.
Muldkatte keskkonnakaitselist
väärtust muudab oluliselt muldkattealuse pinnase koostis ja tüsedus.
Mida savirikkam ja tüsedam on see
kiht, seda enam suureneb muldkatte
passiivne kaitsevõime.
Kuna muldkate on väga tihedalt seotud taimkattega, suurendab
nende koostalitlus mulla keskkonnakaitseväärtust veelgi. Varisest
tekkinud kattekiht (metsa- või
rohumaakõdu) hoiab mulla kobeda,
väldib veevaru mitteproduktiivset
aurumist ja toidab mulla elustikku.

Leostunud mullad hõlmavad 7,7%
Eesti muldkattest ehk veidi üle
3250 km2. Maakonniti leidub leostunud muldi kõige rohkem LääneVirumaa ja Järvamaa muldkattes:
vastavalt 56 ja 36%. Võrdlemisi palju
on neid muldi ka Harju-, Rapla-,
Jõgeva-, Saare- ja Pärnumaal:
22–29% muldkattest (vt ¥ 5).
Vähem on leostunud mullad levi-

nud Ida-Viru-, Lääne-, Tartu- ja
Viljandimaal: 7–10% [4]. Väga vähe
leidub seda mullatüüpi Võru-, Valga-,
Hiiu- ja Põlvamaal, nimelt 1–4%.
Kõige suurem osakaal ehk 40–70%
haritavast maast on leostunud muldi
Koonga, Rakke, Eikla, Järva-Jaani ja
Pärnu-Jaagupi agromullastikulises
mikrorajoonis.
Põhja- ja Loode-Eestis on leostunud muldadega kõrvuti levinud
rähkmullad, Kesk-Eestis ja sellest
lõuna pool aga leetjad mullad (vt
ka ¥ 3). Lainja reljeefi madalamatel märgadel osadel kaasnevad
leostunud muldadega lubjarikkad
gleimullad ja hästi lagunenud madalsoomullad. ■
1. Eesti muldade digitaalne kogu, 2008. Eesti Maa
ülikool (võrguteavik). – http://mullad.emu.ee.
2. Eesti Põllumajandusprojekt 1983. Haritavad
mullad. Metsamullad. Eesti NSV mullastik arvudes, III. ENSV PM, IJV. Tallinn: 3–92.
3. Kokk, Ragnar 1978. Eesti NSV muldade lähtekivimite mehaaniline koostis. Eesti NSV mullastik
arvudes, II. ENSV PM, IJV. Tallinn: 67–76.
4. Kokk, Ragnar; Rooma, Igna 1974. Mullaliikide levik. Agromullastikuline rajoneerimine. Kõlvikute
mullastiku iseloomustus. Eesti NSV mullastik
arvude I. ENSV PM, TTIV. Tallinn: 3–92.
5. Kõlli, Raimo; Ellermäe, Olav; Soosaar, Kaire
2004. Soil cover as a factor influencing the status of the environment. – Polish J. Soil Science
XXXVII/I: 65–75.
6. Maa-ameti geoportaal, 2014. Mullakaart
– http://geoportaal.maaamet.ee/est/
Kaardiserver-p2.html.
7. Reintam, Loit 1995. Muldade kujunemine. –
Raukas, Anto (toim). Eesti. Loodus. Valgus,
Tallinn: 419–430.
8. Vabariigi digitaalse suuremõõtkavalise mullastiku
kaardi seletuskiri 2001. – http://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.pdf.
Raimo Kõlli (1940) on bioloogiadoktor, Eesti maaülikooli emeriitprofessor.
Alar Astover (1977) on mullateadlane, Eesti maaülikooli professor.
Indrek Tamm (1976) on mullateadlane, Eesti
maaülikooli lektor.
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10. Madal- ja siirdes
oo
5:26
15. Varahommiku
Kärnkonn, tikutaj
ne linnukoor metsas
a, sõtkas, kägu,
4:33
Musträstas, laulurä
rootsiitsitaja, sookur
stas, vainurästas,
g, teder, rookägu, ööbik, mustpe
ritsiklind, rägapart,
a-põõsalind, hüüp,
kadakatäks,
tikutaja, sääsed.
musträstas, vainurä
stas, salu-lehelind.
Lääniste, 30.05.2
Tähemaa, Emajõe
013
-Suursoo, 08.05.2013
16. Tuuline hommi
11. Raba
k kuusikus
4:28
3:41
Metsvint, põhjavint,
Teder, põldlõoke.
laanepüü, suurlaukhaned, põhjat
Põhjaku raba, 07.04.1
ihane, puukoristaja,
980
12. Roostik
leevike, musträstas,
musttihane.
4:09
Vana-Kuuste, 21.04.2
Rooruik, roo-ritsiklind,
013
rootsiitsitaja,
17. Lomp metsas
kühmnokk-luik, hüüp,
haned, sookurg,
3:04
Rabakonn, punari
tiigi-roolind, teder,
nd, musträstas,
rästas-roolind,
laulurästas, metsvi
väike-lehelind.
nt, musträhn.
Vana-Kuuste, 25.04.2
Sutlepa meri, 30.04.2
011
011
18. Põõsastik
13. Raiesmik
3:17
2:52
Harilik lauluritsikas,
Peoleo, jõgi-ritsiklind
ääris-niiduritsikas,
, leevike, käblik,
sabatihane, põhjat
mesilased.
ihane.
Mägiotsa, 13.08.1
Alajõe, 23.07.2013
999
14. Metsaserv
4:09
Metskiur, kaelustuvi,
hoburästas,
teder, punarind, mets-le
helind, kägu,
laulurästas.
Taheva, 01.05.2012

Eesti loo
du

helimaastiku
se

Eesti looduse
helimaastikud

d

Kaanel: Sookured.

l

Foto: Veljo Runne

nnainvesteeringute
keskus

Toetanud keskko

E

1. Parkmets
5:06
5. Jõeäärne lehtme
Mets-lehelind, hallräs
ts
tas, vainurästas,
4:30
Peoleo, jäälind, mustpe
suur-kirjurähn, musträ
a-põõsalind,
hn, peoleo,
metsvi
metsvint, kägu, pasknä
nt,
käosul
ane,
põhjatihane,
är, ööbik.
vainurä
Rava
stas,
tammik
hallräs
,
21.05.2
tas.
009
2. Hommik külatä
Põltsamaa jõgi, 02.07.2
naval
000
3:23
6. Öö põõsasluhal
Pruunselg-põõsalind
, rohevint,
4:08
Kõrkja-roolind, tikutaj
sinitihane, kägu,
kukk, must-lepalind
a, täpikhuik,
,
hüüp, kärnko
ööbik, soo-ro
nn,
olind,
rabako
metski
nn.
ts, rohelised
Lääniste, Ahja jõgi,
konnad.
16.05.2013
7. Lamminiit
Ignase, 28.05.
2012
3:24
3. Asula
Rukkirääk, rohune
pp, ööbik, metski
ts.
2:42
Jüriküla, 27.05.2005
Räästapääsuke, piiritaj
a,
8. Sügisene heinam
suitsupääsuke, rohevin
aa
t,
linaväs
4:01
trik,
Sookurg, rasvatihane.
ohakalind.
Rannajõe, 18.09.2
011
9. Laiul
4:06

Helisalvestised:
Veljo Runne
l,
Fred
Jüssi
(11. Põhjaku raba)
Nõu andnud Uku
Paal
Autoriõigused: Veljo
Runnel, Fred Jüssi,
Välja andnud ajakiri
2014
Eesti Loodus, MTÜ
Loodusajakiri 2014

Mets on eelkõige puud. Puud
pakuvad paljudele toitu ja varjupaika või pesapaika ning oma valguserežiimiga kujundavad metsaaluse
taimestiku. Mida mitmekesisem on
mets, seda mitmekülgsem on ka
sealne elustik ja kostvad hääled.
Ühest puuliigist koosnevas istandikus, kus ei leidu vanu puid ning
maas lebav kõdunev puunott on
haruldus, on ka helide mitmekesisus napp. Sageli kuuleme seal isegi
kõige magusamal kevadeajal korraga ainult kolme-nelja liigi hääli.
Iseloomulikud metsalinnud, kelle
hääli rohkem kuuleme, on metsvint,
punarind, tihased, rähnid, porr, puukoristaja, käblik, rästad, pöialpoiss,
metskurvits, lehelinnud, kägu, kaelustuvi jt.
Sihktiivalised keset metsa tavaliselt ei laula, metsaservades võib
kuulda lauluritsikaid ja võsaritsikaid. Imetajatest võib suurema
tõenäosusega kõrva hakata mets
sigade, põtrade või metskitsede hääli.
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Need annavad üldjoontes ettekujutuse, kuidas maastikud helide poolest
erinevad ja millised liigid on maastikele tunnuslikud. Muidugi ei saa
matemaatiliselt kindlaks määrata,
et lamminiitude või palumännikute
helipildis on just teatud liikide hääled, ei midagi muud. Võib juhtuda, et
just selles männitukas või jõekäärus
leidub mõni üllatusesineja, või on
mõni tunnusliik hoopis puudu.

FOTOD: VELJO RUNNEL

iseloomulik rannikulähedastele aladele. Piisab ainuüksi helisalvestise
kuulamisest, et neid asjaolusid kindlaks teha, viibimata kohapeal.
Mitte ainult loomade hääled ei loo
helimaastike eripära, vaid ka keskkond ise. Isegi sama heli kõla võib
olla erisugune, kui ta kostab tihedas kuusikus või hõredas kaasikus,
lopsaka alustaimestikuga lehtmetsas
või madala samblakattega männikus,
rääkimata helide leviku erijoontest
avamaal – niidul või lagerabal.
Aprillikuise Eesti Loodusega on
kaasas heliplaat, millel kuuleme
eri kooslustes tehtud helisalvestisi.

8. salvestises kuuleme Matsalu rahvuspargi idaosa karjamaadel peatuvate sookurgede
häälitsusi segamini valgepõsk-laglede kaagutustega
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Hõbekajakas, räuskti
ir, hallhüljes,
hahk, merisk.
Allirahu, 22.05.2000

K

ui seisame niidul ja kuuleme
võsaritsika siristamist, saame
kiiresti, heina sees tuulamata,
kindlaks teha, et see liik elab seal.
Kui meil ei ole kalendrikuust aimu,
saame selle hääle järgi teada, et on
juuli lõpp või august.
Selle liigi elukohaeelistuste järgi
võime ära arvata, et seal, kus ta
laulab, peaksid kasvama puhmad,
põõsad või asume võsastunud metsaservas või lehtmetsa lagendikul.
Me võime isegi aimata, millises Eesti
piirkonnas me asume, sest võsaritsikale sobivad aasta keskmisest temperatuurist pisut soojemad olud, mis on

Penijõe keskus, 10.07.2
000
4. Kalmistupark
2:02
Künnivares, metsvi
nt, kaldapääsuke
,
piiritaja.
Kallaste, 13.06.2012.

Mida ütlevad helid loodusmaastike kohta? Kas oskaksite suvalises
kohas Eestimaal, silmad kinni seotult, ainult helide järgi arvata,
millise koosluse, aasta- või kellaajaga on tegu? Helides või helide
puudumises peitub informatsioon, mis vahel aitab silmaga nähtavat
täiendada, või isegi teave, mida silmaga ei pruugi teada saada.

ud
astik
ma

Veljo Runnel

oduse h
eli
ti lo
es
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Lodumetsa lompides võivad kontserti
anda raba- ja rohukonnad.
Tuulise ilmaga on metsa helipildile omane okste, lehtede ja latvade kohin, mida plaadil kuuleme
16. salvestises. Sügiseti liiguvad metsaservade põõsastikke pidi tihaste
hulgusalgad, 18. palas kuuleme sabatihaseid ritsikalaulu foonil.

Raiesmik on ajutise iseloomuga ala,
mis tekib maharaiutud ja väljaveetud
metsa asemele. Lühikese aja jooksul
läbib raiestik muutusi, mille käigus
vahetub ühtesoodu ka sealse elustiku
koosseis.
Eelkõige loob raiesmik metsasel alal võimalused neile, kes lauspuistut ei soosi. Rohurinne muutub
tihedamaks ning sealne selgrootute
mitmekesisus suureneb. Raiesmikul
kasvama hakkavad põõsad pakuvad pesitsusvõimalusi lindudele,
keda keset metsa ei kohta (pruunselg-põõsalind, jõgi-ritsiklind, aedroolind). Metsas pesitsevad linnud
võivad tulla just raiesmikule oma
mänguhäälte ja lennuga eputama.
Raiesmikule jäetud seemnepuude
otsas võib kukkuda kägu ja laulda
metskiur, mõnikord mängivad sealsetel aladel ka tedred.
Kui raiesmikul kasvab rohkelt kõrrelisi, kuuleme seal mitut
liiki ritsikate ja rohutirtsude laulu.
Tavalisemad on niidutirts, ääris-niiduritsikas ning harilik lauluritsikas.
Heliplaadi 13. salvestises häälitseb raiesmiku kõrgete seemnepuude otsas peoleode perekond, 14.
palas on kuulda raiestikul üksinda
mängiva tedre hääli ning lagendiku
kohal laksutavad mängulennul tiibu
kaelustuvid. Kuna raiesmik piirneb
sageli kõrgema metsaga, loob see eriomase katedraaliefekti (14. pala).

Pargid ja kalmistud on inimeste loodud puistud, mis suuresti meenutavad looduslikke kooslusi. Seepärast
linnud neid nõnda armastavadki.
Keskkonnas, kus muidu laiub asfalt
ja kivist hooned, koondavad rohealad
võib-olla rohkemgi linnulaulu kui
samalaadne puistu metsalaamas.
Üks plaadi kõige mitmekülgsema
helipildiga salvestisi on tehtud Rava
tammikus, inimese hooldatud park-

metsas (1. pala). Nii mõneski pargis
soodustab inimene mitmekesisust
ka ise, pannes lindudele pesitsemiseks üles pesakaste. Kalmistud on
võrreldavad parkidega. Tavaliselt on
parkidele omased samad linnud mis
metsaski.
Nagu metsas, on ka parkides võrdlemisi vähe kuulda sihktiivalisi. Ka
konnade krooksumine ei hakka parkides ega kalmistutel enamasti kõrva,
kui sealsele alale ei ole tiiki rajatud.

Linnad, külad ja kultuurmaastike
vahel paiknevad talumaad võtavad
ühest küljest loodusest tükikese ära.
Teisalt tekib nii mõnegi liigi jaoks sobivaid elukohti, mis sarnanevad nende
looduslike elupaikadega. Hooneid
kasutavad pesitsemiseks paljud kaljuste ja mägiste alade linnud ning
õõnespesitsejad. Kuna linnade haljas
alasid hooldatakse ning taimestikul ei
lasta kõrgeks kasvada, ei kuule linnas
kuigi sageli ritsikaid ega rohutirtse.
Lauluritsikad, kes samuti ronivad
kõrgemale laulma, võivad küll lopsaka taimkasvuga aedades põõsaste
ja puude peal laulu lüüa.
Äramärkimist väärivad liigid, kes
tänu inimasustusele on oma looduslikku levilat laiendanud, näiteks
kodutuvi, varblased, hakid, varesed, hõbekajakad, piiritajad, suitsuja räästapääsukesed. Neid kuuleme
üsna tihti ka linnade ja väiksemate
asulate helipildis. Muidugi on asulate
helipildile tunnuslikud inimese eluviisiga seotud helid, näiteks muruniiduki mürin või koerte haukumine.

Niidud ja karjamaad on avamaastikud. Sealse eripära määrabki puude
puudumine, põõsaste vähesus ning
tihe rohurinne. Metsalinnud laulavad kõrgema oksa peal või puuladvas, lagedate alade linnud võivad
häälitseda õhus lennates (põldlõoke,
sookiur), mõne kõrgema taime otsas
istudes (kadakatäks) või leiavad
esinemiseks mõne teeäärse põõsa
(pruunselg-põõsalind), aia või kivihunniku (kivitäks).
Mõnel linnul ei ole väljaulatuvat
kohta vajagi, sest nende mängu
rituaalid on maapinnalgi väga hästi
kuulda või näha (teder, rohunepp,
rukkirääk). Lindude rändeajal võib

Punarind on üks meie metsade tuntumaid
laululinde. Tema õrn laul torkab eriti kõrva
varakevadel, kui teisi laululinde veel
hulganisti kohal ei ole. Hiljem on raske seda
hommikusest linnukoorist välja noppida

põldudel, heinamaadel ja karjamaadel kohata tuhandeid hanesid ja
sookurgi, kelle häälitsustest on õhk
lausa paks. Sobivaimad elupaigad
sihktiivalistele on niidud ja heinamaad, kus nende loodud helipilt on
kõige mitmekesisem.

Sood ja veekogud. Sood oma vesise
keskkonnaga sobivad elupaigaks
mitut liiki kurvitsalistele, kelle mängulaulu seal kevaditi kuuleme. Vesi
on arenguks vajalik ka konnadele,
nendegi hääli on kuulda just veekogude ääres või vesistes paikades.
Rabad ja tedremäng on Eestile iseloomulik helikooslus, mida kuuleme
11. palas.
Järved, jõed ja meri annavad
keskkonda midagi, mis muudab
tunduvalt sealset elukooslust. See
„midagi” on kalad, veeselgrootud
ning ka veetaimed, mis toidavad
suurt hulka linde. Haned, pardid,
kajakad ja kurvitsalised oma valju
häälega on paljude veekogude ja
lähikonna maastike tunnuslinnud;
kajakad ja tiirud võivad sobivates
paikades pesitseda lausa kolooniatena. Lindude rändeaegsetele kogunemiskohtadele veekogude ääres on
nädalate või isegi kuude viisi omane
pingne helikeskkond, mis rände vaibudes muutub vaiksemaks. ■
Veljo Runnel (1971) on bioloog, loodushäälte ja
looduse tutvustaja.
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Jäämäed Peipsi
rannikul

K

evaditi võib Peipsi rannikul
hea õnne korral näha põnevat
loodusnähtust: tugev tuul on
randa ajanud majakõrgused jää
kuhilad. Õnn on see muidugi vaid
looduspiltnikule. Kohalikud elanikud ilmselt ei ole sellest looduse vallatusest kuigi vaimustunud. Ajaloost
on ju teada juhtumeid, kus peatamatud jäävallid on oma teelt minema
pühkinud terveid maju. Räägitakse
koguni, et saja aasta eest viis jää
minema pool Nina küla.
Kuna sel aastal puhusid märtsi esimesel poolel peamisel lõunakaarte
tuuled, tekkisid viie-kuue meetri
kõrgused jäämäed seekord Peipsi
põhjarannikule, männimetsaga
kaetud kaunite liivaluidete äärde.
Mõned jäävallid jõudsidki luideteni
välja, teised jäid aga tuule raugedes
pidama veidi kaugemal.
Sel hommikul, kui pildistama läksin, oli tuul juba vaibunud. Öösel oli
mõni kraad külma, mis kattis jäätükkide vahel oleva vaba vee õrna
jääkirmega. Nii ongi pildil justkui
läbilõige jää eluetappidest. Värske
jää, mil vanust vaid mõni tund, ja
vanemad jäävormid, mis on üle elanud kogu talve. Nüüd ootab neid
aga ühine saatus: kevadine päike on
kohe-kohe silmapiiri tagant tõusmas
ning asub halastamatult seda idüllilist jäämaailma sulatama.
Kasutatud fotovarustus: Canon 5D
mark III ja TS-E 24 mm F/3,5 L II.
ISO 100, ava F/11, säri 2,5 s. ■
Jaak Sarv
www.jaakphoto.com
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Juured on huvitavamad
ja vähem tuntud kui
maapealne taim
Teaduspreemia laureaate Krista Lõhmust ja Ivika Ostonen-Märtinit
küsitlenud Toomas Kukk
Krista Lõhmus (KL) on sündinud 5. novembril 1948 Rakveres. 1967 lõpetas Rakvere I keskkooli kuldmedaliga ja asus õppima matemaatikat
sel aastal Tartu ülikoolis avatud matemaatikateaduskonnas. Pärast ülikooli lõpetamist 1972 töötas valdavalt Eesti TA zooloogia ja botaanika instituudis, alates 1983 Tartu ülikoolis vanemteadurina ning alates 2007 rakendusökoloogia professorina. Kaitses bioloogiakandidaadi
väitekirja 1987. aastal prof Toomas Frey juhendusel, töö käsitles biopindade jaotust keskealise kuusiku maapealses ja maa-aluses osas.
Juureuuringuid alustas 1980. aastal, esialgu oli vaatluse all imijuurte morfoloogia ja juureproduktsioon. Tema juhendusel kaitstud viis doktoritööd on lisanud uusi teadmisi metsade varjatud poole – maa-aluse osa kohta. Abielus, tütar ja kaks poega, kaheksa lapselast.
Ivika Ostonen-Märtin (IO) on sündinud 25. veebruaril 1973 Jõgeval. 1991 lõpetas Jõgeva 2. keskkooli ja asus õppima bioloogiat Tartu ülikoolis, mille lõpetas 1995. Kaitses Krista Lõhmuse ja Olevi Kulli juhendusel 2003. a taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoriväitekirja
„Peente juurte struktuur, dünaamika ja osatähtsus kuusiku netoproduktsioonis sõltuvalt kasvukohatingimustest”. Töötanud põhiliselt
teaduri ja maastikuökoloogia vanemteadurina TÜ ökoloogia- ja maateaduste instituudis, 1999–2001 ka botaanikuna Eesti metsakaitsealade
võrgustiku projekti juures. Abielus, kaks poega.
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Kuidas te olete jõudnud juurte uurimiseni?
KL: Meie koostöö algas 1988. aastal.
Ivika oli siis 15-aastane ja Kalevi Kull
küsis minult, kas oleksin nõus võtma
kooliõpilase juhendada.
IO: See oli tegelikult väga tore
lugu. Minu onupoeg oli siis õpilaste
teadusliku ühingu (ÕTÜ) president.
Ta leidis mu laualt taimemääraja ja
ütles: „Sügisel on meil konverents,
tuled kohale.” Kui läksin, siis vedas
ta mu kättpidi botaanikasektsiooni
juhataja Kalevi Kulli juurde. Kalevi
sügas habet ja küsis: „Kus sulle rohkem meeldib, kas niidul või metsas?”
Ma olin tõeliselt hämmeldunud selle
küsimuse peale ja vastasin, et tõenäoliselt metsas. Siis helistaski ta
Kristale ja andis mulle Krista kontaktandmed.
KL: Ivika tuli minu juurde ja mõtlesin, kuidas õpilast oma uurimisvaldkonda sisse juhatada. Andsin
talle kõrgkooliõpiku „Botaanika” esimese köite lugeda. Ivika tuli mõne
aja pärast tagasi ja küsis, mis on
Hartigi võrk.
IO: Siis sa hakkasid mind tõsisemalt võtma, ju said aru, et olen seda
raamatut ikka lugenud.
KL: 1988. aasta sügisel läksime
koos Voore metsa ja võtsime esimesed kuuse imijuurte proovid, reaalse
uuringu tarvis – me pole kunagi niisama proove võtnud, ikka asja pärast.

Siinkohal on sobilik küsida, kuidas
Krista ise puujuurte juurde jõudis?
KL: Mina jõudsin väheke kummaliselt. Lõpetasin 1972. aastal Tartu ülikooli matemaatikuna ja diplomil on
kirjas, et olen rakendusmatemaatik.
Tegelikult spetsialiseerusin funktsionaalanalüüsile.
IO: Mind võlub Krista kui matemaatiku mõtlemisviis. Tal on väga
ökonoomne mõtlemine: kõigepealt
tuleb selgeks saada, kuidas süsteem
töötab. Ta ei jää nokitsema bioloogilistesse pisiasjadesse, mille tähtsus
suures plaanis jääb alla vea piiri, ta
tahab teada põhimõtet.

KL: Matemaatikas sain oma esimesed teoreemid tõestatud ja see
on ka väga tore tunne. Vaatasin, et
ma ei taha eluaeg sel alal tegutseda,
pean saama loodusesse, metsa. Ma
olin kaheaastane, kui vanaema hakkas mind seenele kaasa võtma. Mets
on minu jaoks olnud loomulik keskkond. Tundsin metsast liiga suurt
puudust ja mõtlesin, et pean eriala
vahetama.
Mu abikaasa alustas bioloogina,
aga praegu on temast saanud füüsik.
Ta soovitas mulle minna praktikale
väga andeka noore bioloogi Toomas
Frey juurde, kes oma kandidaaditöö eest sai doktorikraadi. See oli
tollal väga imekspandav. Tema töörühm koosnes säravatest inimestest.
Nõukogude ajal oli kombeks teha
menetluspraktikaid ning selle tegingi
Frey uurimisrühmas. Sinna ma jäingi
kuni 1992. aastani. Erialavahetus ja
väitekiri võtsid ligi viisteist aastat.
Kui ma metsaökoloogiasse tulin,
siis leidsin, et ma ei taha olla ökonišis,
kus on väga kitsas ja suur tunglemine.
Vaatasin, et maa-aluse elu uurimise
valdkonnas on väga vaikne ja lahe.
IO: Maa all on praegugi lahe, kuigi
USA ja Hiina suudavad nendesse
uuringutesse suuri inimressursse
suunata. Juba eeltööd on mahukad: laboris on juureprooviga palju
tegemist, esmalt poriga mängimist,
et juured mullast välja pesta, pärast
veel mikroskoobi all sortimine.
KL: Juureproovi puhtust saab
hinnata, määrates tuhaprotsendi, et
näha mullaosakestega saastumist.
Oma esimestes peenjuureproovides 1982. aastal oli tuhaprotsent
umbes nelikümmend, peaks olema
alla kümne protsendi. Kuigi artikkel
ilmus, tuli retsensendilt kuri märkus:
„juuri tuleb paremini puhastada!”.
IO: Tänapäeval on väga raske
tudengit veenda, et maa-all on põnev
ja palju on avastamata, kui ühe, kuni
30 cm sügavuseni ulatuva ja 4 cm
läbimõõduga mullaproovi töötlemine
mikroskoobi all võtab keskmiselt 25
tundi. Tõsi, molekulaarsed meetodid
aitavad küll kaasa ja toovad huvilisi
tudengeid juurde.

KL: Maailmas on see valdkond
olnud tõusuteel alates tõdemusest,
et boreaalses metsas võib kuni 70
protsenti aastasest netoproduktsioonist minna peenjuurtesse, mis näitab,
kui oluline on ökosüsteemide aineringes arvestada juuri. Peenjuurteks
peetakse kokkuleppeliselt juuri, mille
läbimõõt on alla kahe millimeetri.
See on operatsiooniline, mitte funktsionaalne mõiste.

Milliseid meetodeid te oma teadustöös kasutate? Kuidas tuleb
teadmine, et näiteks boreaalse ehk
meie tavalise kuusemetsa mulla ühe
ruutmeetri sees on 20 kilomeetrit
peenjuuri ja nende imav pind 10–45
ruutmeetrit? Labidas ja kühvel?
IO: Ei, oleme uuendusmeelsed ja
meil on kasutusel kõik meetodid,
mida maailmas juurte jaoks teatakse.
Alustades kõige tavalisemast kännu
väljakaevamisest ja suure, ruutmeetrise monoliidi tegemisest kuni mullas
juurte filmimiseni. Kusjuures meil
Kristaga on õnnestunud juureuurijate maailmas arvestatavalt muuta
arusaama, et süvenemata funktsionaalselt erinevatesse juurerühmadesse kõikide alla kahemillimeetriste
juurte hulgas, jääb osa infot saamata.
Alla kahemillimeetrised juured on nii
pikad puitunud juhtejuured kui ka
primaarse ehitusega ektomükoriissed
juuretipud, mis tegelikult vett ja toitaineid imavad.
KL: Ektomükoriissed on meie
uuritavate puuliikide juuretipud.
Kuid elus esikoor on igal juhul ka
mükoriisata puuliikidel väga oluline.
IO: Aga me jäime pooleli meetodite juurde. Mullapuuri oled ju
näinud? Üks lihtsam variant ongi
mullapuuriga proov võtta ja sealt
juured välja pesta.
KL: Mullapuuri oleme disaininud
nii, et lõiketera läbimõõt on veidi
väiksem kui puuri sisemusel. Nii saab
silindrilise mullaproovi deformeerumata kätte.
IO: Juureuurimise vahendite arendustöö käib Kristal füüsikust vanema
poja Rünno abiga, kes konstruee-
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mas toitumisstrateegiline muster.
Puud on kahesuguse strateegiaga:
ekstensiivne, kui puu moodustab suurtes hulkades peenjuurte
biomassi, ning intensiivne, kui peenjuurte biomass pole kuigi suur, aga
puu investeerib rohkem risosfäärimikroobidesse ja mükoriisaseentesse
ehk siis sümbioosi. Ja meie edasised
tööd on sellist strateegilist erinevust
ainult kinnitanud.
Väga oluline on peenjuurte seas
eristada imi- ja juhtejuuri ning teada
nende proportsioone. See sõltub
keskkonnast ja sellel on väga suur
funktsionaalne tähtsus. Küsimus on
selles, kas saada toitained kätte nii,
et puul on 45 ruutmeetrit imavat
pinda mulla ruutmeetri kohta (palju
imijuuri) või saab ta toitained kätte
10 ruutmeetri imava pinnaga, investeerides rohkem süsinikku partneritesse. Kui intensiivselt puu toitaineid
imab, seda kajastavad mitmesugused
juureparameetrid.

Krista Lõhmus minirisotroni toruga, mis sisestatakse mulda. Toru sees liigub kaamera, millega
on võimalik filmida juure kasvu mullas

ris mulle ka juurte sissekasvuvõrkude installaatori pildi järgi, mille
ma Inglismaal sealse kolleegi lahkel
loal tegin. Sissekasvuvõrgud on üks
suhteliselt uus ja kiire meetod juurte
käibe (kui suur osa peenjuurtest aastas uutega asendatakse) hindamiseks.
Paned võrguriba mulda ja mõne aja
möödudes välja kaevates hindad, kui
palju juuri on võrgust läbi kasvanud.
KL: Aga meetodi puudus on see, et
ei saa kätte surnud juuri: need pudenevad kergesti ära. Elusate ja surnud
juurte dünaamikat näeb paremini nn
juuresuka – silindrilise sissekasvu
monoliidi abil.
IO: Juuresuka meetodiga pannakse mulda juurevaba mullaga täi36

detud võrk (5–7 mm silmaga). Kui see
mingi aja pärast välja võtta, on näha,
kui palju juuri on sinna kasvanud, ja
ka surnud juured jäävad suka sisse,
nii saab ühtlasi jälgida juurte suremise
dünaamikat, näiteks põua või karmi
talve tõttu. Aga meil on kasutusel
ka minirisotonid, millega saab juuri
mullas filmida. Maasse pannakse läbipaistvad torud, kuhu saab kaamera
sisse viia ja juurekasvu sünnist surmani jälgida. Näha saab vahel ka mullas elavaid loomi, näiteks vihmausse.

Kas olete juurte uurimisel loonud
uusi kontseptsioone?
IO: Teaduspreemia tõi meile kontseptsioon juurtoitumise strateegiatest. Krista jagas 2006. aastal meie
andmetega töötades ära, et on ole-

KL: Eeskätt on sellised näitajad
juurte eripikkus ja eripind, vastavalt
juurte pikkuse ja massi ning pikkuse ja pindala suhe, samuti mitmed
muud morfoloogilised, mõõdetavad
näitajad. Tavaliselt võetakse üks-kaks
parameetrit ja ennustatakse mineraaltoitumist, aga tervikpildi saamiseks tuleks mõõta kõiki võimalikke
imijuurte parameetreid ja vaadata,
kuidas need on seotud keskkonnaga. Nende parameetrite hulgas on
mõned teistest tähtsamad, neil on
rohkem funktsionaalset sisu. Peale
eripikkuse ja -pinna ka juurte tihedus: kas juur on vesine või tihedam.
Vanadel juurtel on kudede tihedus
suurem, aga nad imavad halvemini.
Mida väiksem tihedus, seda väiksem
on ka eripind ehk massiühiku pind.
IO: Krista kui matemaatiku panus
on selles, et ta näeb puu majandamist
kui tervikut. Kui puu investeerib
kogu aeg suurde juurte biomassi, siis
on süsiniku kulu väga suur. Oleme
viimastes töödes kasutanud funktsionaalse näitajana, kui palju on juuretippe puistu rinnaspinna kohta.
Kui võtame juuretippude suht
arvu gradiendi Lõuna-Saksamaalt
Lapimaani, on vahe kuni viis korda
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ja see suureneb põhja suunas eksponentsiaalselt. Liikudes LõunaSaksamaalt Eestisse, suureneb iga
kümne laiuskraadiga kuuse imijuurte
hulk 13 kilogrammi rinnaspinna
ruutmeetri kohta, siit edasi Lapimaani
juba 45 kilogrammi. Seega on karmis
kliimas viis kuni kümme korda rohkem juuretippe ja see näitab, kui palju
fotosünteesis toodetavatest süsinikuühenditest peab kuusk maa alla suunama. Erinevus paistab ka maa peal
välja: Saksamaal on 30 meetri kõrgused kuused, Lapimaal kuni kümnemeetrised.
Puu majandamine on nagu perekonna eelarve tegemine: pead täitma
esmavajadused ja kui kulud toidule
on suured, jääb muudele asjadele
vähem. See on just Krista pragmaatiline matemaatikutarkus, mille ta on
bioloogiasse kaasa toonud.

tub, kui globaalne õhutemperatuur
tõuseb kaks kraadi. Ilmnes, et puude
peenjuurte hulk Eestis ja siit põhja
pool väheneb ligikaudu kaks korda.
Süsinikubilansis tähendab see väga
suurt kogust süsinikku, mis enam ei
lähe maa alla puude juurtesse, vaid
hingamiseks, kasvuks, mükoriisaseentele jm mikroobparteritele või
äkki hoopis atmosfääri, suurenenud
mullahingamise tõttu.
Kui see süsinik läheb seentele,
siis seente eluiga on lühem ja nende
käive on suurem. Peened juured
elavad üks-kaks aastat ja me teame,
kui kaua süsinik neis püsib. Selline
kalkulatsioon annab ettekujutuse,
kuidas suured süsinikukogused, mis
on seotud elusasse biomassi meie
põhjapoolsetes ökosüsteemides,
ümber paigutuvad, aga väga raske
on ennustada, mida see kaasa toob.

KL: Ektomükoriissete imijuurte
biomassi hindamise töötas välja Ivika
ja avaldas selle 2011. aastal ilmunud
artiklis. Mõtet on analüüsida ektomükoriissete imijuurte ja lehtede
biomasse, sest need on funktsionaalsed, sisulised ühikud. Imijuurtele
tuleb juurde tohutu seenehüüfide
pind, mis võib suurendada imavat
pinda mitu korda.

Kuidas te üldse teete kindlaks, kas
on kuuse või männi juur? Kui lihtne
on neid eristada?

IO: Oleme koostöös Leho
Tedersooga hinnanud ektomükoriisade moodustajaid. Selgus, et
väiksema imijuurte kogumassi ja
pindalaga puuliikidel olid seenpartnerid sageli sellised, kelle hüüfide
võrgustik hõlmab mullas tohutu
pindala. Kaudselt saame öelda, et
puu investeerib sel juhul seentesse
rohkem. Selle tõestamiseks peaksime
kasutama isotoope.

IO: Kuusk, mänd ja kask eristuvad
päris hästi. Mänd moodustab dihhotoomseid juuretippe; kui neid pole
näha, siis saab aru juure koorerakkude serva kuju järgi. Männil on see
silmuseliselt laineline.
Tegelikult tekib 25 aastaga kogemus, mille puhul ei pea enam tunnuseid ükshaaval meenutama, nagu
sa ise ütled juba eemalt vaadates, mis
kõrrega tegu. Muidugi on kasvutingi-

musi, kus võib tulla üllatusi. Näiteks
loometsades kasvava kase ja kuuse
juured võivad olla päris sarnased.
KL: Kui võtta üks mükoriisa
tipuke, siis ega visuaalselt liiki ei määra.
Juhtejuur peab ikka küljes olema.
IO: Selliseid juuretippe tuleks
määrata molekulaarselt, aga selle
meetodi viga on umbes 20 protsenti
ja see on ka silma viga. Kui on vaja
väga täpselt kindla puuliigi juuri,
kasutame juhuslikult võetud proovides juhtejuurtega alamproove või
väikestel puudel alustame kaevamist
kännu juurest. Aga muidu piisab silmaga määramisest.

Ilmselt erineb juurte kasv kevadel,
suvel ja sügisel?
KL: Proove võetaksegi mitu korda
aastas, muidu ei saaks midagi teada.
Osa juuretippe sureb suve jooksul ja
proove peab võtma korduvalt, kuna
juurte käive ja nende eluiga varieerub. Samast puistust peaks proove
võtma vähemalt kolm korda vegetatsiooniperioodi jooksul ja neljas
kord veel järgmisel kevadel, kui tahta
iseloomustada juurte aastast kasvu
dünaamikat ja produktsiooni.
IO: Meil on juurtel enamasti kaks
peamist kasvuperioodi: juuni lõpp ja
juuli algus pärast uute võrsete kasvamist ning august ja septembri algus,

KL: Ühesõnaga, juurtoitumisega
peab puu kätte saama vee ja mineraalained, aga tegelikult on see
süsiniku strateegia. Kõik maksab,
ent ekstensiivse strateegia puhul
oskame hinda enam-vähem arvutada. Intensiivsega on keerulisem:
kui palju süsinikku kulutati seentele
ja teistele mikroobidele.
IO: Euroopa kuusikute gradiendil
proovisimegi ennustada, et mis juh-

Ivika ja Krista FAHM katsealal, kus imiteeritakse niiskemat kliimat. Eksperimendi käigus kasvab
mets suurema suhtelise õhuniiskuse oludes

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

APR I LL 2014 EEST I LOO DUS I229I

37

FOTO: MAIT MÄRTIN

| I N T E RV J UU |
FAHMi raames, mis juhtub kase
imijuurtega, kui õhuniiskus suureneb seitse protsenti. Lisaks muutunud juuremorfoloogiale selgus, et
neli aastat niiskemas õhus kasvamist oli muutnud juuri koloniseerivate mükoriisaseente kooslust, nüüd
domineerisid eeskätt hüdrofiilsed
seened.
KL: Uskumatu, et nii väikene
muutus, vaid seitsmeprotsendine
suhtelise õhuniiskuse kasv, on nii
tugeva mõjuga. Alustaimestiku juureproduktsioon suurenes kaks aastat pärast niisutamist kaks korda.
Suurema õhuniiskusega puude
transpiratsioonivoog väheneb, toitaineid jõuab maapealsetesse osadesse vähem ja juuri toodetakse palju
juurde. Rohttaim on oma majapidamise muutustes kiirem kui puu,
kohanemine on kiirem; neli aastat
hiljem olid valgustingimused puude
all halvemad ja juureproduktsioonis
sellist erinevust enam ei olnud.

Ivika Ostonen-Märtini käes on iseloomuliku kujuga ektomükoriissed kuuse peenjuured.
Juuretipud siit ei paista, sest need on alla ühe millimeetri pikkused ja peenemad kui pool
millimeetrit

mil pärast suvist põuda ja maapealse
osa põhikasvu panustatakse väga
intensiivselt uute juurte moodustamisse. Samal ajal algab ka seeneaeg,
kui osa ektomükoriisseid seeni kasvatab viljakehi, ja süsinikuühendeid
läheb juurte kaudu mulda ja seentesse.
Meil on tegelikult kogunenud nii palju
andmeid, et jõud ei käi hästi enam üle.

Järelikult oleks kraadiõppureid
juurde vaja?
KL: Mina juhendan nelja ja Ivika
kolme doktoranti, kusjuures kaks
kraadiõppurit on meil ühised.
IO: Alustasime ühe rühmana, ent
praeguseks oleme läinud eri suundades. Samu ideid oleme rakendanud
mitmes projektis. Praegu teeme koostööd keskkonnamuutustega kohanemise tippkeskuses ENVIRON, uurime
juuri FAHM-i raames (eksperiment,
kus metsasüsteemi mõjutatakse
38

õhuniiskusega, vt www.lote.ut.ee/
FAHM/projektist). Tegelikult on meil
kummalgi ka oma põhisuund, Krista
on uurinud juuredünaamikat kaevanduspuistangute metsastamisel ja
koostab aktiivselt metsaökosüsteemi
tasemel süsiniku- ja lämmastiku
bilansse ja mina olen nüüd rohkem
uurinud juurte kohanemismehhanisme muutuvas keskkonnas, ka kliimagradientidel Euroopa metsades.
KL: Süsiniku või mõne muu aine
bilanss peab olema hüpoteesi püstitades kogu aeg silme ees. Mida ja kui
palju ökosüsteem kulutab? Siin on
põhiküsimus, kas süsiniku salvestumine ökosüsteemis muutub kliimamuutuste tõttu, näiteks kui kliima
suurematel laiuskraadidel läheb soojemaks ja niiskemaks.
IO: Meie ühine doktorant Kaarin
Parts uuris magistriõpingute ajal

Ilmselt pole võimalik taime maapealseid osi vaadates ennustada,
et kui pealsed on niisugused, siis
juurestik on naasugune?
IO: Morfoloogiliste parameetrite
mõõtmise algne mõte oligi selles, et
mõõdame näiteks sada juuretippu ja
saame selle järgi teada, milline on
olukord maa all tervikuna. Eks me
natuke sinna poole teel oleme ja tunnetuslikult oskame mingite numbrite järgi ennustada näiteks juurte
käibekiirust, aga universaalset indikaatorit paraku pole: maapealne ja
maa-alune osa on niivõrd erinevad.

Kui teame puude süsinikubilanssi
laiuskraadide kaupa, kas siis on
võimalik metsameestele anda soovitusi, näiteks kuidas sundida puid
rohkem panustama tüvesse?
KL: Puuliikide valikuga. Kindlasti
saab anda näpunäiteid, milliseid
puuliike oleks perspektiivsem kasvatada. Teine asi: kasulik on teada puu
liigispetsiifilist kasvudünaamikat,
sealhulgas, mis hakkab juhtuma, ja
selle järgi majandust sättida. Kui puidutoodang peaks kasvama, siis tulubaas suureneb. Kas see on nii ilus,
on raske öelda. Võib-olla suureneb
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ka seenkahjustuste oht. Põhja poolt
saab kitsaste aastarõngastega, tugevamat ehituspuitu. Alati ei ole kvantiteet kõige olulisem.

Ega me ei saa ka sundida puud aastas vähem kasvama, kui olud paranevad.
IO: Tegelikult ongi ennustamine
tänamatu: koos kliima muutumisega hakkavad sagenema ekstreemsed põuad ja üleujutused, mis võivad
nullida kogu metsamehe rõõmu.
KL: Üldiselt on ju teada metsamaa
boniteedid. Kui puidurakud tüves
kipuvad paranenud oludes liiga suureks minema, võiks rohkem okaspuid kasvatada endistel kehvema
boniteediga maadel, kust enne suurt
midagi ei saanud. Puidu kvaliteedi
muutused võivad teha ehituspuidu
kallimaks. Aga paberitööstuse ja
muudeks otstarveteks võib puu kasvada nii, nagu jõuab. Siin on vaja
majandusmehe ja metsaökoloogi
koostööd.

Kas karjääride puistangualade
metsastamine võiks juureökoloogi
köita?
KL: Eriti magusaks teeb need uuringud asjaolu, et seal saab vaadata koos
metsa arengut ja mullateket. See on
tõeliselt sahvtine suutäis: näha, mis
toimub ja kuidas muld ja puistu üksteist mõjutavad. Alguses on seal vaid
kivipuru, kus on 0,03–0,05 protsenti
lämmastikku mullapeeneses, pH on
8, mistõttu pinnases leiduvat fosforit
omastavad taimed halvasti. Pinnase
sõna ökoloogid ei salli, aga seal on
tõesti pinnas, mitte muld.
Sanglepp on üks paremaid puid
rekultiveerimisel, sest on suuteline
sümbioosis aktinomütseet Frankia’ga
oma juuremügarates siduma molekulaarset lämmastikku. Samuti saab
sanglepp mükoriisaseente abil hästi
kätte fosforit. Kui sealsele pinnasele
panna sanglepad kasvama, siis võib
umbes 25 aastaga olla mullas juba
üle poole protsendi lämmastikku.
See on väga suur näitaja: viljakatel
põllumuldadel on see 0,1–0,2 protsendi vahel. Sanglepad on võimsad
mulla parandajad. Hiljem võib seal
pinnasel kasvatada keda iganes.

Tavalisemate metsapuude peenjuured: üleval vasakul mänd, paremal kask ja all kuusk

Õhema katendiga alad on juba
ammendatud. Avamaakaevandusi
tehakse, kui katend on kuni 30
meetrit. Kaevandused liiguvad lõunasse, kus katend on paksem. Kui
enne polnud suurt vahet, kas puistangul on kask või lepp, sest lehtpuu kasvab paremini kui mänd, siis
praegu on parim puu sanglepp.
Mändi on seni istutatud umbkaudu 80 protsenti, kuna ta suudab
kasvada mis tahes tingimustes. Aga
tal on tüüpilised okaspuupuistu puudused: tuleohtlikkus, seenhaigused.
Paepealsetel aladel on juurepessu
oht väga suur. Uuemate alade rekultiveerimisel ongi rohkem kasutatud
lehtpuid.

Millised on juureteaduse põnevaimad valged laigud?
KL: Kõige suurem on teadmatus
juurte füsioloogia kohta just looduslikus keskkonnas. Lehtede füsioloogilisi protsesse osatakse uurida, näiteks
gaasivahetus on täiesti rutiinselt mõõdetav, ent juurte füsioloogiat on raske
uurida ilma kasvukeskkonda lõhkumata ja sellest on väga vähe teada.
Ökofüsioloogia peab jõudma ka maa
alla, praegu on protsesside uurimine
tasakaalust väljas. Maa pealt on teavet
rohkesti, aga maa alt väga vähe.
IO: Tulemused on vastandlikud: kas
kogu aeg toimub süsinikuühendite
voog juurtest seentesse või pöördub

see vahepeal teistpidi? Mis seda lülitab? Kes määrab, mis seeneliik juure
koloniseerib? Kontrollimehhanisme
palju ei teata. Tagasisidestus ulatub
tegelikult lehtedeni.
KL: Kui on happelised mullad,
nagu männikutes-kuusikutes, siis
suurem osa lämmastikust võetakse
üles orgaanilisel kujul, omastavates
ühendites on ju süsinik sees. See pole
eriline uudis, et süsinik liigub juurtest võsudesse, et saada lämmastik
kätte.
IO: Mind väga huvitab mükoriisamoodustajate liigispetsiifiline tähtsus.
Kas kõik sümbioosis olevad seened
teevad ühtmoodi tõhusalt tööd? Kui
juurestikust 40 protsenti on asustatud ühe seeneliigiga, kas see liik teeb
ka 40 protsenti tööd või ainult 10
protsenti? Tahaksin selgitavaid kliimakambri katseid.
KL: Seda vaadati juba enne sinu
sündimist. Aga siis polnud piisavalt
häid uurimismeetodeid. Intensiivse
strateegia kohta pole seni piisavalt
talitluslikku teada.
IO: Tahaksime leida ka seost juurte
ja mullas elavate mikroobide vahel.
Maa-aluse mitmekesisuse roll metsade püsimises ja talitlemises on
kindlasti mahukat koostööd eeldav
tulevikuteema. ■
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Taimharulduste
rohkus Vilsandi
rahvuspargis
Tarmo Pikner

Vilsandi rahvuspark on kuulus põhiliselt linnuparadiisina. Viimasel ajal on
olnud põhjust nimetada seda piirkonda orhideeparadiisiks. Rahvuspargi
Saaremaa-osast on pärit meie pärismaised orhideed saaremaa sõrmkäpp ja
balti sõrmkäpa kuusnõmme varieteet. Vilsandi rahvuspargis kasvab suurem
osa Eesti arukäpa populatsioonist, kõige tihedam valge tolmpea asurkond (üle
tuhande isendi paarikümnel ruutmeetril) ja üks suuremaid kauni kuldkinga
populatsioone. Seda loetelu võiks jätkata. Siit puudub vaid neli Eestis kasvavat
orhideeliiki.
soontaimi, neist 83 on kaitsealused ja ohustatud. Veelgi enam:
vähemalt 108 taimeliiki kasvab siin
oma levila piiril.
See ajendab küsima, mis on tinginud säärase elurikkuse nii väikesel
maa-alal, millest poole võtavad enda
alla metsad ja kadastik. Esimene
järeldus: isegi orhideed ei ole nii valguslembesed, et maastikud peaksid
olema kindlasti lagedaks raiutud või
võsast puhastatud.
Balti sõrmkäpa kuusnõmme varieteet kasvab raskesti läbitavas padrikus,
kus ta peibutab tolmeldajaid õisikuga,
mis asetseb kuni 80 cm kõrguse varre
otsas. Ka saaremaa sõrmkäpa lemmikpaigad asuvad soostuvas männikus
poolvarjus. Kui niiskust on küllaldaselt, sobib talle ka avarama maastikuga
kooslus, kuid ikka n-ö jalad vees.
Teine soodustav tegur on olnud
nõukogudeaegne „militaarkaitse”.
Läänerannikul ei olnud inimestel
lubatud tegutseda ja õnneks ei ole
rannaäärsel maal metsamajanduslikku väärtust ega ole see ahvatlenud
põllumajanduslikke suurtootjaid.
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ahvuspargi territooriumil on
loendatud vähemalt 520 liiki

Balti sõrmkäpa kuusnõmme varieteedist paistab kõrgest rohust vaid õisikututt

Kuna orhideed on üks taimeriigi
nooremaid sugukondi, tuleb arvestada, et looduslik valik on pidev.
Kuusnõmme kandis kakskümmend
aastat orhideesid seirates olen jõudnud arusaamisele, et orhideepott on
seal kogu aeg tulel: taimede rekoloniseerimine pärast viimast jääaega
alles käib.

Ühtaegu on tegemist piirkonnaga,
kus maapind on pärast jääkoormast
vabanemist ühtesoodu kerkinud
2 mm aastas. Selle tõttu lisandub
vähesel määral, kuid pidevalt „uusmeremaad”. Kõige iseloomulikum ala,
kus mere taandumine on hulga rannamaad juurde andnud, on Eeriksaare
ja Pitkanina vahel. Üldjoontes on
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see ala inventeeritud rannaniiduks
(54,5 ha), täpsemalt: laiad madalad
lahed ja mereveega üleujutatavad
soolakulised muda- ja liivarannad.
Sinna paikkonda jääb ka Laisti soo,
kus kasvab esimese kaitsekategooria
taim silmjärvikas, elab apteegikaan ja
õitseb arvukalt käpalisi.
Sisemaa pool läheb rannaniit
üle soostuvaks männikuks, kus
leidub samuti jäänukjärvi ja liigirikka madalsoo laikusid. Kogu
Kuusnõmme piirkond on saanud
70–80 aastat areneda omasoodu, inimese suurema sekkumiseta. Paiguti
leidub seal piirkonnas primaar
biotoope, mis on suur, teadusliku
potentsiaaliga loodusrikkus, mistõttu
peaks neid võimalikult samasugusena alles hoidma.
Vilsandi ja selle lähisaarte/laidude
taimkatte vastu tundis erilist huvi
Teodor Lippmaa. Ta loendas seal 250–
300 taimeliiki ning avaldas andmed
1934. aastal („Vegetatsiooni geneesist
maapinna tõusu tõttu merest kerkivatel saartel Saaremaa looderannikul”).
1975. aastal oli kõnealuse piirkonna
taimeliikide arv Haide-Ene Rebassoo
andmetel juba 432. Sealjuures oli
orhideeliikide hulk 41 aastaga suurenenud neljalt üheteistkümneni.
Nüüdseks, kui maapind on seal kerkinud umbes 20 cm (Lippmaa järgi
25 cm sajandis), on orhideeliike 15
(Andrus Aumehe ja autori andmeil).
Mõistagi ei ole taimkate liikide
poolest rikastunud ainult tänu „uusmeremaale”, paljuski on see mõõdetav inimtegevuse või -tegevusetuse
skaalal. Tegevusetus võib anda elurikkuse vaatenurgast huvitavaid tulemusi, ka parasvöötme metsavööndis,
kus Vilsandi rahvuspark asub.

Meie loodusrikkused ja uurimismeetodid pakuvad erilist huvi välismaa kolleegidele. Teatavasti ei leidu
Lääne- ja Kesk-Euroopas enam kuigi
palju lauskmaa ürgloodust, nähakse
kurja vaeva, et luua kultuurkõlvikutest meie mõistes poollooduslikke
kooslusi.
Euroopa suurriikide orhideeleiukohtades käies olen olnud päris
ehmunud, nähes traat- ja lattaedadega piiratud maalapikesi, mis tihti
paiknevad endistel militaaraladel,

Saaremaa sõrmkäpp tunneb end kõige paremini soostunud metsapadriku kõrges rohus

seega on pääsenud (pärand)kultuurimõjutustest. Saksamaalt, Belgiast,
Gotlandilt ja nüüd ka Saaremaalt
olen saanud kogemuse, et märg
aladel, kus on karjatatud veiseid, ei
maksa sõrmkäppi otsida.
Seetõttu tahaksin väga säästa
Vilsandi rahvuspargi Kuusnõmme
kanti, kuhu võiks rajada taimkatte
etalonalad, andes võimaluse tegelda
uurimistööga. Püsielupaikade loomine väljaspool kaitsealasid ei
ole liikide kaitseks piisav meede.
Liigikaitsega tuleb tegelda üldise biotoobikaitse raames, sh kaitsealadel ja
ennekõike poollooduslike koosluste
taastamisel.
Pealegi usun, et meil on veel
paiku, mida botaanikud ei ole taksonoomiliselt läbi kamminud. Kuidas
muidu on võimalik, et saaremaa
sõrmkäppa nähti esimest korda alles
2000. aastal ja autor avaldas tema
esmakirjelduse viis aastat hiljem. Ka
Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskavas peaks lähtuma sellest, et siin
pole tegemist üksnes hukkaläinud
poollooduslike kooslustega.
Äärmiselt vajalik oleks kogu Eesti
rannikualade teemaplaneering:
koostada rannaalade plaan merepiirist kuni 3 km sisemaale ja 300 m
mere poole. Tuleb määrata kohad,
kuhu teha lautrid ja sadamad; kus
rannaelanik saab lasta lehmad-lambad rannaniidule ja kus on rannikureservaadid teaduslike uuringute

tarbeks. Tingimata eeldab see
EELIS-e täiendamist, sest mitte kõik
kaitset vajavad liigid, nende populatsioonid ja elupaigad ei ole inventeeritud ega kaardistatud.
Eesti Looduse tänavuses jaanuarinumbris esitatud Toomas Kuke mõte
Vilsandi rahvuspargi piiride laiendamisest on igati tervitatav. Olen ammu
kujutlenud, et Viidumäe looduskaitseala võiks olla ühendatud Vilsandi
rahvuspargiga. Suurem ei pea alati
tähendama ilusamat, aga suuremaid
asju saaks küll ajada. ■
Tarmo Pikner (1947) on Vilsandi rahvuspargi
koostöökogu liige.

Saaremaa sõrmkäpa õis lähivaates
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Milleks majandada
veekogusid?
Tauno Jürgenstein

„Mina küll ei taha, et meie jõed-järved läheksid klubidele majandada! Minu
meelest on Eesti eripära ja suur asi just see, et siin võib igale poole minna
vabalt kalale ega pea eraldi kallist luba ostma nagu lääneriikides,” arvab mees,
kellest Eesti kalanduses oleneb mõndagi. Olukorras, kus kalastajate hulk
ja püügikoormus üha suureneb, ei ole jätkusuutlik kalandus siiski võimalik
veekogusid majandamata. Veekogusid võib kõikjal hallata riik või tuleb anda
võimalus kalastajatele.
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Uuringu järgi [4] eelistavad amatöörid enim
kasutada spinningut (54%), millega püütakse
röövkalu. Nende liigne püük kahjustab aga
kalakoosluste tasakaalu: suureneb vähem
väärtusliku peenkala osakaal, halveneb vee
kvaliteet ja kogu ökosüsteem
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eg-ajalt on eri tasanditel arutletud, et veekogusid võiksid
majandada kalastusklubid
või muud samalaadsed ühendused.
Seitsme aasta eest keskkonnaministeeriumi tellitud kalastajate küsitluse

järgi jagunesid arvamused võrdselt:
umbes pooled oleksid tahtnud veekogusid või kalavaru hallata ja pooled olid selle vastu. Siis otsustati, et
jääb, nagu on, sest vastuseis ja hirmud olid liiga suured. Kalastajad
pelgasid, et kalapüük läheb kalliks ja
kinnised klubid saavad enda haldusse
veekogud, kuhu teisi ligi ei lasta.
Riigil olid hoopis teised mured.
Kardeti, et klubi sildi all püütakse
veekogu kaladest tühjaks, saak
müüakse maha ja laiutatakse vaid
käsi, et juurdekasv on kehv ning
kala ei ole. Kõiki neid hirme saab
läbimõeldud korralduse abil ületada.

Veekogude majandamise all mõistetakse üldjuhul inimmõju, eelkõige kalapüügi surve juhtimist.
Looduslikud mõjud on teatavasti
üldjuhul väljaspool inimese haardeulatust ja neid pole eetiline muuta.
See kehtib ka suurte mereökosüsteemide (large marine ecosystems ehk
LME), sealhulgas Läänemere puhul.
Samas rajatakse tehiskoelmuid,
mis loodusolusid mõneti parandavad. Siiski tuleb meeles pidada,
et enamasti on veekogude hüdromorfoloogiat muutva tegevuse
siht heastada kunagist või nüüdset
inimmõju. See inimmõju võib pärineda aastakümnete tagant, kui rajati
maaparandussüsteeme või kujundati

loodust ümber muudel „õilsatel eesmärkidel”. Kuid ajend võib olla ka
reostus või pikaaegne toitesoolade
sissekanne, mis ühtäkki on ületanud
järve puhverdusvõime ja määranud
veekogu kiiresti hääbuma.

Mida annab majandamine? Vee
kogude majandamise otsene siht on
jätkusuutlik kalandus ja elujõulised
kalapopulatsioonid. Laiemalt hõlmab see valdkond igasugust inimtegevust veekogul ning kogu valgalal.
Võib tuua hulga näiteid, kus kontrollimatu tegevuse tõttu on kalad lausa
liikide kaupa ja lausaliselt kadunud.
Inimene on leidlik ja aina osavam
püüdja, huviliste hulk üha suureneb ja püügivahendid muutuvad
tõhusamaks. Ent seeläbi kannatavad
kalavarud. Riik püüab jõudumööda
selle probleemiga tegeleda, kehtestades püügipiiranguid ja kontrollides nende täitmist. Paraku valitseb
mõistetav püüd saada kogu riigi piires hakkama ühesuguste ja võimalikult lihtsate eeskirjade najal.
Uute piirangute vastu on kutseliste
kalurite organisatsioonid ja sageli ka
amatöörid, kes teevad visalt lobitööd.
Kumbki rühm ei paista mõistvat, et
liiga leebe reeglistik pigem saeb oksa,
millel istutakse. Oma osa on siin
harimatusel, mille tõttu ei saada aru
veeökososteemide toimimisest ning
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Põlula kalakasvatuskeskus Lääne-Virumaal kasvatab lõhe ja meriforelli noorkalu, et
need hiljem meie veekogudesse lasta. Tänavuse aasta algusest kuulub Põlula riigimetsa
majandamise keskuse alla

500
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kalapüüginõuete eiramiste hulk on
„metsikute” 1990. aastate järel pidevalt
vähenenud, nüüd on selles valdkonnas olnud
umbes 1500 rikkumist aastas

tullakse lagedale selliste väidetega
nagu „ahven pole meie merest otsas,
ta on lihtsalt Rootsi randa läinud”.
Ühesuguste eeskirjade vastu räägib
aga meie veekogude ökoloogiline
mitmekesisus, erisugune tarvitus ja
kalavarude seisund.
Aegamööda ongi kalastuseeskiri
muutunud aina liigendatumaks.
Ikkagi pole see kõigile veekogudele
sobiv. Viimasel ajal on kirge õhutanud harpuunipüük ja selle keelustamine enamates veekogudes. Võib-olla
tõesti pole keeld põhjendatud kõigis
alla 50 ha suurustes järvedes, kuid
üksikute veekogude kohta üha uute
erandite lisamine õigusaktidesse on
väga aja- ja töömahukas tegevus, mis
võib tegelikele oludele isegi mitme
aasta võrra jalgu jääda. Sellel probleemil on ainult üks toimiv lahendus:
anda mingi järve kalade eest hoolitsevale seltskonnale võimalus ise otsustada, kas nad lubavad harpuunidega
püüdjaid ligi või mitte.
Mõistagi ei piirdu püügi reguleerimine ainult kalastusviisidega,

vaid hõlmab eelkõige püügimahte.
Praegu seiratakse püüki ja kala
varusid pidevalt vaid seal, kus agaralt
tegutsevad elukutselised kalamehed:
merel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Väike
veekogude seire on mõne üksiku erandiga pisteline ja harv, kuigi neist mõnel
tegutseb samuti kutselisi kalamehi.
Püügiaruannetest ilmneb, et juba
aastaid ei ole kalapüük suutnud kellelegi elatist pakkuda, üksnes lisasissetulekut. Õigupoolest on tegu
elitaarses seisundis harrastajatega,
kes saavad nn ajaloolisele õigusele
tuginedes püüda mõrraga ja saaki
müüa – tavakalastajal on see keelatud –, ning sel viisil haugata hoopis
suurema suutäie niigi kehvast sisevete kalavarust.

Kes ja kui palju püüab? Sisevee
kogudel püüavad enamasti amatöörid. Eesti uuringukeskuses hiljuti
valminud kalastusuuringu järgi oli
2012. aastal harrastajate hulk võrreldes 2010. aastaga 5% suurem
ehk 306 000 inimest. Nende püügikogused on aga hinnanguliselt
suurenenud 20%, küündides 6000
tonnini 2012. aastal. See on samaväärne kutseliste kalurite saakidega
või koguni ületab neid, kui jätta
arvestusest välja räime- ja kilusaak
ning traalpüügi kogused. Võrdluseks:
kutselised kalurid püüdsid 2012. aastal sisevetest 2969 tonni kala ning
merest 3011 tonni, sh üksnes ran-

napüük ulatus 1640 tonnini (arvestamata räime- ja kilusaaki). Räim ja
kilu hõlmasid Läänemere kalurite
saagist koos traalpüügiga 97% [3].
Tegu on siiski statistilise, küsitlusel põhineva hinnanguga, mitte täie
tõega, sest kalastuskaardita amatööride püügikoguseid ei registreerita.
Kalastuskaardi alusel saadud kogus
on vaid väike osa amatöörpüügist,
kuid selle kohta on andmeid esitatud samuti puudulikult. Teisest küljest on teada, et kutselised kalurid
sageli varjavad maksuameti hirmus
277 vikerforell
75 tõugjas
1788 merisiig
2145 meriforell
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linask 203

9834
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Amatöörkalastajad käivad üsna vähe
kalastamas rannikumerel: enamik
rahuldab oma püügikire väiksematel
jõgedel ja järvedel. Seega langeb suur osa
püügikoormusest just neile veekogudele,
mida praegu üldjuhul ei majandata, ent sealgi
tuleb järgida kalastuseeskirja

50 775

karpkala 200
tuhat tk

Üks kalavarude majandamise võte on
noorkalade asustamine. Riik ja kuigipalju ka
erasektor on sellega jõudumööda tegelenud.
Viimase paarikümne aasta jooksul on
kõige rohkem lastud veekogudesse haugi
noorjärke (keskmiselt 2,8 miljonit aastas);
asustusmahult järgnevad angerjas, lõhe ja
meriforell. Paraku asustatakse igal aastal
meie veekogudesse aina vähem kalu
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Millele siis loota? Kas sellele, et
meie inimeste teadlikkus suureneb
sedavõrd, et keelatut ei tehta ja ülemäära ei püüta? Tuleviku mõttes
ongi see ainuke elujõuline lahendus, kuigi tee selleni on väga pikk.
Senini on vaja samuti kalavarusid ja
püügivõimalusi hoida. Üks moodus
on kaasata tegusaid kodanikke. Ent
praegused õigusaktid ei võimalda
seda juriidiliselt korrektselt korraldada. Mõtestame olukorda laiemalt:
kui veekogul on peremees, saab ta
vähemalt moraalse õiguse kontrollida, kas tema haldusalas toimetav
kodanik järgib eeskirju.
Samuti on peremehel huvi käia
sagedamini kontrollimas oma jõelõiku. Üksiti ei hakka ta kahtlema,
kas helistada valvenumbril 1313 või
mitte. Tõenäoliselt korjab ta välja
vees ulpiva plastpudeli ja kogub
kokku kaldale visatud kilekotid,
kuigi need pole tema omad. Lühidalt
öeldes: tekib peremehetunne ja
motivatsioon jälgida oma hoole alla
võetud veekogu ning tegutseda selle
nimel, et nii kalade seisund kui ka
heakord paraneks.

oma tegelikke püügikoguseid. Teave
saagi kohta, sh veekogude kaupa, on
aga väga oluline, sest see aitab teha
asjakohaseid majandamisotsuseid.

Riigi suhe kalastajatega on praegusajal anonüümne ja kauge. Kalastuskaarti saab taotleda elektrooniliselt, samamoodi esitatakse ka püügiandmed. Ent väga mugav ja lihtne
on andmete esitamise kohustus ära
unustada. Selle eest on küll ette nähtud trahv, ühtlasi võib ilma jääda
uuest loast, kuid seni ei ole karistusi
kuigivõrd rakendatud. Alles hiljaaegu on inspektsioon hakanud krooniliste „unustajatega” tegelema.
Püügiandmeid esitataks tunduvalt
paremini, kui loa annaks huvilisele
kohaliku kalastusseltsi inimene, kellele tuleb hiljem esitada ka andmed.
Esiteks tekib inimlikul tasandil suhtlus,
mille käigus saab vahetada muudki
teavet peale loa ja selleks vajaliku
teabe. Nõnda on ka hilisemat järelepärimist kalasaagi kohta märksa ebamugavam eirata kui kiretut masinat.
Teiseks: kui järgmine kord taotletakse
taas luba, on hoopis lihtsam viidata
klubi otsusele, mille järgi ei saa uut
luba, kui püügiandmeid ei ole esitatud.
Mõistagi ei taga ka vahetu suhtlus, et esitatakse täpsed andmed.
Siiski on sellel palju eeliseid, kasvõi
see, et vestluse kaudu saab kalastajat
harida, jagada selgitusi ja parandada
tema teadlikkust.
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Niisiis on päris tõenäoline, et
kala püütakse meil praegu tunduvalt rohkem, kui me arvata oskame.
Olukorras, kus püüdjate hulk ja
püügikoormus üha suureneb, ei
tasu imestada, et kalu on jäänud
üha vähemaks ja needki on mõõdu
poolest väiksemad. See on osa evolutsioonilisest kohanemisstrateegiast:
suurte püügikoormuste korral saavutavad suguküpsuse aina väiksemate
mõõtmetega kalad.

Millised on abinõud? Eespool kirjeldatud olukorraga on tihedalt seotud kaks majandamismeedet: kalade
asustamine, et luua püügivaru, ja
järelevalve. Esimese abinõuga riik
kuigivõrd tegeleb. Kalastikuseiret
tegevad teadlased, kohalikud omavalitsused ning keskkonnaamet,
vahel ka piirkonna entusiastid
annavad asjaomaseid soovitusi.
Püügikoormust arvestades ei ole
asustamine mitme liigi jaoks piisav
või ei tehta seda kõigis veekogudes,
pealegi on riigil alati vähe raha.
Järelevalve on veelgi valusam
teema. Arusaadavalt ei jõua keskkonnainspektsiooni ametnikud
kunagi iga võrendiku või järve
sopini. Suudetakse tegelda vaid
juhtumitega, mille keskkonnakahju
on suurim, nagu alamõõduliste
kalade püük, samuti petuskeemid
merest ja Peipsist püütud kala kogustega ning kudekohtade järelevalve.
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Lõhehakatised lastakse Jägala jõkke. Teadlaste hinnangul hakkab meie lõhe loodusliku
taastootmise määr jõudma pooleni potentsiaalselt võimalikust, seetõttu saab hakata
asustamise kui väga kuluka tegevuse mahtu vähendama

Selliseid algupärasena säilinud ürgilmelisi
forellijõgesid leidub Eestis väga vähe.
Tegelikkuses näeme valdavalt süvendatud
ja õgvendatud maaparanduse eesvoole, mis
forelli jaoks vajaksid hädasti kive ja kruusa.
Pildil on Valkla oja
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Ülaltoodud probleemid pole ainsad majandamise põhjused. Lisame
asjaolu, et ligi poolte meie jõgede
keskkonnamahtuvus on kunagise
maaparanduse tõttu vähenenud.
Teisisõnu: kala on neis püüdmatagi vähem, kui veeolud lubaksid.
Järvede puhul tekitavad probleeme
aga inimtegevusega seotud veetaseme muutused, samuti liiga suur
toitainete sissevool ja akumulatsioon.
Seega tuleb kasutada ka muid majandamismeetmeid, mis aitaksid parandada elupaiku ja kudemisvõimalusi.
Seda ongi Eestis jõudumööda tehtud. Huvilisi ja tegijaid on selles vallas paraku endiselt vähe. Kahjuks
piirab seda motivatsioonipuudus:
ollakse arvamusel, et „milleks ma
siia kudeala teen, kui pärast saavad
kõik tulla ja siit kala püüda”. Nõnda
jõuame taas selleni, et veekogudel ei
ole peremeest.

Kus on peremees? Veekogude omanik on riik. Karm tõde on see, et amatöörkalastusega tegeleb kogu riigis
üks täiskohaga ametnik, kudealade
ehk biotoopidega samuti üks inimene. Mõistagi ei jõua nad Eesti
kõigi vooluveekogude (18 000 km) ja
1200 järveni. Tõsi, näiteks projektide
algatamine polegi nende ülesanne,
aga samas ei jõua keskkonnaameti
vee-elustiku spetsialistid oma muude
bürokraatlike töökohustuste kõrvalt
samuti midagi ära teha. Riigimetsa
majandamise keskus on meil ainus
reaalselt looduses tegutsev riigiasutus, kuid selles valdkonnas on ta
mängust täiesti kõrvale jäänud. Neil
on veekogude vastu vaid niipalju
huvi, et metsakuivendus toimiks
ja et looduses liikujale oleks häid
supluskohti.
Riigi ja Euroopa raha toel on
jõudsalt suudetud viia ellu vaid projekte, mis hõlmavad reovee juhtimist
puhastitesse; nõnda on paranenud
üksnes veekvaliteet. Paraku on peamiselt väetistest ja sõnnikust lähtuv
toitainete kanne valgalalt viimastel aastatel taas hoogustunud, kuigi
vahepeal näitas see vähenemise
märke [1]. Seetõttu on vaja võtta
vaatluse alla põllumajanduse ja kuivendusüsteemide mõju valglatele.
Muu hulgas tuleks taastada üleuju-
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Värske tehiskoelmu forellidele Umbusi jõel. Et muuta maaparandusega rikutud jõed
elukõlblikuks, pole sageli muud teed, kui taastada sängi kunagine hüdromorfoloogiline
mitmekesisus. Ilma kruusaste ja kiire vooluga lõikudeta pole forellidelt järelkasvu loota

tusluhtasid ja lodusid, kus ühest
küljest seotakse liigseid toitesoolasid ning teisest küljest asuvad mitme
kalaliigi sigimisalad. Nõnda hakkab
teemadering sõna otseses mõttes väljuma veekogu kallaste vahelt ja eeldab üha laialdasemat koostööd, mille
eestvedaja võiks samuti olla veekogu
peremees.
Kalle Kroon on ülevaates sõjaeelse Eesti vabariigi sisevete majandamise kohta [2] esitanud ilmeka
fakti: kalamajanduses olid riigi partnerid kalastusklubid. Neile anti peale
õiguste ka kohustused, mille täitmist
rangelt jälgiti. Sama põhimõtet tuleks
järgida praegugi.
Kokkuvõttes tuleb siiski tõdeda,
et inimmõju aina suureneb ja meil
pole teist teed, kui võtta veelgi rohkem veekogusid põhjalikuma hoole
alla, et tagada nende hea seisund ja
jätkusuutlik kalavaru. Tähtis ei ole
niivõrd see, kes seda teeb, kui et seda
tehtaks. Autori arvates tuleks anda
võimalus kalastusklubidele.

Kullaauk vähestele ja ahtamad püügivõimalused paljudele. Juhul, kui
veekogud antaks majandada ja hallata klubidele, tekitaks see kalastajate
silmis kindlasti omajagu küsitavusi,
mis on peamiselt seotud rahaga.

Arvatakse, et kalapüük läheb siis
kõikjal väga kalliks ja et mõned saavad sellega ebaõiglaselt rikkaks. Veidi
vähem muretsetakse selle üle, et
võivad tekkida kinnised piirkonnad,
kuhu igaüks kala püüdma ei pääse.
Nagu varem märgitud, on riigi kui
veekogude omaniku kartus seotud
eelkõige valede majandamisvõtete
ja neist tingitud kahjuga veekogudele
ning kalavarule. Läbimõeldud korraldus võimaldab kõiki neid muresid
siiski lahendada ja mõnel neist pole
üldse alust.
Raha kütab alati emotsioone ja
sõna „õiglane” omandab väga subjektiivse varjundi. Seepärast vaatleme lühidalt, mida kujutab endast
väikeveekogu majandamine rahaliselt. Oletame, et mittetulundusühing on saanud konkursil õiguse
hallata forellijõge. Ilmselt tahaks ta
kõigepealt teada, mis seisundis on
veekogu kalavaru. Seda on oodatust
palju keerulisem teada saada, sest
head ülevaadet ei ole.
Et tolles forellijões on varem siiski
püütud kalastuskaartide alusel, on
vähemalt olemas mingid püügiandmed. Nende põhjal on kõnealusest
jõest viimasel kolmel aastal püütud keskmiselt 120 kg forelli aastas.
Pikema perioodi keskmine tuleb aga
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Majandatava veekoguga on palju
tööd. Paraku tundub, et ainult asus-

Eestis on sadu tuhandeid kalastajaid. Selle hulga kasvule on tublisti kaasa aidanud „Kuldkala”
ja teised kalapüüki populariseerivad kogupereüritused. Fotol keskel on artikli autor Pühajärvel

vaid 76 kg aastas. Rangema korraldusega nõukogude ajast pärit andmestik on arvatavasti täpsem: selle järgi
püüti toona keskmiselt 100 kg forelli
aastas, kuid ühtlasi asustati kalu.
Samas käidi seal ahtamate transpordivõimaluste tõttu vähem. Võtame
veel arvesse, et praegusel ajal ei
rakendata mingeid sanktsioone, kui
keegi jätab püügiaruande esitamata.
Siit saame teha järelduse, et tolle
mittetulundusühingu kullasoont on
viimastel aastatel ilmselgelt kuritarvitatud ja tunamullu 175 kilogrammini
ulatunud kõigi aegade rekordsaak
ületab kardetavasti jätkusuutlikkuse
piiri. Isegi kui oli tegu nn püügiikka
jõudnud tugeva põlvkonnaga.
Niisiis on esmaülesanne leida
moodus, kuidas kalu juurde asustada. Aga kui palju? Vastus oleneb
sellest, kui suuri kalu soovitakse
asustada ja kui palju on selleks raha.
Kehtib seaduspärasus: mida vanemad on asustatavad isendid, seda
enam jääb neid ellu ja kasvab püügikõlblikuks. Muidugi on kasvanduses
kauem hoitud kala kallim. Kevadel
koorunud samasuvine forellihakatis
maksab sügisel asustamisel koos veokuluga ligikaudu euro. Ellu jääb ja
mõõduliseks ehk umbes viieaastaseks
kasvab neist keskmiselt 2%. Seega, et
viie aasta pärast saaks keegi püüda
paraja, 700–800 grammi kaaluva
veteiluduse, tuleb sellesse investeerida vähemalt poolsada eurot.
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Kui tuua jõkke aastavanuseid
kalu, on isendite ellujäämus mõnevõrra suurem, 5–10%. Ent selline
noorkala maksab koos kohaletoomisega umbes kolm-neli eurot. Uus
arvutus näitab, et nelja aasta pärast
saaks ühe mõõdulise kala püügi
õiguse müüa 36–72 euro eest. Kes
seda küll osta jõuab?
Võime analüüsida olukorda veel
väiksemate kalamaimude korral.
Kui kevadel asustatakse vastkoorunuid, on nende ellujäämus viie aasta
perspektiivis vaid 0,5%. See-eest
maksavad nad ainult 12 senti maimu
kohta, aga lisandub veokulu. Seega
saame ühe mõõdukala hinnaks 24
eurot. Veel on võimalik paigutada
ise tehispesadesse äsja viljastatud
või silmtäpini inkubeerunud marjateri. Ent suremus on nende puhul
paraku kõige suurem ja palju oleneb
sellest, kui kogenud ollakse marjade
panekul tehispesadesse.
Sugugi tähtsusetu pole asjaolu, kust
pärineb asustusmaterjal. Eesti geeniteadlaste hiljutiste uuringute põhjal
(Anti Vasemäe avaldamata andmed)
elavad igas meie jõesüsteemis ja isegi
igas jões ning ojas geneetiliselt erinevad jõeforellid. Seepärast ei pruugi
need geenikombinatsioonid, mis on
taganud kalade ellujäämise ühes jões,
tagada seda teises keskkonnas. Suurte
geneetiliste erinevuste tõttu tuleb
asustamiseks võtta kalu võimalikult
lähedasest populatsioonist.

tamisel põhinev majandamine on
kohane kas väga rikastele või pole
realistlik. Jääb üle panustada looduslikku taastootmisse. Selle jaoks tuleb
rajada või parandada kudealasid, mida
õgvendatud jões napib. Korraliku
tehiskoelmu rajamine umbes kümne
meetri laiusel jõel läheb maksma ligikaudu tuhat eurot. Sinna koetakse
heal aastal kolm kuni viis pesatäit
marja; järelkasvu võib koelmult tulla
vähemalt kümne aasta jooksul. Ent
see pole kõik, vaja on ka noorkalade
elupaiku ehk kiviseid kärestikke
samasse kudeala lähedusse. Kivide
kohalesaamiseks tuleb rentida masinad, mille kulu ühe päeva kohta võib
ulatuda 700–900 euroni. See-eest
on tegu igavese investeeringuga, kui
midagi valesti ei tehta.
Sellega asi ei piirdu. Kindlasti
tuleks tagada elujõuline kudekari:
peab olema piisavalt kalu, kes annavad järglasi või kellelt vajaduse korral võtta marja järgmise põlvkonna
kasvatamiseks. Seega on vaja pidada
arvet selle üle, kui palju kalu püütakse. Aeg-ajalt tuleb tellida teaduspüük, et hinnata kalastiku seisundit
ja anda objektiivseid soovitusi edasise
tegutsemise kohta.
Jälgides püütud kalade vanust ja
suurust, arvestades püügikoormust
ning kõrvutades neid andmeid teaduspüügi omadega, kujuneb ajapikku
arusaam varude muutustest ja tekib
oskus anda hinnanguid hetkeseisundi
kohta. See kõik võtab aastaid, sestap
võiks majandamislepingu vähim aeg
olla kümme aastat. Siis jõuab majandav klubi oma töö vilju noppida.
Kui andmete põhjal ilmneb, et
keskmise isendi kaal kahaneb või
püügikogus väheneb, tuleb mõelda,
kuidas püüki piirata. Võimalusi on
mitu: kaasa võib viia vähem kalu,
kehtestada ülemmõõt, et nn megakudejaid kaitsta, või piirata kalastajate arvu päevas või nädalas. Muresid
ei teki, kui klubi liikmed ja jõel viibijad on teadlikud ning ausad inimesed. Ent kindlasti kõik reegleid
ei järgi, mistõttu tekivad taas küsimused: kes ja millal valvab ning kuidas kaetakse kulud või mis õigusega
kalastajat kontrollitakse?
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Kalastusklubid saaksid uue mõtte.
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Niisiis on veekogu majandajal ohtralt kulutusi. Kust tuleb selleks raha?
Esimene tuluallikas on klubi liikmemaks. Praegusel ajal on ühes keskmises Eesti kalastusklubist veidi üle
kümne liikme, selliseid ühendusi on
ligi kolmkümmend viis. Sõjaeelses
Eesti vabariigis oli ühe tavalise klubi
liikmeskond palju suurem: umbes
poolsada. Seevastu nõukogude ajal
lausa pidi kalapüügihuviline kuuluma mõnda klubisse, algusaastatel
oli neil keskmiselt 500–700 liiget.
Hiljem kuulus klubidesse koguni
30 000-pealine kalastajaskond [2].
Üsna ilmselt on nüüdisajal kalastajad vähe organiseerunud seetõttu,
et klubidel pole muud pakkuda kui
võistlused ja ühine napsivõtmine.
Võib-olla tuleb sellest osaliselt otsida
põhjusi, miks meie kalapüügikultuuris on üha suurema kaalu omandanud rikkalik saak ja trofeedega
uhkeldamine. Kaduma kipub loodushoiu, ühistegemise ja eheda looduselamuse kultuur. Ühtaegu pole riigil
tugevat kalastajaid koondavat partnerit, nagu olid omaaegsed klubid.
Neid puudujääke saaks kõrvaldada,
kui veekogud antaks lepingute alusel
taas klubide hallata. Samuti annaks
see kalastusklubidele uue mõtte.
Klubiringis võib muidugi tekkida
küsimus, kas teha väikese liikmete
arvuga kinnine seltsing, kus igaühe
panus on suurem, või olla avatud ja
võtta ühtlasi haldusse rohkem lähikonna veekogusid. Kindlasti aitaks
avatuse nõue vältida olukorda, kus

Forelli äsja koorunud eelvastsed veel üsna
suure rebukotiga. Asustamiseks peab
rebukott olema täielikult imendunud.
Harilikult asustatakse forelle esimese elusuve
lõpul ja ligikaudu 2–5 g raskusena; nendest
sirgub suguküpseteks umbes 2%

mõned veekogud kaovad huviliste
jaoks täielikult kaardilt.
Kalle Krooni artiklist [2] nähtub,
et sõjaeelse vabariigi ajal oli mõnegi
klubi aastamaks keskmise kuupalga
suurune. Ehk annab see koos eespool toodud arvutusnäidetega orientiiri, et meie praegune kalapüük käib
poolmuidu. Selles mõttes on kahtlejail õigus: kalapüük läheb tulevikus
kallimaks, kuna see on püügisurvest
tulenev paratamatus. Seni on kalapüügitasusid hoitud meelega väiksena,
et teha püük kättesaadavaks, ent see
ei võimalda küllaldaselt maime asustada ega parandada rikutud biotoope.
Paraku on kogu sellise suundumuse
hind jätkusuutmatu kalavaru.
Praeguse hinnataseme korral ei
võimalda liikmemaks ega lubade
müük kalastusklubil tõenäoliselt ellu
jääda, rääkimata patrullijate sõidukulude hüvitamistest või klubiasju
korraldavast palgalisest ametikohast.
Asjaajamist oleks aga omajagu: tuleks
välja anda kalastuslube, koguda ja
analüüsida andmeid, korraldada patrullide tööd, hooldada biotoope ja
tegelda kalade asustamisega, tellida
uuringuid, koordineerida teabevahetust, korraldada koosolekuid jms.
Ilmselt tekib ka küsimus, kas riik
võiks majandajale anda võimaluse
kehtestada riiklikust erinev reeglistik. Näiteks lubada mõõdukat püüki
kudeajal või jõesilmu, harjuse- või
tõugjapüüki, kui nende populatsioonid hallatavas veekogus on heal järjel. Või lubada kehtestada rangemaid
reegleid, näiteks suurendada kalade
ülemmõõtu, rakendada püügipiiranguid, keelata osa püügivahendeid jne.
Seda kõike võiks põhimõtteliselt
lubada, kuna veekogude majandamise siht ei saa olla üksnes püüki
piirata: tegu pole ju jõe või järve looduskaitse alla võtmisega. Ühelt poolt
peab säärane majandamine taotlema
küll paremat kalamajanduslikku olukorda, kuid kindlasti tuleb arendada
kalapüügikultuuri, luua võimalus
saada loodusest elamusi, suurendada
teadlikkust ning toetada aktiivseid
kodanikke.

Häid tulemusi võib saavutada hoopis teisiti kui seni. Tõe kriteerium
peab olema praktika – kui siin kirjuti-
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Forell vajab kivist põhja ning nobedat voolu,
kuigi võib talvitus- ja toitumisperioodil taluda
ka teistsugust keskkonda

ses pakutud mudel toimib, võimaldab
see kogu riigi veekogusid paremini
majandada. Lakmuspaberiks jäägu
peamine: kalavarude seisund peab
hallata antud veekogus paranema.
Muidugi ei ole mõistlik anda majandada kõiki jõgesid ja järvi, sh tingimata kõige paremas seisundis
kalastikuga veekogusid.
Kuidas ja mis tingimustel veekogusid üldse hallata anda, on omaette
arutlusteema. Lühidalt võib esitada
mõned märksõnad: konkurss ja hindamiskomisjon; majandamiskava,
mis peab näitama jätkusuutlikkust,
olema usutavalt rakendatav, teadust
kaasav ja kajastama ettevõtmise
finantsplaane; tegijate pädevus ja
usaldusväärsus; veekogu lähikonnas
elava kogukonna kaasatus; õigused,
kohustused ja vastutus.
Kokku võttes: veekogude majandamise plaan peab olema põhjalik ja
kaugeleulatuv, olgu tegu forellijõe
või haugijärvega. Paraku on tõsiasi,
et suure majandamisvaeva peaaegu
ainus tasu on püügirõõm ning heas
seisundis lemmikveekogu. Ent küllap seegi, et huvilised saavad oma
energiat rakendada südamelähedasel
alal – kalamajanduses ja kalastuses. ■
1. HELCOM, 2011. The Fifth Baltic Sea Pollution
Load Compilation (PLC-5) Balt. Sea Environ.
Proc. 128.
2. Kroon, Kalle 2013. Kalaspordiklubid Eesti sisevete majandajatena. – Eesti Loodus 64 (10):
560–567.
3. Põllumajandusministeeriumi andmed – www.
agri.ee/kalapuuk-ja-varud.
4. Eesti harrastuskalapüügi kvantitatiivuuring, 2013. – www.envir.ee/orb.aw/
class=file/action=preview/id=1201779/
Harrastuskalapyyk_2012.pdf.
Tauno Jürgenstein (1973) on hüdrobioloog,
töötab sihtasutuses Eesti Forell.
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Konnasupp: pruudid-peigmehed, äiad-ämmad ja lastepere läbisegi

Kevadine pulmatrall
Karl Ander Adami

Kevadine aeg on kõike muud kui rahulik ja hääbuv. Kõikvõimalikud
kevadekuulutajad soristavad ja laksutavad, naat kasvab mühinal.
Viimase nelja aasta aprillikuus olen seadnud sammud märgadele aladele,
ka kunagiste linaleotusaukude juurde, et olla tunnistajaks rohukonnapulmas,
kus krooksutakse urinal ja abielutõotusi ei jagata.

K

onni näeb ringi paterdamas
kohe, kui kevadsula vähegi võimust on võtnud. Rohukonnade
välimus on üsna varieeruv. Ülakülg
on neil pruun, roosakas, rooste
punane, kollane või lausa oliivikarva.
Sageli kohtab tähnilisi rohukonnasid,
keda mina kutsun julgelt leopardideks. Peale selle olen mänge jälgides
märganud, et iga konn on eri nägu.
Olen kohanud lausa ühe tagajalaga
rohukonni, kes olid sama südikad
pulmalised kui teised.
Rohukonna võib segi ajada rabakonnaga, kuid rabakonna isastel on
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kombeks pulmade aegu sinakaks
värvuda.

Pulmamängu alustavad konnad
hommikul ning sel ajal tuleb ka
vaatlejal end nende juurde sisse
seada. Kui lähened mängule keset
päeva, näed pulma asemel pigem
põgenejate tekitatud pinnalainetust ja mäng võib endisel kujul
taastuda alles mitu tundi hiljem.
Pinnalainetuse ja tühja mänguplatsiga vastavad konnad ka suuremate lindude ülelennule: nende
seas leidub hulganisti vaenlasi.

Linavästrikel ei lase nad end ehmatada, kuid valge-toonekurg on väga
suur oht.
Kui ohtu märgata pole, käib vee
peal hoogne möll. Läbi aastate olen
märganud, et mäng on elavam eelkõige päikesepaistelistel päevadel.
Isaseid on üldjuhul kolm-neli
korda rohkem kui emaseid, seega
tuleb konnaemanda soosingu võitmiseks näidata end parimast küljest.
Emase huvi äratab ennekõike osav
krooksumine. Siiski olen märganud,
et paarumisel kehtib põhimõte „kes
ees, see mees” ning tihtipeale võe-
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Pulmavalss

Mis pulmapidu see ilma kontvõõrasteta oleks!

takse emane rajalt maha juba enne
krooksujani jõudmist. Need, kes
peale talvist tardumust piisavalt kiired ei ole, jäävad ilma võimalusest
oma geene edasi anda.
Mängu tipphetkel võib urisev või
nurruv krooksumine kõlada lausa
kõrvulukustavalt. Just urisev heli
eristab rohukonna laulu rabakonna
omast. Rabakonnadel on kombeks
mulksuda ja podiseda.
Paarilisele kargavad isased hooga
selga. Paarumisrefleks on neil üsna
võimas: aeg-ajalt on kevadtuhinas
konnahärrad kinni haaranud ka mu
jalast ja käest. Krabatakse õigupoo-

Erinevalt rohelistest konnadest laulavad pruunid konnad – rohu- ja rabakonn – sisemise
kõlapõie abil, nii et näha on vaid veidi paisuv kurgualune. Rohukonna laul on urisev,
rabakonnal pigem mulksuv

lest kõike, mis liigub, ning isegi liikumatuid esemeid. Muidugi saadakse
eksitusest üsna kiiresti aru. Üksteist
leidnud paarid aga jagavad häirijatele
jalahoope.
Kui vee peal käib meeletu trall
ning vett ja mulle lendab igasse ilmakaarde, siis vee all toimub pigem
hoolikas paarumine, kudemine ja
munarakkude viljastamine.
Rohukonnad varjuvad vee alla ka
ohtude eest või siis puhkama.

Kudu. Emane koeb ühe või koguni
kaks kudupalli, kus kokku on
700–4500 muna. Kudu asetatakse

hoolikalt rohu külge või teiste konnade kudu peale.
Mida vanemaks kudu saab, seda
vähem meenutab see tihkelt kokku
pakitud palli, vajudes laiali sültjaks
massiks. Kulleste koorumiseks kulub
keskeltläbi nädal või paar, olenevalt
soojusest.

Valearvestused. Olen igal aastal imestanud, kuivõrd suured alad kuduga
kaetakse. Tõsi, täiskasvanud konnadeks areneb sellest üsna väike osa.
Mulle tuttavates kudemispaikades
meeldib konnadele kudupalle asetada üsna madalasse vette, jõekallastele ja madalatesse tiikidesse. Üle
kõige hinnatakse kevadise suurvee
üleujutatud aasasid ja niite, kus vesi
päikese käes hästi soojeneb ning ning
eksitajaid on suhteliselt vähe.
Ikka ja jälle tuleb aga ette aastaid,
kus konnad teevad valearvestusi.
Näiteks mullu kudesid rohukonnad
suurvee viimastel päevadel ning vesi
alanes meeletu kiirusega, jättes sadu
tuhandeid munasid kuivale. See oli
trööstitu vaatepilt. Nii mõnedki ponnistused jooksid luhta.

Õhtu lähenedes muutub mäng loiu-

Külakuhi. Konnapulmas käib isaste vahel nn krabamiskonkurents: kes ees, see mees

maks ning pulmaliste read hõredamaks. Kevadlindude laulu, värske
rohu ja sillerdava vee taustal tikub
päike metsa taha. See on märk,
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Kullesed on maiuspala paljudele loomadele,
täiskasvanuks saab neist vastsetest vaid
väike osa

Rohukonnale ja enamikule teistele konnadele on omane väline viljastamine: kloaagid
asetatakse lähestikku, emase koetud marjateradele laseb isane viljastavat spermat

et pulmapäev on lõppemas ning
minulgi aeg nende vahvate tegelaste
juurest lahkuda.
Rohukonnade hoogsat mängulusti
jälgides tuleb kindlasti meeles pidada,
et see liik kuulub Eestis kolmandasse
kaitsekategooriasse: neid ega teisigi
kahepaikseid ei tohi püüda, ohustavalt häirida, tappa või kahjustada
nende elupaikasid.

Fotohuvilistel tasuks valida välja

Kullesed kooruvad alles nädal-paar pärast kudemist. Nii tuleb konnavanematel teha tänamatut
ennustustööd: kust ja kunas suurvesi taandub. Valearvestus läheb kalliks maksma

Ühel päikesepaistelisel päeval lugesin pisikesel soolapil kokku üle 870 rohukonna
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mõni soisem ala, tiik või jõekallas
ning seada sammud sinnapoole just
hommikupoolikul. Fotokotis võiks
leiduda teleobjektiiv, et rohukonnasid võimalikult vähe häirida. Kui
on plaan viibida vees, tasuks mõelda
nii kalamehekummikute kui ka tooli
peale, ent kudust tuleks asetseda
võimalikult kaugel. Kuigi konnad ei
näe pulmamängude ajal väga selgelt,
häirivad järsud liigutused neid siiski.
Seda tuleks silmas pidada nii pildistamise kui ka lahkumise ajal. ■
Karl Ander Adami (1991) on loodushuviline ja
-fotograaf, Tallinna ülikooli infoteaduste magistrant,
ETV saate „Osoon” loomalugude autor. Autori loodusfotosid vt www.adamifoto.com.

Konnahuvilisele: Toimetusest ja meie
e-poest saab osta Eesti Looduse 2010.
aasta aprillinumbrit, kus on avaldatud
kahepaiksete määraja CD-ga. Ohtrate
piltidega määraja aitab eristada nii
kudu, kulleseid kui ka valmikuid, sh
kolme meie lähialade liiki. Internetist
kuuleb konnahääli näiteks Vikerraadio
konna-aabitsa vahendusel.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I 2 4 2 I    E E S T I L O O D U S A P R I L L 2 0 1 4

| A A STA PUU TÖÖJ U H E N D |

Paakspuuvärvi munad
Tõnu Ploompuu

Paakspuu on olnud Eestis olulisemaid värvitaimi. Siiski pole ta olnud niivõrd
esmatähtis kui erepunase, kuldkollase või potisinise andjad. Temal puudub
nimetuses viide värvile, nagu on eesti keeles värvmadaral või ladina keeles
kollasel karikakral (Anthemis tinctoria liigiepiteet tähistab ladina keeles
värvitaime) või mõlemas keeles sinerõikal.
FOTOD: TÕNU PLOOMPUU

V

õimalik, et paakspuu kui värvitaime tähtsust on
varjutanud tema olulisus nii ravimtaimena kui ka
lehisviha materjalina (’kitsepaats’).
Peamine värviandja on vanemaid paakspuuoksi kattev
korgirikas korp. See annab intensiivse punakaspruuni
tooni, ilma kollaka või hallika varjundita. Kasutades
peitse ja eri koguses värvainet, saab seda säravat tooni
tunduvalt mitmekesistada. Muidugi annavad ka teised
taimeosad värvi, kuid kergemini saadavaid tagasihoidlikke kollakaid, pruunikaid ja hallikaid toone.
Paakspuu korp on õhuke, enamasti näib kileja halli
kattena okste peal. Märgatavama paksusega on see vanemate tüvede alusel, ulatudes vahel isegi paari millimeetrini. Korba pealispind on luitunud mustjaks-hallikaks,
varjates selle kirsipunast sisu. Sisu ongi värvi andja.
Korbaalune elus puukooreosa värvimisel ei abista,
pigem hägustab ja määrib ilusat tooni. Puhast värvi
materjali on aga vaevarikas koguda. Vanasti paakspuuoksad kooriti ja koored pandi talveks vana kotiga nõgeste
alla maa sisse mädanema. Elus kooreosa kõdunes ja
pudenes sõelumisel välja [1]. Siiski on oluline, et seda
kotti ei pandaks kõdunema keskkonnas, kus liigub vesi:
siis ligunevad välja ka korba värvained. Lipendavast kor-

Peale paakspuu on nende munade värvimisel kasutatud pähklipuu
välist viljaliha, sibulakoori, madarajuuri, kollast karikakart, mustika- ja
mustasõstramarju

bakelmest, mis on kuivanud okstel aastajagu vihma käes
vettinud, enam värvi ei saa.

Et värvida mune, piisab okste pinnalt kraabitavast koorepurust. Seda on isegi parem kasutada kui suuri korbalappe. Mugavam on kraapida kuivatatud okstelt, mille
alumine kooreosa on kõvenenud. Kuivamine võtab aga
soojas kuivas ruumis vähemalt paar nädalat aega; parem
on kasutada aegsasti varutud ja kuuri all kuivanud toigaste koort.
Paakspuukoorega värvitakse mune samamoodi nagu
sibulakoortega. Märja muna külge jäänud koorepuru
tuleb mässida nartsu või paberi sisse ja kinni siduda. Kui
siduda lõdvalt, saab akvarelsete laikudega muna, kui aga
tugevalt, siis peenetähnilise „metsalinnu muna”.
Taimedega värvitavaid mune tuleb enamasti keeta
vähemalt 10 minutit, pigem 15 minutit, muidu jääb värvitoon kahvatu. Kiiremini saab vaid sibulakoortega. ■

Kraapimise kohal on näha kirsipunast paakspuukorba sisu ning
korbarebenditest elusat kollakat kooreosa

1. Viires, Ants 1975. Puud ja inimesed. Puude osast Eesti rahvakultuuris.
Valgus, Tallinn.
Tõnu Ploompuu (1960) on Tallinna ülikooli botaanik.
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Looduse raha ja
inimese raha
Tiit Kändler

Märtsi algupoolel, minu jaoks ebatavalisel aastaajal, jalutasime Loodusbussi
seltskonnaga Taevaskodade mail. Seejärel tegime tiiru läheduses, praegu
näiliselt puhkavas Valgesoos. Ma ei hakanud mõtlema, mida peab inimene
tegema, kui mõni meie jaoks igipõline loodusmärk muudab oma palet,
kukkudes sisse nagu Emalätte koobas, või mida teha kuuekümne aasta eest
inimeste kätega ehitatud paisudega, nagu Saesaare.

S

FOTO: TIIT KÄNDLER

el kenal märtsihommikul tuli
pähe küsimus: kuidas rahastab
end loodus? Milline jube sõna
see „rahastamine”, mille risu sa oma
peas ei tabagi, kuna oled täis uudiseid
ühe või kahesaja viiekümne kuuenda
asja rahastamisest. Olgu, jutt jääb
samaks: kust saab loodus raha?

Raha ei ole ju inimese väljamõeldis.
Üleüldse on raske leida asju, mis on
inimese väljamõeldised. Isegi ratas on
looduse tillukeste olendite väljamõeldis, kõnelemata kruvidest või kiiludest, vasaratest või naeltest. Mõtlesin
mis ma mõtlesin, kuni jõudsin järeldusele, et loomulikult oli alguses raha.
Kottpimeduses, universumi alghetkel mõtles Looja või Loodus – kuidas
soovite – raha välja ja nimetas selle
valguseks. Pole ju ometi kahtlust, et
meie raha tuleb Päikeselt. Kuidas on
aga selle raha jaotamisega? Kas päikeseraha jaoks on olemas pangad ja
pankurid, rahamehed ja puruvaesed,
sponsorid ja kerjused?
17. märtsil ilmus teadusuudiste
kanalitesse teade universumi õige
varastest algaegadest pärineva kosmilise taustkiirguse kohta: John
Kovači juhitava Harvardi-Smithsoni
astrofüüsikakeskuse rahvusvahelise koostöökogu BICEP2 teadlased
on leidnud, et see kiirgus on erilisel
kombel polariseeritud.
Valguse puhul pole polariseeritus uudis: ka veelt peegeldunud või
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Keset Valgesood, rabalaudtee peal, kollitab tundlikumat loodusarmastajat üks ilge kollane
ristkülikulatakas. See on inimraha sumbol

atmosfääris hajunud valgus on polariseeritud. Uudis kõneleb, et taustkiirguse polarisatsiooni isepäraste
omaduste põhjal saavad teadlased
esimest korda eksperimentaalselt
kinnitada väidet, mille teoreetikud on ammuilma pakkunud: universum paisus esialgu äkitselt (nn
inflatsiooniliselt), ning vähe sellest –
uued andmed annavad esimest korda
märki gravitatsioonilainetest ehk
aegruumi tillukestest virvendustest.
Tulemusi kinnitab konkureeriv
teadlasrühm eesotsas Berkeley üli-

kooli astronoomi Adrian Leega, kes
teatas oma avastusest 10. märtsil. Kui
asi on tõepoolest nõnda, on astronoomid jõudnud võrratult lähemale,
et vastata, kust saab loodus raha.
Sest nende avastus ühendab esimest
korda kvantmehaanika ja üldrelatiivsusteooria; seda on tulutult taotlenud
paljud geeniused Einsteinist alates.

Võibolla saame nüüd vastata, kas aeg
on sama mis ruum. Kas minevik ja
tulevik esinevad aegruumis samamoodi
nagu koht? Me asume siin, aga oleme
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veendunud, et miski on veel meie selja
taga ja ees, vasakul ja paremal. Kuid
miskipärast oleme seda meelt, et ajaga
on teisiti. Mis läinud, see läinud; mis
tuleb, alles ees. Ent kui vähim ja suurim
on teineteisega läbi põimunud, siis ehk
saame näha, et minevik ja tulevik on
alati olemas nagu Valgesoo raba laudteel „ees ja taga”.
Tegelikult on ju soos alati nõnda
olnud. Siin on koos nii minevik,
olevik kui ka tulevik. Kuklasepesa,
rabamänd, jõhvikamätas teavad
seda. Vaid inimese jaoks on tulevik kusagil mujal ja minevik hoopis
kadunud. Kas mitte sellisest ajapimedusest ei olegi paljud meie keskkonnaohud pärit? Me oleme mõtelnud
välja oma raha, inimese raha, millel
erinevalt päikeserahast on vaid olevik, ent puuduvad nii minevik kui
ka tulevik. Oleme välja mõtelnud
raha, mis kehtib ainult olevikus. Ja
me laseme sel hädisel rahal määrata
oma olemist.
Keset Valgesood, rabalaudtee peal,
kollitab tundlikumat loodusarmastajat üks ilge kollane ristkülikulatakas. See on inimraha sümbol. Keegi

kavalpea on kokku leppinud ajakirjaga National Geographic ning hakanud Eesti kaitsealuseid maastikke
kollaste raamipeletistega rikastama.
Küllap sai ta selle eest raha.
Projektiraha. Raha, mis ei kuulu talle,
vaid üle talve elanud samblavärvistunud jõhvikatele, kuklastele, kes oma
pesas kõigile kuuluva raha, päikeseraha ilmumist ootavad. Selle raha on
pannud looduselt pihta ahne inimene,
kelle jaoks on olemas ainult olevik.
„Selles suures salapäras
Meile õieti miski ei kuulu.
Millest siis see võistlemisrahutus,
Enne kui ükshaaval läbime
ühe ja sama värava?”
kirjutas sufi luuletaja Džalal al-Din
Rumi 800 aasta eest. Minevikus, olevikus ja tulevikus.

Kunagi mängisid lapsed poodi lepalehtedega. Aga millega nüüd, kes
teab – võibolla bitcoin’idega.
Kaunist ja lihtsat seadust inimraha toimimise kohta pole võimalik
luua, seda tõestas juba Alan Turing:
pole võimalik luua vastuoludeta
matemaatilist maailma, saati siis

rahamaailma. Ainus vastuoludeta
rahamaailm on looduse raha maailm.
Ahja jõe Suure Taevaskoja sisse,
kõrgele-kõrgele on kraabitud tekst:
„TPI. SAESAARES. 1951”. Kas see
kiri tuleb hävitada või muinsuskaitse
alla panna?
Poole sajandi eest ütles Ameerika
sõnaosav füüsik Richard Feynman,
kes samuti üritas leida seost vähima
ja suurima, kvantmaailma ja universumi vahel: „Maailmas pole probleem selles, mis on võimalik ja mis
mitte. Probleem on, mis on tõenäoline, mis tegelikult juhtub. On võimatu, et kõik, mis on võimalik, ka
tegelikult juhtub.”
Võibolla on mõistlik unustada
hetkekski inimraha, seista ja vaadata, mida meie eelkäijad on loodusega ette võtnud, ja lasta sel olla ning
langeda kui osakesel inimese leiutatud rahast. Võibolla aitab see meil
paremini tajuda looduse raha. Ning
mitte lunida iga pisemagi liigutuse
jaoks vaid praegu kehtivat projektiraha. ■
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Üle - eestiline mess „Maale elama“
Tartus Turu tn 8
spordihoones

26. aprillil 2014
kell 11-18

www.maale-elama.ee
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Elli Lellep 100
Aino Kalda

Elli Lellep, florist ja süstemaatik, oli üks neid
tegevbotaanikuid, kes omandas põhilise osa oma
haridusest sõjaeelses Eesti vabariigis. Tema viimased
ülikooliaastad möödusid küll sõja ajal, kuid siiski
nn vana kooli õppejõudude juhendusel.

E

lli (Elly Armilda) Lellep sündis

rakendada oma teadmisi. Elli hakkas
uurima kodumaiste taimede aretus- ja
kasutusvõimalusi koduaedades ning
koduümbruse kaunistamisel.
Plaanis oli omandada ka ülikooliharidus ja 1938. aastast oli ta Tartu
ülikooli matemaatika-loodusteadukonna botaanika eriala üliõpilane.
Õpiaeg jäi vastuolulistesse sõja-aastatesse. 1944. aasta kevadel sai ta
ajutise abijõu koha ülikooli botaanikainstituudis ja sügisest alates püsiva
vanemlaborandi ametikoha Tartu
riikliku ülikooli taimesüstemaatika
ja geobotaanika kateedris. Ülikooli
lõpetas ta 1945. aastal.
FOTOD: TÜ BOTAANIKA- JA MÜKOLOOGIAMUUSEUMI FOTOKOGU

5. aprillil 1914. aastal Viljandimaal Vana-Tänassilma vallas
Valma külas Hans ja Henriette Lellepi
peres kahe poja järel viimase lapsena.
Koolitee algas Kalmetu algkoolis,
jätkus 1928. aastal Tartu tütarlaste
gümnaasiumis, mille lõpetamise järel
astus ta 1933. aastal Vahi põllutöökooli juurde asutatud aiandus- ja
mesinduskooli aiandusosakonda.
Aasta enne kooli lõpetamist alustas ta 1936. aastal tööd praktikandina,
hiljem abiaednikuna Tallinna loodushoiu- ja turismivalitsuse Kadrioru
aiandis (nn presidendi aias), kus ta
töötas kuni 1940. aastani. Seal sai ta

Botaanik Elli Lellep teel välitööle 1940.
aastate lõpul. Peale seljakoti on käes
taimeraam ja üle õla botanisiir: plekist
karp, kuhu välitööl korjati värskeid
taimi herbariseerimiseks (raami vahele
panemiseks); karbis oli eraldi sahtel
võileibade jaoks
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Elli Lellepi õlgadele langes õppetöö
korraldus, õppematerjalide muretsemine, korrastamine ja hooldus,
õppe- ja teadusherbaariumi korrashoid ning täiendamine. Samal ajal
assisteeris ta õppejõude laboritöödel
ja suviste välitöödel.
Peale selle kandis Elli hoolt kateedri
raamatukogu eest, vajaduse korral
abistas botaanikaaia seemnevahetuse
nimestiku koostajaid, rääkimata ühiskondlikest ülesannetest. Tal jätkus
jõudu anda tunde õpetajate instituudis
ja suviti õpetajate täienduskursustel.
Kui kateedrisse oli lisandunud abipersonali, vähenes mõnevõrra ka Elli
koormus. Praktilise õppetöö kõrval
jäi endiselt tema hoole alla herbaarium. Elli Lellepist kujunes kateedri
raudvara, kelle kohalolek, sõbralikult antud näpunäited ja kindel töökorraldus andsid kõigile turvatunde.
Loomult oli ta pigem endassesulgunud, siiski oli tal iga küsimuse kohta
oma arvamus, mida ta tavaliselt peale

Elli Lellep TRÜ taimesüstemaatika ja
geobotaanika kateedri ühispildilt 1972

ei surunud, kuid oma tagasihoidlikul
moel alati järgis.
Imekspandav oli Elli töövõime,
mida soodustasid mõtestatud tegevus
ja õiged töövõtted. Mis tahes tööd,
olgu see üliõpilaste juhendamine,
enda uurimistöö või igapäevane asjaajamine, tegi ta pühendunult.

Kodumaiste lillede tutvustamine ja
kasvatamine oli Elli Lellepi meelistegevusi. See algas juba Kadriorus
ja jätkus pensionieaski. Tema suurtööks kujunes Tartu botaanikaaia
eesti taimede osakonna hooldamine,
taimede kasvu ja arengu jälgimine
ning liigilise koosseisu täiendamine.
Samuti andis ta soovitusi, kuidas kasvatada eestimaiseid taimi iluaedades
(vt ka Eesti Loodus 1982, nr 9 ja
Rukkilill 2, 1990/1991).
Nõnda sugenes veendumus, et
kaitstavaid taimigi tasub nende päästmiseks ümber istutada. Elli oli tõenäoliselt üks viimaseid botaanikuid,
kes algusaastail kandis välitöödel taimeraami kõrval kaasas botanisiiri (üle
õla kantav piklik plekk-karp), kuhu ta
kogus taimi ka ümberistutuse jaoks.
1947. aastal astus Elli Lellep looduseuurijate seltsi, ta lõi kaasa botaanikasektsioonis Eesti floora uurijana.
Veidi hiljem lisandus aktiivne töö
fenoloogiakomisjonis, kus ta korraldas taimede fenovaatlusi, saatis välja
juhendeid ja kogus kokku vaatlusandmeid, värbas uusi vaatlejaid ja
pidas nendega kirjavahetust ning
kohtus vaatlejatega loodusesõprade
kokkutulekutel.
Selle töö võttis kokku 1976. aastal LUS-i sarjas „Abiks loodusevaat-
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lejale” avaldatud „Fenoloogilised
vaatlused Eesti NSV-s aastatel
1952–1970”, mis on jäänud viimaseks seda laadi ülevaateks.

Elli Lellepi teaduslik huvi seostus
Eesti floora uurimisega. Koguteoses
„Eesti NSV floora” on tema koostatud
käsitlused teeleheliste (5. kd, 1973),
kilbukaliste ja näkirohuliste sugukonna kohta (9. kd, 1984); korv
õieliste sugukonnast (6. kd, 1978)
kesalille, kummeli, karikakra, jaanikakra, härjasilma, püreetri, peiulille,
raudrohu, soolikarohu ja puju perekonna kohta.
Uurimistöö tulemusena kirjeldas
Elli Lellep Pärnumaalt, Häädemeeste
ja Kabli vaheliselt rannikult kogutud
winteri teelehe (Plantago winteri) uue
vormi scopulorum, mille õisikuvarvad
on kaardunud või kuni S-kujuliselt
kõverdunud („Eesti NSV floora”,
5. kd, lk 244).
Eriti paelus Lellepi huvi kaitsealune
meripuju, morfoloogiliselt väga varieeruv taim. Uurinud põhjalikult liigi
isendite morfoloogilist varieeruvust,
kirjeldas ta ühe varieteedi (var. osiliensis) ja selle põhivormi kõrval veel vähe
levinud vormi (forma pigem).

Kadrioru aiandis ehk lilleaias 24. veebruaril 1939. Paremal all esimene Elli Lellep

Pujude uurimistulemused on publitseeritud 1963. aastal Tartu ülikooli
toimetistes (TRÜ Toimetised, 136.
Botaanikaalased tööd 6, lk 38–47).
Kirjeldatud varieteedi tüüpeksemplar asub Tartu ülikooli loodusmuuseumi herbaariumis. Selles kogus
leidub veel palju Lellepi kogutud
herbaareksemplare. Elli Lellepi sulest
on ilmunud üle kolmekümne taimeteadusliku kirjutise.

assistendi ja vanemteadurina ning
1964. aastast botaanikaaia direktorina. Hoolimata aiajuhataja halduskohustustest eelistas ta võimalikult
palju viibida taimede keskel. See oli
omamoodi tagasitulek nooruspõlves
omandatud ameti juurde. Kuna Elli
abile sai alati loota, lõi ta hiljemgi
õppetöös kaasa välipraktika ja laboritööde juhendajana.
Elli Lellep suri 3. detsembril 1997
ja on maetud Puhja kalmistule. ■

1969. aastal jäi Elli pensionile, olles

Aino Kalda (1929) on Tartu ülikooli loodusmuuseumi botaanik.

enne seda lühemat aega töötanud
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| Imekaunis antarktika
Riigita rahvad

ANDRUS MÖLDER (1970) on lõpetanud 1992. aastal Tallinna
Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tootmise ökonoomika
ja juhtimise erialal ning tegeleb igapäevaselt finantside
juhtimise ja finantskoolitusega ning aitab ettevõtetel toetusi
ja laene saada. Väikerahvastest ja rahvuslippudest, viimastel
aastatel eeskätt riigita rahvastest ja nende sümboolikast,
on huvitunud kaheteistkümnendast eluaastast saadik.
Suhtleb interneti vahendusel riigita rahvaste esindajatega
üle maailma. Kirjutanud Horisondis mitmetest riigita
rahvastest, tutvustanud neid ja nende probleeme alates
2004. aasta suvest ka Vikerraadios, kus on salvestanud seni
75 saadet 72 rahvast.
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Riigita rahvad

looduse raamatukogu

looduse raamatukogu

J

ärjekordne „Looduse raamatukogu” väljaanne on pühendatud Antark
tikale. Lugeja silme ees avaneb Antarktika avastamise lugu, mis algas
paarisaja aasta eest, kui eestimaalase Bellingshauseni ekspeditsioon mär
kas maismaad lõunapolaarjoonest lõunas. Tänane Antarktika on era
Kaukaasia
kordne näide riikidevahelisest kokkuleppest pühendada
kogu manner rahule
ja teadusele. Tänane Antarktika on ka Maa suurim looduskaitseala, kus ini
mesel pole õigust maha pissida ega põlisele kohalikule elanikule, pingviinile,
lähemale kui 5 meetrit astuda. Maavarade asemel kaevandatakse seal mandri
suurimat loodusvara – üliolulist teadusteavet kohaliku ja kogu maakera kesk
konna mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Raamat viib lugeja ka Antarktika
polaaröö tormisesse sügavusse, kus 30 teadusjaamas töötab tuhatkond meest
ja naist. Mida nad seal küll teevad? „Imekaunis Antarktika” on silmiavav teos
kõigi jaoks, kes on Lõunamandrit pidanud valgeks laiguks gloobusel, see on
RAAMAT
teaberohke ja köitev lugu meie planeedi kõige vähem tuntud kontinendist.

2014/2

Horisondi uus raamat

ENN KAUP

Imekaunis Antarktika
Pühendatud teadusele

Telli ajakiri Horisont ja saad raamatu koos mainumbriga tasuta.
Tellimine www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105.
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Eesti Aleksandrikool,
meie ärkamis- ja
haridusloo verstapost
Aimur Joandi

V

eel 18. sajandi lõpul elasid
talupojad enamikus Euroopa
riikides äärmiselt viletsates
oludes. Suuremad muudatused Eesti
maarahva elus võeti ette 19. sajandi
teisel poolel. Vene tsaarivalitsus oli
Lääne-Euroopa eeskujul jõudnud
lõpuks arusaamisele, et senine põllumajanduskord enam ei õigusta end.
Nii kaotati pärisorjus ja hakati talumaid kruntima ning neid põliselanikele päriseks müüma.
19. sajandi teise poole algul kerkisid esile eesti soost haritlased, mehed
ja naised, kes teostasid end seltsitegevuses. Nagu on märkinud Friedebert
Tuglas: järsku tunti end vaba ja iseseisva rahvana.
Ent juba sajandi lõpul, 1880. aastate teisel poolel, ägenes tsaarivalitsuse venestuspoliitika. Seltsitegevus
vaibus, ülemaalistest üldrahvaliku
tähtsusega seltsidest olid 19. sajandi
lõpukümnenditel märkimisväärselt
aktiivsed vaid Eesti kirjameeste selts,
Aleksandrikooli komitee ja naisliikumist edendav selts Linda.
Eesti Aleksandrikooli mõte ja selle
vaevaline elluviimine on üks tähtsamaid 19. sajandi ettevõtteid eestluse
56

arenguloos. Idee sündis 1860. aastate
algul Holstre-Pulleritsu külakoolmeistri Jaan Adamsoni (1824–1879)
ja Tarvastu kihelkonna koolmeistri
Hans Wühneri (1836–1911) ning
paljude teiste algatusel [2]. Kooli nimi
on seotud tsaar Aleksandriga: sellega
sooviti esile tõsta eesti talupoegade
pärisorjusest vabastamist tema valitsemisajal 19. sajandi alguses.
Kooli mõte arenes aastatega.
Lõpuks asuti seisukohale, et see peaks
olema kõrgemat tüüpi rahvakool, mis
jagab eesti taludes sündinud poeglastele emakeeles kõige uuemaid LääneEuroopa teadusel põhinevaid teadmisi
ja põllunduse ning loomapidamise
edulisi töövõtteid.
Tsaaririigi pealinnas Peterburis
tegutses tollal mitu eesti soost haritlast, kes olid alates 1860. aastatest
ühinenud rühmitusse Peterburi
Patrioodid. Liikumisel ei olnud oma
põhikirja ning see polnud ka registreeritud. Ometi kujunes rühmitus
nagu „mõneks eesti asjade esinduseks Vene päälinnas”, kuhu kodumaalt pöörduti igasuguste vajaduste
puhul. Sealt anti näpunäiteid, kuhu
ja kuidas esitada pabereid päris

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Üks suurimaid eestlaste ühisüritusi 19. sajandi teisel poolel oli mõte asutada
Aleksandrikool. Selle jaoks koguti raha ligi kolmkümmend aastat, enne kui
kool Põltsamaal Kaarlimõisas tööle hakkas. Venestamise tõttu tuli see aga
avada venekeelse õppekeelega linnakoolina, mis valmistas idee eestvedajatele
suure pettumuse. Eelmisel aastal möödus Aleksandrikooli avaüritusest 125
aastat, mistõttu heidame valgust tema sünniloole ja võrdlemisi lühikesele
tegutsemisajale.

Aleksandrikoolile pandi nimi Venemaa keisri
Aleksander I järgi, et avaldada sellega tänu
pärisorjuse kaotamise eest

orjuse kaotamise asjus, kuidas koostada Eesti Aleksandrikooli põhikirja
ja õppekava; üksiti muretseti rahakorjamise luba, soovitati kool anda
haridusministeeriumi ja mitte
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maakoolivalitsuse haldusse jms.
14. augustil 1869 andiski keiser loa
koguda Aleksandrikooli jaoks raha
kogu riigi piirides.

Pinged Alaksandrikooli loomise
ümber. 29. detsembril 1872. aastal tulid Tartus kokku Eesti
Aleksandrikooli peakomitee president Jakob Hurt ning liikmed
Wilhelm Eisenschmidt, Joosep Kapp,
Jaan Adamson ja Rudolf Kallas [3].
Presidendi juhatusel hakati esimese
päevakorrapunktina arutama küsimust „Mis veel Aleksandrikoolile
vasta pannakse?”. Arvamused on
pandud kirja protokollis [3].
Ühe arvamusavalduse järgi „ .. ei
tahtnud mitte keegi saksastada ega
venestada ning selle esiletoomine
Aleksandrikooli aruannetes olla ilma
asjata. Kõige suurem viga olevat selles, et kool oli Vene ministeeriumi
all, kuna seeläbi tuleb vene usk ja
üldse muu”. Keegi oli seisukohal,
et „ei saa see kool mitte õiget kristlikku õpetust andma”. Kolmas aga
tuli mõttele, et „kui nood eestlased
Aleksandrikooli saavad, siis tahavad nad saada ka „universitäti” st
ülikooli, mis olla veel üks iseäralik
Aleksandrikooli asutajatel salamõte”.
Tähelepanu väärib hinnang, et
komitee liige Carl Robert Jakobson
olevat eestlaste äraandja. Veel arvati,
et siis, kui kool valmis on, võetakse
raha käest ära ning tehakse vene kool
või jäetakse küll raha, kuid tingimusel, et kõik õpetus peab olema vene
keeles. See kool olevat üks „kiuste
kool”, mis „paljo sakslaste vaenlasi
kasvatama saab” ning ega sinna muid
vastu võetavat kui Viljandi mehi.
Mõne meelest ei olevat koolil mingisugust kindlat õpetamise plaani,
raamatud puuduvat ning „programm
on nõnda tehtud, et õiget põhja all ei
ole, ja nüüd ei või ei sakste, ei vene
teenistusse heita”.
Tülid algasid 1882. aasta teisel poolel pärast Jakobsoni surma.
Järgmisel aastal oldi juba täielikus
ummikus. Johann Köler esitas palve
saada Eesti Aleksandrikooli kapitalist
laenu Krimmis ostetud Kuntaugani
mõisa ostuvõla tasumiseks. Pea
komitee president Jakob Hurt
keeldus, hoolimata sellest, et „suur-

Aleksandrikooli poiste puhkpilliorkester

koosolek” pooldas seda. Nende pingete tõttu loobuti laenu palvest, kuigi
enamiku arvates oleks see olnud
kasulik. Ühtlasi tagandas „suurkoosolek” Jakob Hurda ning valis asemele
Köleri. Ent Hurt ei olnud nõus vabatahtlikult lahkuma, mistõttu jäi küsimus tsaaririigi kõrgete ametivõimude
otsustada. Nüüd oli võimudel lihtne
kogu Eesti Aleksandrikooli korraldamine lõpetada. Kogutud raha eest
avati hoopis venekeelne linnakool
Põltsamaa lähedal Kaarlimõisas.

Linnakooli pidulik avaüritus peeti
20. augustil 1888. Esimesel aastal
võeti vastu 137 õpilast. Kool tegutses
1906. aasta jaanuarini ning selle aja
jooksul võeti Hans Kruusi andmetel
vastu 1075 õpilast. Kooli lõpetas 16
lendu, kokku 284 noormeest.
Õpilaste vanus oli võrdlemisi
kõrge, enamasti oli tegu 14–17-aastaste poistega. Sisseastunutelt nõuti
vähemalt vallakooliharidust. Suurem
osa õpilasi oli taluperedest, omajagu
leidus käsitööliste ning harvem õigeusu vaimuliku ja ametniku perekonnast pärit lapsi. Üle 80% õpilastest
olid luterlased [4].
Aleksandrikooli 1900. aastal lõpetanud, hiljem Avinurme ja Pilsi vallakoolis õpetajana töötanud, samuti
agronoomi ja maamõõtja ametit
pidanud August Aavakivi meenutab
oma koolipäevi väga sooja tundega,
märkides:

„Minul oli nõu Eesti Aleksandri
kooli astuda, et sealt otsekohe
keskpõllutöökooli üle minna, sest
siis kavatseti kooli ümbermuutmist. Terve 1898. aasta suve valmistasin eksami vastu E. Al. Kooli
[---], kuhu ma ka sisse peasesin.
Al. Koolis mööda saadetud aega pean
omast kooliajast kõige armsamaks.
Õpeasjadest meeldisivad minule
siin kõige rohkem Eesti keel (õpetaja Ernst Peterson) ja matemaatika
(õp. A. Riikmann)” [1].
Eesti Aleksandrikoolis õpetati usuõpetust, vene keelt, aritmeetikat,
geomeetriat, üldajalugu, vene ajalugu, maateadust, looduslugu, eesti
keelt, ilukirja, joonistamist, saksa
keelt ja aiatööd. Esialgu oli nädalas
25 vene keele tundi, hiljem 32, eesti
keelt õpetati ainult 2 tundi nädalas.
1889. aasta kevadel hakati õpetama
ka raamatuköitmist ning puu- ja
papitööd. 1890. aastal soetati koolile treipink. Laulmist ja võimlemist
õpetas mõni kohalik reservväelane,
seega oli pigem tegu sõjaväelise rivikorraga [4].
Aleksandrikoolil oli kaks raamatukogu: üks õpilastele ja teine õpetajatele. 1890. aasta lõpul polnud
koolil veel ühtegi raamatut, kuid
kogu sugenes aegamööda ning 1898.
aasta lõpul oli juba 328 venekeelset teost, kokku 472 köidet, ühtlasi
121 eesti- ja saksakeelset raamatut,
kokku 235 köidet.
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Aleksandrikoolis käisid vaid poisid ning kogu tegutsemisaja jooksul, 1888. aastast kuni 1906.
aasta jaanuarini, võeti Hans Kruusi andmetel vastu 1075 õpilast

uurimuse „Beiträge zur Bakterienflora
des Edamer-Käses” kaitsnud ning
filosoofiadoktorikraadi saanud Jaan
Raamot (1873–1927). Siht oli tema
abiga muuta kool põllutöökooliks.
Paraku mõjutasid 1905.–1906.
aasta sündmused ka Kaarlimõisas
õppivaid Eesti Aleksandrikooli
poisse. Kui oli saabunud karistussalk,
vahistati mitu õpilast, kes väidetavalt
olid levitanud „kihutuskirjandust”,
osalenud koosolekutel, kus arutati
poliitilisi küsimusi ja jagati uudiseid.
Ühel hommikul leiti, et kooli saalis
oli keisri pilt noaga läbi lõigatud, detsembris enne jõuluvaheaega põletati
kooli ees mõisa põllul uljalt revolutsiooniliste laulude saatel piibliraamatuid ja katekismusi. Preester Hink
ja kohaliku maaülema nooremabi
V. Tatarinov esitasid koolirahutuste
pärast kaebuse koolijuhataja Jaan
Raamoti kohta. Karistussalk arreteeris ta ning määras mahalaskmisele.
Mehe elu päästis tema abikaasa Mari
ettevõtlik tegutsemine ning Jaan

1. Aavakivi, August. Curriculum vitae. EAA 1769,
1. 52.
2. Adamson, Jaan 1884. Aleksandri kooli asutuse
ajalugu aastast 1860 kunni 1871. – Oma Maa.
3. Eesti Aleksandrikooli asutajate, pea- ja abikomiteede koosolekute protokollid (8, 9. XI 1871
– 25. II 1883). KM EKLA, f. 169, m. 209: 2, l. 21
ja l. 25–29.
4. Kruus, Hans 1939. Eesti Aleksandrikool. NoorEesti. Tartu: 254; 277–278.
Aimur Joandi (1948–2014) oli agronoom ja talupidaja, pikka aega töötas Eesti põllumajandusmuuseumi teadurina. Avaldanud artikleid ja raamatuid
põllumajanduse ning kodukoha ajaloo kohta.
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Õpilasraamatukogus oli 304 teost,
kokku 458 köidet, neist 70 olid õpikud, seega laenutamiseks jäi 234
teost. Peale selle oli Mihkel Veske
pärandatud 211 teost, kokku 303 köidet, mida nii õpilased kui ka õpetajad
kasutasid võrdlemisi vähe. Raamatuid
laenutati kaks korda nädalas, neljapäeval ja laupäeval. Näiteks 1901.
aastal laenutati raamatuid 1734 korral [4]. Hans Kruus märgib, et üldiselt
raamatukogu ei rahuldanud poiste
nõudmisi ja nad muretsesid kirjandust muul viisil, laenu ja ka ostu teel,
kahasse ja üksinda [4].
Kooli õppevahendid olid väga
kasinad. Kõige täiuslikum oli füüsikaklass, kus 1900. aasta lõpuks oli
101 ning 1905. aastal 200 õppevahendit. Kallimad olid mikroskoop,
hinnaga 30 rubla, astrolaab (45 rbl),
gloobus (30 rbl), aurumasina mudel
(20 rbl), telluurium (22 rbl), veenivelliir (15 rbl), tsentrifuug (15 rbl) jms.
Oli ka udupildilatern, morsetelegraaf
jm. Käsitöökojas olid trei- ja höövelpink, saed jm, kokku 94 tööriista.
Õppetöös pöörati suurt tähelepanu
vene keele oskusele. See oli kooli
pedagoogikanõukogu jaoks raskemaid
küsimusi, mida sageli arutati. Koolis
korraldati venekeelseid kirjandus
õhtuid ja loenguid, kus kanti ette
vene ilukirjandusteoseid ja arutleti
nende üle. Hoolimata sellest nurisesid
kooli järelevalveametnikud korduvalt
õpilaste kehva vene keele oskuse üle.

Raamot vabastati vangistusest 1906.
aasta kevadel.
Eesti Aleksandrikool suleti 1906.
aasta jaanuaris, et jõudsamalt peatada revolutsiooniline liikumine.
Hiljem, aastal 1914, õnnestus alles
olevate varade najal kool uuesti
avada umbes paarikümne kilomeetrit kaugusel Kõo mõisas. 1919. aastal
nimetati kool Eesti Aleksandri põllutöökeskkooliks. 1921. aastal viidi
see üle Olustvere mõisa, mis oli paremas seisukorras. Seal on haridusasutus tegutsenud seniajani, praegu
Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli nime all.
Eesti Aleksandrikoolis õppinud ja
lõpetanud noormeestest kujunesid
tuntud tegelased, kes oma hilisemas
elus pidasid mitmesuguseid ameteid:
talupidaja, õpetaja, vallasekretär,
omavalitsusjuht, ärimees, tööstur,
raamatupidaja, posti-, panga-, riigi- ja
kohtuametnik, apteeker, ajakirjanik,
näitejuht, vandeadvokaat, arst, elektrotehnik, ohvitser jpm. Teiste hulgas
õppis koolis kolm tulevast kindralit: Andres Larka, Artur-Aleksander
Lossmann ja Aleksander Tõnisson
ning veel teisi edaspidises elus Eesti
riigi heaks tegutsenud noormehi. ■

Suund põllutööle. 1905. aastal kutsuti Põltsamaale kooli inspektoriks
hiljuti Kaliningradi (1946. aastani
Königsberg) ülikoolis põllumajandus58

Eesti Aleksandrikool tegutses 1888–1906 Põltsamaa lähedal Kaarlimõisas. Nüüd on hoone
Põltsamaa ametikooli käsutuses
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Keskkonnaamet, maaomanikud ja jahimehed
jõudsid märtsis kokkuleppele hoida kaheksateist Hiiumaa, Saaremaa
ja Läänemaa kaitsealust
linnurikast laidu kiskjatest
priid või vähemalt tagada
seal võimalikult väike
röövloomade arvukus.
„Paljudele kaitsealusHiiumaa laidude kaitsealal asuv Hanerahu talvel
tele laidudele jäävad üle
merejää sinna läinud rebased või kährikud jää sulamise järel lõksu ning nad
on sunnitud eluspüsimiseks ära sööma kõik, mis laiul leidub: lindude munad,
pojad, kahepaiksed ja isegi vanalinnud,” selgitas keskkonnaameti Hiiu-LääneSaare regiooni looduskaitse juhtspetsialist Marju Erit. Ohustatud on näiteks
niidurüdi, tõmmuvaeras, kivirullija, naaskelnokk ja merivart, kes enamasti
eelistavadki pesitseda laidudel. Tüüpilised laiulinnud on ka hahk, rohukoskel,
räusk, tutt-tiir ja teised. Veel võivad väikekiskjate tõttu ohtu sattuda kõre ehk
juttselg-kärnkonna laiuasurkonnad. 2013. aasta riikliku seire andmetel ebaõnnestus lindude pesitsemine mitmel laiul, näiteks Suur-Kõbajal, Laurisaarel
ja Kõrgelaiul just sinna jäänud rebaste või kährikute rüüstetöö tõttu.
Valdav osa kohalikest jahiseltsidest on valmis 2014. aastal väikekiskjaid
küttima tervenisti oma kuludega, vaid väike osa transporditöödest tellitakse.
Keskkonnaamet loodab, et kohalike jahiseltside ning maaomanike koostööna
tuleb tänavune pesitsusaasta nii ohustatud kui ka tavalistele laiulindudele
edukam kui eelmine.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Loodusvaatluste kampaania kutsub
märkama ka jäneseid ja siile
Eesti looduseuurijate selts, keskkonnaministeerium ja keskkonnaagentuuri
loodusvaatluste kampaania kutsub märkama tavalisemaid ja veidi haruldasemaid liike meie looduses, et nende levikut täpsustada. Üksiti tahetakse juhtida tähelepanu harrastajate tähtsusele liikide levikuandmete täpsustajaina
ning suurendada inimeste loodusteadlikkust.
20. märtsil alanud ja septembri lõpuni kestva kampaania raames keskendutakse liigipaaridele, tutvustades ühtlasi nende eristamise tunnuseid. Imetajatest
on sellised liigipaarid halljänes ja valgejänes ning harilik siil ja kaelussiil; roomajatest arusisalik ja kivisisalik; limustest võsa-vööttigu ja salu-vööttigu ning
kiilidest suur-rabakiil ja hännak-rabakiil. Andmed on väga oodatud ka mitme
haruldasema liigi kohta: roomajatest vaskuss, kahepaiksetest mudakonn,
limustest viinamäetigu, taimedest mägiristik, liblikatest valgetähn-pajuliblikas, sammaldest harilik valvik ja soosammal ning seentest kaneelpruunik ja
harilik tanuseen ehk maarasv. Muidugi on nimekirjas 2014. aasta orhidee hall
käpp ja aasta liblikas päevapaabusilm. Rahvusvahelise loenduse aasta raames
oodatakse vaatlusandmeid valge-toonekure pesade kohta.
Oma panuse Eesti loodust puudutava väärtusliku info kogumisse saab
anda igaüks, registreerides nähtu loodusvaatluste andmebaasi elektroonilisse
päevikusse kodulehel http://lva.eelis.ee. Samast saab lugeda vaatlusvõistluse
ning selle tulemuste kohta.
Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

(Vara)kevadine
märts
Sel aastal üsna jõuetuks osutunud talv ei suutnud ka paastukuul kuigivõrd hambaid näidata.
Kuu teise poole alguses oli küll paaril ööl kohati
mituteist kraadi külma ja maa sai taas valgeks:
mitmel pool Kirde-Eestis ja ka Saaremaal oli
20. märtsi, viimase kalendritalvehommiku lumekaardi andmeil üle 10 cm lund. Ent juba järgmisel
päeval tuli järsk temperatuuritõus, kiirele sulale
aitas kaasa hoovihm – ja oligi maa jälle must.
Kummatigi polnud ka kevad veel kuigi jõuline.
Päeviti võis päike õhu üsna soojaks kütta, aga
sageli puhus külm tuul ning öösiti oli kuni kuu
lõpuni siin-seal mitu külmakraadi. Kuu viimane
päev oli lausa talviselt külm, mõnel pool pudenes veidi lumehelbeid.
Ilmateenistuse kokkuvõtte järgi oli märts
keskmisest siiski tublisti soojem (2,1° vs. –1,3°)
ja päikeselisem (183 vs. 122 päikesepaistetundi). Keskmine sajuhulk oli 33 mm, s.o täpselt paljuaastane keskmine. Suurim õhutempe
ratuur 14,6° mõõdeti 10. märtsil Võrus, väikseim
temperatuur, aga 16,3° 20. märtsil Narvas.
01.–09.03 Orhideenäitused Tallinna ja Tartu
botaanikaaias. Tallinnas sai kuni
kuu lõpuni vaadata Rainar Kurbeli ja
Toomas Hirse fotonäitust Vahemere
orhideedest.
01., 09., 16., 23., 29.–30. ja 30.03 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast:
Oandu-Võsu matkale; jäälinnu retk
Taevaskotta (ka Tartust); Emumäele ja
Norra-Oostriku allikatele; IV rahvamatkale „Tere, kevad!” ja matkale „Sakala
teel” (ka Pärnust); kahepäevane retk
„Liivlased ja lätlased, kauged ja lähedased” ning retk Ida-Virumaa jugadele.
03., 10., 17., 24. ja 31.03 Loodusõhtud rahvusraamatukogus: „Austraalia II.
Rännak Tasmaaniasse” (Igor Tuuling);
„Jäädvustades lapsepõlve” (Karl Ander
Adami); „Seiklusreis Indoneesiasse”
(Valdek Udris); Matsalu loodusfilmide
festivali filmid ning „Päikesevarjutus
Austraalias” (Hindrek Lootus).

Tuuline päev 5. märtsil
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Kaitsealused laiud tuleb hoida
kiskjavabad
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19. märtsi hommik Tartus.
Maa oli valge enam-vähem kogu Eestis
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Alanud on jäälinnu
joonistusvõistlus

Selle jäälinnu on joonistanud
üheksa-aastane Lisette Teder

Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) on kuulutanud
välja 2014. aasta linnu jäälinnu teemalise joonistusvõistluse, millest on oodatud osa võtma
kõik huvilised. Parimaid töid ootavad auhinnad ja nendest korraldatakse võistluse lõppedes näitus, mida võib alates juunikuust näha
Eesti eri paikades.
Tööd tuleb saata või tuua hiljemalt 1. maiks
EOÜ-sse aadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Täpsemat infot, sh võistluse tingimuste
kohta, leiab aasta linnu kodulehelt www.eoy.
ee/jaalind/.
EOÜ

Eesti tublimad noored looduseuurijad
said Tartus auhindu
13. märtsil selgusid Tartu loodusmajas õpilaste keskkonnauurimuste üle-eestilise konkursi võitjad. Alates 2009. aastast toimunud konkurssi korraldab Tartu
keskkonnahariduskeskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Tänavu
laekus konkursile ligi 50 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti
13. märtsil Tartu loodusmajas peetud konverentsile oma töid esitlema 10
parima põhikooli ja 10 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.
Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal jõudsid esikolmikusse 5.–7. klassi
õpilastest Karl Hendrik Tamkivi („Ohud lindude sügisrändel: akendesse lendamisest”), Mariliis Albert
ja Lisanna Lee Leiman
(kõik kolm Saaremaa
ühisgümnaasiumist);
8.–9. klassi õppuritest
Mati Lepikson Tallinna
prantsuse lütseumist
(„Haraka (Pica pica L.)
pesade kvantitatiivne
koostis ja pesaehituse
ajabüdžett”, ühise tööga
Merilin Mänd ja Helena
Ellermaa Aste põhikoolist ja Karl Joosep
Malõšev Tartu Kivilinna
Tartu loodusmaja
gümnaasiumist ning
10.–12. klassi õpilastest Tatjana Punger Narva Pähklimäe gümnaasiumist
(„Gripiviiruste antigeenidega pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite iseloomustus”), Rando Mändar Tartu Kivilinna gümnaasiumist ja Mari Liis Pedak
Tallinna reaalkoolist.
Gümnaasiumiastme kaks parimat sõidavad Eestit esindama rahvusvahelisele keskkonnauurimistööde olümpiale INEPO, mis peetakse 9.–12. mail
Istanbulis. Konkurssi toetasid haridus- ja teadusministeerium, RMK,
Krisostomus, National Geographic Eesti, Regio, osaühing Total Eesti,
Loodusajakiri ja KIK. Vt ka http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/.
Tartu keskkonnainfopunkt / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I 2 5 2 I    E E S T I L O O D U S A P R I L L 2 0 1 4

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

05.03 Rahvusvahelise metsandusviktoriini
„Noored Euroopa metsades” Eesti eelvoor.
06.03 Tallinnas peeti seminar „Kas keskkonnanõuded ajavad ettevõtja pankrotti?”,
esimene osa keskkonnaseminaride
sarjast „Kuidas jääda ellu üha karmistuvates tingimustes?”.
06.03 Keskkonnaameti loodusõhtu „Liblikad
ökoloogi tööriistana” Kuressaares (Anu
Tiitsaar).
08. ja 15.03  Koolituspäevad ELF konnatalgute
korraldajatele ja teistele huvilistele
Tallinnas ja Tartus.
08., 15., 22. ja 29.03  Tartu loodusmaja perede
loodushommikud.
10.–12.03  Peipsi järve seisundi talvine seire
koos Vene spetsialistidega; Eestist oli
korraldaja keskkonnaministeerium.
10. ja 24.03 Eesti ornitoloogiaühingu loodusõhtud Tartu loodusmajas: „Kui isikupärane on linnulaul?” (Kaarin Koosa) ja
„Etioopia loodus, inimesed ja linnud”
(Kalev Sepp, Leho Luigujõe ja Urmas
Sellis).
11.03 Jõgeval korraldati keskkonnaameti loodusõhtu „Kalaelu Peipsi järves” (Teet
Krause).
11.03 Ulukifilmide õhtu Eesti maaülikoolis.
11. ja 25.03  11. Matsalu loodusfilmide festivali
filmid Tartu loodusmajas.
12.03 Päästeameti peadirektori käskkirjaga on
keelatud siseveekogude jääle minek.
12.03 Infotund „ELi uus puhta õhu poliitika”
Euroopa Liidu infokeskuses Tallinnas.
12.03 Eesti maaülikooli kolmapäevalugude
sarjas rääkis Toomas Tamm teemal
„Kala, kes kasutab redelit ja lifti”.
13.03 Eesti maaülikooli teemaõhtu „Sookurg
„Ahja 4” jälgedes – ekspeditsioon
Etioopiasse”.
13.03 Jäälinnu õhtu Eesti loodusmuuseumis
(Sven Začek).
13.03 Keskkonnaameti loodusõhtul Lahemaa
looduskeskuses sai näha kultus
režissöör Ron Fricke dokumentaalfilmi
„Samsara”; filmi juhatas sisse Artur
Talvik.
13.03 Roy Strideri tee- ja filmiõhtu Tartu loodusmajas.
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18. märtsil kuulutati Tartus välja
konkursi „Nutikas energialahendus
2013” võitjad.
Renoveeritud kortermajadest tunnustasid hindajad Anne 47 hoonet, Uutest kortermajadest hinnati kõige
kus peale selle, et soojustati fassaad, paremaks Vanemuise 45 uuenduslik ja
säästev energiakasutus
sokkel ja katus ning vahetati välja
uksed-aknad, renoveeriti ka kogu küttesüsteem ning korteritesse paigaldati soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Amortiseerunud rõdupiirded
asendati klaaspiiretega ning rõdudele paigaldati avatavad raamideta klaas
süsteemid. Kortermaja küttekulud on nüüd umbes poole väiksemad ja maja
sisekliima tunduvalt parem.
Uutest kortermajadest võitis Vanemuise 45, kus kasutatakse maasoojust
ainulaadsel moel, mis võimaldab ventilatsiooniõhu eelkütet ja jahutust suure
tõhususega tsirkulatsioonipumba abil. Sisuliselt transporditakse suvel õhust
võetud soojus maa alla hoiule ja kasutatakse talve jooksul ära. Sajuvett kasutatakse tarbeveena WC-des ja pesumasinates.
Tootmishoonetest tõsteti esile aktsiaseltsi Kroonpress säästlik paberiladu
(Tähe 133). Laohoones aitab energiat säästa kolm topeltustega laadimiskoda,
kuhu kaubaauto mahub täies pikkuses sisse. Ruumide valgustuselt võimaldavad energiat säästa automaatkäivituvad LED-valgustid. Laohoone ning
ülejäänud hoonekompleksi katusele langenud vihmavesi kogutakse paaki
ja suunatakse pärast puhastamist tootmisesse.
Avalikest hoonetest kuulutati võitjaks Tartu loodusmaja (Lille 10), mis
on projekteeritud ja ehitatud võimalikult energia- ja ressursisäästlikult.
Maksimeeritud on päikese soojuse ja valguse kasutus, et vähendada kütteja elektrikulu. Katuselt kogutud vesi suunatakse mahutisse ja tarvitatakse
kastmiseks. Üksiti on loodud võimalused kasutada päikeseenergiat.
Tartu linnavalitsus

Eesti põllumajandusmuuseum kutsub
joonistama hobuseid
Eesti põllumajandusmuuseum on kuulutanud välja õpilaste joonistusvõistluse „Minu sõber hobu”.
Oodatud on eri tehnikas pildid, mis kujutaksid tänapäeva laste kohtumisi hobusega. Võistluse tähtaeg on 25. mai; võistlustööd tuleb saata või
tuua Eesti põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi 4, 61714 Ülenurme,
Tartumaa. Kindlasti tuleb juurde lisada oma nimi, kool ja klass ning kontakt
andmed. Parimaid joonistajaid ootavad auhinnad.
Võistlus lõpetatakse 12. juunil muuseumi üritusel „Ülenurme mõisa- ja
talupäev. Viss 2014”, siis avatakse ka võistlustööde näitus.
Eesti põllumajandusmuuseum
Trükiveakuradi aprillinali ilmus enneaegu märtsinumbris. Lk 53–55 Bunge eksikaatkogu artiklis ja pildiallkirjades on juttu ikka turvaskannikesest (Viola epipsila), mitte
lodukannikesest (Viola uliginosa). Nali jäi siiski laiema
tähelepanuta: toimetusse saabus vaid üks veateade.

14.03 Eesti vee-ettevõtete liidu (EVEL) tunnustussündmusel Paide kultuurikeskuses anti kätte EVEL elutööpreemia ja
preemia „Aasta veetegu 2014”.
14.–16.03 Meremess Tallinnas.
15.03 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi ekskursioon Tartumaale
Hellenurme vesiveskisse.
17. ja 21.03 TÜ loodusmuuseumi kevadised
looduspäevad koolivaheajal „Linnud ja
putukad” ning „Kalad ja imetajad”.
19.03 Keskkonnaameti loodusõhtud Räpinas
(„Eesti loodus: Alam-Pedja”, filmitege
misest ja loodusest rääkis Remek
Meel), Türil („Järvamaa ja Kesk-Eesti
sõnas ning pildis”;Tarmo Mikussaar)
ning Viljandis („Jäälind – aasta lind
2014”; Riho Kinks).
19. ja 20.03 Keskkonnaameti veeteemalise
õppemapi infopäevad vastavalt
Tallinnas ja Tartus.
20.03 Kevade algus kell 18.57.
20.03 Keskkonnaameti loodusõhtul Otepääl
rääkis jäälinnust Sven Začek ja näitas
fotosid.
20.–30.03 Üle-euroopaline pestitsiididevastase
võitluse nädal. Eesti rohelise liikumise
järjekordsel, 26. märtsi rohelise tee
õhtul arutleti mahetoidu üle.
22.03 Rahvusvaheline veepäev, mis tänavu
keskendus veele ja energiale.
22.03 Eesti ornitoloogiaühingu üldkoosolek
ja ettekandepäev Tartus.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Tartu selgitas
välja nutikad
energialahendused
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23. märts Pärnus: selle kevade
esimesed paadid on Sauga jõel
23.03 Rahvusvaheline meteoroloogiapäev.
Keskkonnaagentuuris oli sel puhul
21. märtsil konverents „Ilm ja kliima:
kaasates noori”.
24.–28.03 Eesti maaülikooli mahenädal.
25.03 Tartu loodusmajas avati näitus „Soome
lahe rannik ja elustik”.
26.03 Remo Savisaare Islandi ja Baikali loodusõhtu Tartumaal Äksi jääajakeskuses.
27.03 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolek ja avatud loeng: Tõnu Oja
„Maastik meie ümber muutub”.
28.03 Keskkonnaameti loodusõhtu Iisaku
rahvamajas: Uudo Timm rääkis Tärivere
mäest ja elusloodusest.
30.03 Traditsiooniline linnade linnuvaatluspäev, järjekorras kolmeteistkümnes.
30.03 Looduse Omnibussi kevadretk Pärnust
Gauja rahvusparki.
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Naabrimehega
kahasse

K

es meist poleks naabrimehega koos
maja ehitanud! Kasvõi liivakastis.
Lindude puhul on selline talgutöö
siiski haruldane. Enamasti ehitatakse
maja ikka koos abikaasaga. Ent pildil olev
kukkurtihane oli oma uhke ulualuse ehitustöödele tõepoolest naabrimehe appi
võtnud: foto tegemise ajal oli too parasjagu pesamaterjali toomas.
Kukkurtihane on vist kõige osavam meistrimees Eesti lindude seas.
Pesaehitus kestab paar nädalat, materjaliks on taimevill ja -kiud, mõnikord sekka
ka karvu ja udusulgi. Pesaseinad on kahe
sentimeetri paksused ja nii tugevad, et
pesa ripub puu otsas mitu aastat. ■

NÕEL HEINAKUHJAS
1. Milline Eesti loom värvub pulmade ajal siniseks?
2. Millises Eesti paigas elab kolloomia?
3. Mis on ühist päeva- ja ööpaabusilmadel?
4. Kelle auks peetakse Jaapanis Marimo festivali?
5. Kes hooldab Eestis hariliku põldkortslehe elupaika?
6. Kes on maailma ohustatuim hülge alamliik?
7. Milline Eesti kahepaikne on looduskaitse all?
8. Kes viis saja aasta eest minema pool Nina küla?
9. Kes on juuresoleval fotol?

Möödunud kuu vastused

Vastuseid otsige siinsest
ajakirjanumbrist ning saatke hiljemalt
1. maiks aadressil mikroskoop@
loodusajakiri.ee. Kirja teemaks märkige
„Nõel heinakuhjas”.
Iga õige vastus osaleb auhindade
loosimises aasta lõpus!
Samal aadressil on teretulnud
auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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1. Taevamannaks nimetatakse kõrbetaimel tamariskil elavate lehetäide magusa nõre hangunud
tilgakesi, mida kohati koguneb hulgi (lk 14).
2. Himaalaja nahateeks nimetatakse peamist tiigrite salakaubanduse teed Indiast läbi Nepali
Tiibeti pealinna Lhasasse, kust kaup veetakse laiali Hiina eri osadesse (lk 50).
3. Haustorid on elundid, millega taimed teistest taimedest mahla imevad. Eestis toimivad nõnda
näiteks käopäkk, võrmid ja soomukad (lk 30).
4. Kõige hõlpsamalt saab suure rahvahulga täidest puhtaks nn täisaunas: inimestelt võetakse
riided, aetakse juuksed maha ja saadetakse sauna; täid hukkuvad, kui sooja on üle 44 kraadi
(lk 10).
5. Ebapäikesed ehk päikesesapid on seesugune halo tüüp, kus mõlemal pool päikeseketast
paistavad värvilised laigud. Samamoodi on vahel kuu kõrval näha ebakuud ehk kuusapid (lk 42).
6. Paidra järve lähedalt leiti maailma esimene täiesti mükoheterotroofne sõnajalgtaim:
klorofüllita haruline võtmehein (lk 31).
7. Lehemett teevad mesilased lehetäide magusast nõrest (lk 14).
8. Vikerkaare korral murdub või peegeldub päikesevalgus veepiiskadel, halo puhul aga
jääkristallidel (lk 40).
9. Fotol on kaameralõks tiigriloenduseks (lk 47).
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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 ajakirja Horisont aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Triin Edovald.
Õige vastus oli „ ... lasta ennast nahka panna”. Kokku saime 29 õiget vastust.
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75 aastat tagasi
Saesaare ümbrus Väike-Taevaskojast ca
0,5 km ülesvoolu on kärestikulisemaid kohti
Ahja jõel, kus maapinna suure languse tõttu
voolukiirus saavutab 3 m/sek. Okasmetsaga
(valdav mänd, hajusalt kuuski, vähe lehtpuid) kasvanud ürgoru nõlvad piiravad
külgmiselt piki jõge Saesaare ülavoolu poolsest tipust Väike-Taevaskojani küündivat ca
0,7 km pikkust vesipapi eluruumi. Kiire voolu
tõttu püsib jõe keskosa Saesaare kohal täielikult ja siit allavoolu kuni Väike-Taevaskojani
osaliselt talvel lahti. Otse Saesaare kohal tegeleb vesipapp harvemini, sest tormav vool
0,5–0,8 m sügavuse juures ei lase tal siin toitu otsida. [Eerik Kumari: Vaatlusi vesipapist
Ahja jõe talvelinnuna 1938/39, 1939]

Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

50 aastat tagasi
Tulemusrikkalt on looduskaitse spetsialistide
„kool” – Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering –
arendanud iseseisvat tööd instruktorikvalifikatsiooni taotlemisel (õppused ringi raamatukogu baasil, pidevad konsultatsioonid olemasolevailt looduskaitse instruktoritelt ning
praktikuilt jne.). Ringis on välja kujundatud
püsivaid tegevustraditsioone, peetakse katkematut sidet praktikapõllule siirdunud instruktorikvalifikatsiooni omandanutega. Terve
hulk ringis looduskaitselisi teadmisi-kogemusi omandanud spetsialiste (J. Remmel,
A. Paidla, K. Kirt, A. Marvet, K. Pild, K. Ratnik,
H. Mardiste, T. Frey, A. Meier, E.-M. ja
V. Kruusmaa, V. Ahas, T. Randla, J. Tamberg,
M. Hanso, A. Õige jt.) on kujunenud silmapaistvaiks looduskaitse põhimõtete ellurakendajaiks. [Looduskaitse instruktor – ühiskondlik eriala, 1964]

25 aastat tagasi
Selle hea töönduskala, prügikala vaoshoidja ja spinningistide meelisobjekti varude kaitseks on kehtestatud töönduslik
alammõõt (40 cm) ning mitmesuguseid
muid kohalikke püügikitsendusi. Kõige
lihtsamalt ja mõjuvamalt aitaks haugi
arvukust tõsta tema püügikeeld kõigil
veekogudel aprilli- ja maikuu jooksul.
Haugi koelmud aga peaks täieliku kaitse
alla jääma ka juunikuus. See kindlustaks
sümpaatsele ja kasulikule veeröövlile segamatu kudemise ning võimaldaks ta vastsetel rahulikult üles kasvada elujõulisteks
maimudeks. Laskem haugil segamatult
pulmad ära pidada, kätte saada jõuame
teda hiljemgi! [Ervin Pihu: Mõnda haugist –
meie tähtsaimast röövkalast, 1989]
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Haruldased taimed ei ole alati pilkupüüdva välimusega. Märtsi lõpul pildile jäänud
tagasihoidlik põlluumbrohi – harilik põldkortsleht (Aphanes arvensis) – kuulub Eesti kõige
haruldasemate taimeliikide hulka: ta kasvab praegu vaid Upsi talu kunagistel põldudel
Viidumäel. Kuna põllud on jäänud heinamaaks, peab avatud mullapinda vajav põldkortsleht
vastu ainult laikudes, kus metssead on rohukamara üles sonkinud. Metssigadest kõnelevad
looduskaitsjad harva positiivses võtmes: küll maiustavad nad orhideemugulatega, küll
rüüstavad metsisepesi. Aga põldkortslehe püsimise eest võime küll vaid sigu tänada

210 (sünd 1804)
05.04 Matthias Jakob Schleiden, saksa
botaanik ja rakuteooria rajaja, TÜ
professor 1863–1864 (surn 1881)
200 (sünd 1814)
18.05 Alexander Lehmann, botaanik, geoloog ja
maadeuurija (surn 1842)
135 (sünd 1879)
03.04 Johannes Woldemar Otto Narbutt,
baltisaksa füsikokeemik, TÜ professor
(surn 1937)
11.04 Bernhard Schmidt, optik ja astronoom
(surn 1935)
125 (sünd 1889)
17.04 Ferdinand Laja, loomaarstiteadlane
(surn 1956)
120 (sünd 1894)
10.04 Karl Taagepera, loomaarstiteadlane
(surn 1993)
115 (sünd 1899)
16.04 Artur Linkberg, arstiteadlane, kirurg
(surn 1970)
110 (sünd 1904)
01.04 Adolf Gustav Parts, füsikokeemik
(surn 1996)
105 (sünd 1909)
06.04 Voldemar Maasik, füüsik, geodeet
(surnud 1991)
100 (sünd 1914)
04.04 Hellmuth (Helmut) Hagar, etnoloog ja
museoloog (surn 1991)
05.04 Elli Lellep, botaanik ja aednik (surn 1997)
24.04 William Muld, füüsik (surn 1984)
16.04 Artur Linkberg, kirurg, meditsiinidoktor
(surn 1970)
90 (sünd 1924)
03.04 Juhan Vilbaste, entomoloog (surn 1985)
14.04 Anatoli Chevalier, neuroloog ja
neurokirurg, meditsiinidoktor (surn 1974)
15.04 Inga Freiberg, arstiteadlane
85 (sünd 1929)
06.04 Herbert Viiding, geoloog ja
looduskaitsetegelane (surn 1988)
08.04 Raimund Aluoja, loomaarstiteadlane
(surn 1997)

17.04 Heljo Krall, geobotaanik ja Eesti taimede
hea tundja
80 (sünd 1934)
04.04 Heiki Potter, geodeet ja kartograaf
15.04 Kuulo Kalamees, mükoloog
16.04 Omar Volmer, pedagoog ja
amatöördendroloog (surn 2002)
16.04 Valdur Paakspuu, ornitoloog ja
looduskaitsja (surn 1991)
22.04 Ene-Margit Tiit, matemaatik
30.04 Udo Tarve, biokeemik ja maletaja
(surn 1979)
75 (sünd 1939)
03.04 Henn Pärn, ökoloog ja
metsandusteadlane
04.04 Enn Realo, füüsik
11.04 Rein Aarne Uritam, füüsik
16.04 Märt Hanso, metsateadlane ja
fütopatoloog
16.40 Ülo Jaaksoo, informaatikateadlane,
Eesti TA liige
17.04 Milvi Agur, põllumajandusteadlane,
viroloog
17.04 Ülo Ugaste, füüsik
21.04 Ann Marvet, botaanik ja
loodusajakirjanik, Eesti Looduse
kauaaegne toimetaja
29.04 Viiu Tuulik, neuroloog ja neurofüsioloog
70 (sünd 1944)
06.04 Elvi Tavast, kvaternaarigeoloog
65 (sünd 1949)
16.04 Merike Merilain, meteoroloog
16.04 Peeter Oja, matemaatik
60 (sünd 1954)
04.04 Eugen Paal, füüsikateoreetik ja
matemaatik
09.04 Kalle Remm, geograaf
55 (sünd 1959)
13.04 Tõnu Meidla, geoloog
50 (sünd 1964)
18.04 Tiit Kutser, geofüüsik ja okeanoloog
45 (sünd 1969)
12.04 Mikk Heidemaa, entomoloog
16.04 Ave Suija, lihhenoloog
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Kaunid
Kontserdid
Käsmus 2014
05.06
06.06
07.06
08.06
10.06

Lindpriid
Lenna Kuurmaa ja Karl-Erik Taukar
Jaan Tätte & Udupasun
Vallatud Vestid uue kavaga
Kihnu Virve tänukontsert
(erikülalised Kukerpillid jt)

11.06 Polyphon 40
(solistideks Koit Toome, Jaan Elgula jt)
Kontserdid toimuvad Magnum
Merelaval algusega kell 20.00
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