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 2228-3692 (võrguväljaanne)

Kimalaste määraja
Kasari üleujutused ja Kõpu tuletorn

Kukerpuu ja võõrliigid

Kahlajad
vajavad rannaniite



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

Suvi algab rattaretkega!

Need kolm päeva rattasadulas pakuvad kauneid kevadisi hetki Haanja-
maa mäekuplite vahel ööbikulaulu ja lilleõite seltsis, nii siin- kui sealpool 
Läti piiri. Retkel näeme Haanja/Alūksne kõrgustikku, vaatleme Suurt 
Munamäge Drusku linnamäelt. Uurime aasta looma metssea tegemisi 
Võrumaal ning Eesti-Läti koostööd sigade Aafrika katku laastamissõjas. 
Vene ääremaadeni jõudes peatume Eston Kohvri jälgi ajama ja kõneleme 
Eesti piirist.

Kultuurilist meelelahutust pakuvad 
Justament, Auli (LV), Kait Tamra, Mari Kalkun, Tõnis Kark, 
Toomas Ojasaar, Anu Taul Bänd, Rändteater Vaba Vanker jt; 

Registreerimine rattaretkele on alanud!

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

Eelregistreerimine toimub Tallinnas Endla 3 (sissepääs rahvus-
raamatukogu pea uksest) 20. aprillist 11. maini (k.a) tööpäevadel 
kl 11–18.  Tasuda saab ainult sula rahas.

Toetajad: CLAIREFOODS

Osalustasu 1.03–30.04 1.05–11.05 stardis

Sooduspilet 38 € 45 € 55 €

Täispilet 48 € 55 € 65 €

Perepilet 148 € 170 € 210 €

Sooduspilet 38 € 45 € 55 €

Interneti teel registreerumiseks tuleb teha 
ülekanne MTÜ Roheliste Rattaretked arveldus-
arvele EE942200221035062986 Swedbankis. 

Selgituseks kirjutada osaleja nimi ja telefoni-
number.

Vaata lisa: www.rattaretked.ee
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2   Toimetaja veerg
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8   Millised rannaniidud meeldi-
vad kahlajatele?

  Riinu Rannap koos kaasautori-
tega manitseb hoidma rannanii-
dud lagedad, suured ja märjad

15  Kuidas hoida kimalasi?
  Virve Sõber, Mariann Leps, 

Marika Mänd ja Tiit Teder 
panevad meile südamele, et põl-
luservadesse tuleb alles jätta 
poolloodusliku rohumaa ribad

20  Matsalu–Kasari–Vigala kevadi-
ne suurvesi aastatel 2010–2013

  Meelis Muuga kirjeldab Kasari 
vesikonna kevadtulvi, mis jäävad 
Soomaa viiendale aastaajale alla 
vaid vähema tuntuse poolest

24  Keskkonnahariduskeskustest 
võiksid kujuneda kogukonna-
keskused

  Janika Ruusmaa, Maris Kivistik 
ja Terje Tuisk annavad ülevaate 
Eesti loodushariduse huvikeskus-
te hetkeseisust ja tegevusest

28  Huvitav Eesti: Eesti vanim tule-
torn asub Kõpus 

  Elen Rekand viib lugeja 
Hiiumaale: Kõpu tuntud tuletor-
nist on saanud Hiiumaa sümbol

30  Tiit Kändleri essee: 
  Neli uudist aprillilainelt 

32  Poster: Ingmar Muusikus

34  Intervjuu: Darwini vaim hõljub 
looduseuurijate seltsi kohal. 
Oive Tinni küsitlenud Toomas 
Kukk

40  Aasta puu: 
  Teretutvus kukerpuuga 
  Marju Kõivupuu kiidab kuker-

puumarjade hapukat maitset, 
kuid hoiatab nende liigsöömise 
eest

43  EL küsib: vastavad Tiit Hunt ja 
Heiki Hanso

44  Aasta lind: 
  Taliviu – külaline 

tundrast
  Ülo Väli ja Rein 

Nellis soovitavad 
just aprillis hoida 
silmad lahti, et mär-
gata üht kolmest 
tänavuse aasta lin-
nust

49  Sakala kõrgustikul on lei-
tud uus kõrgeim koht

  Taavi Pae meenutab Sakala kõr-
gustiku uue tipu leidmise ja nime 
saamise lugu 

52  Sissetoodud loodus: kus see on 
ja mida sellega teha?

  Merike Linnamägi rõhutab 
võõrliikide võimalikku ohtlikkust 
ja tutvustab uut Euroopa Liidu 
määrust võõrliikide kohta

56  Panin tähele: 
  hülgepoeg, virmalised

58  In memoriam: 
  Karl Annuk, Ants Viires

59  Kroonika

62  Mikroskoop

63  Ristsõna

64  Ajalugu, sünnipäevad
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Niidurüdi
Foto: Kaarel Kaisel

66. aastakäik   Nr 4, aprill 2015 www.eestiloodus.ee

52

57

28

20

EL küsib: vastavad Tiit Hunt ja 
Heiki Hanso

Aasta lind:
  Taliviu – külaline 

tundrast
  Ülo Väli ja Rein 

soovitavad 
just aprillis hoida 
silmad lahti, et mär-
gata üht kolmest 
tänavuse aasta lin-

49  Sakala kõrgustikul on lei-
tud uus kõrgeim koht

20

15  Kuidas hoida kimalasi?
  Virve Sõber, Mariann Leps, 

20  Matsalu–Kasari–Vigala kevadi-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

http://www.loodusajakiri.ee/valjaanded/eesti-loodus/


Jeesuse sõnum
Selle numbri avajutt manitseb 

hooldama rannaniite. Eks ole 
naljakas lugu nende rannaniitu-

dega! Justnagu mingi looduskaitseli-
ne Tagurpidi-Antsla. Jätad nad rahule 
ja lased loodusel omapäi tegutseda – 
halb, kasvavad roogu ja võssa, elus-
tik vaesub ja haruldased liigid kao-
vad. Lööd aga traktori undama ja plat-
si puhtaks – hea, elurikkus õilmitseb, 
haruldused tõstavad pead. Midagi sel-
lel pildil ei klapi. Mis looduskaitse see 
niisugune on, pigem loomaaed!

Tegelikult nii ongi. Jube mõeldagi, 
aga kogu maailm on muutumas loo-
maaiaks. Sellel äpardusel on olnud 
mitu järku. 

Kõigepealt seesama kahlajate näide. 
Paljud liigid oleme nende põlisest 
kodust piltlikult öeldes välja tõstnud, 
ise oma majapidamisega asemele koli-
des. Ameerikas pakuti kodust välja 
aetud indiaanlastele vähemasti viletsat 
aseainet, reservaate; teisi liike koheldes 
inimene seesuguste hädavangerduste-
ga üldjuhul käsi ei määri. Nojah, siis-
ki, rannaniidud kahlajatele, põlluservad 
kimalastele ja muud sellised „aiamaad“ 
on sisuliselt indiaani reservaatide võrd-
kuju paljude looma- ja taimeliikide 
jaoks. Loomaaiad selle sõna positiivses, 
gerald-durrell’likus mõistes.

Teiseks muidugi võõrliigid, kes on 
samuti seekordses numbris luubi alla 
võetud. Ehkki nende „kangelasteod“ 
oma uutel asualadel jäävad inimese 
omadele kaugelt alla, on siiski tege-
mist maailma loomaaiastumise tähe-
lepanuväärse teguriga. Meie, inimesed, 
võime ju kasvõi moe pärast 
Brüsselisse kokku kogune-
da ja meeleparanduse või-
maluste üle kukalt krat-
sida, ent Sosnovski karu-
putkedelt või kaugida uni-
mudilastelt sellist hea tahte 
žesti loota ei saa. Kooslus, 
kuhu on ilmunud 
võõrliik, ei ole 
enam endine. 
Mõnes mõt-
tes on 

üksteisega silmitsi paisatud võõr- ja 
põlismaine liik samasuguses olukor-
ras: kumbki on oma loomupärasest 
kodust ilma jäetud, kuigi geograafilisi 
koordinaate on muudetud vaid ühel.

Nagu sellest kõigest veel vähe 
oleks – päris viimasel ajal oleme suut-
nud kaasata üldisele tohuvabohu-
le vinti peale keerama ka abiootilise 
keskkonna. Otse õhu kaudu kooslusi 
ümber kujundavad toite- ja saasteai-
ned on uskumatu jänn küll, aga mõnes 
mõttes vaid kärbsemust kliimasooje-
nemise kõrval. Soojenev kliima tõm-
bab vaiba alt ära niisama hästi kui kõi-
gil maailma liikidel. Võid elada kõige 
turvalisemas kõnnumaasopis, kus ini-
mese haisugi veel tunda pole, aga klii-
mavöötmed ise on asunud rännakule 
ja kolivad sinu alt ära, poolustele lähe-
male. Ja enne kui jõuad oimugi liigu-
tada, on su ümber võõrad näod ja lõh-
nad, võõras ilm, võhivõõrad vaenla-
sed ja hädad, kodu on jäädavalt kadu-
nud. Järgneb üleilmne kolimispaanika. 
Bioloogid on sellel silma peal hoidnud 
juba paar aastakümmet.

Mida siis teha? Eelkäijate võlgu 
kinni maksta pole enam meie võimu-
ses. Aedniku ja loomaaedniku rollist 
pole pääsu, tundugu selle mastaap 
kuitahes kohutav. Oleme hoomama-
tu hulga taime- ja loomaliikide tulevi-
ku ainus õlekõrs, pentsik lugu küll. Ja 
kui me ei taha loobuda oma eetikast 
(eetika aga on teadupärast üks eluli-
selt olulisi hirmu vorme), tuleb loobu-
da mõnestki mugavusest. Golfimuru 
asemele lambad (ja mitte traktor!), jah, 
just nii. Võib-olla just seda pidas ka 

Jeesus-poiss omal ajal silmas oma 
ligimesearmastuse ja patukahet-
suse jutuga, ainult et meie oleme 
tema sõnumi väiklaselt taanda-

nud oma liigisisestele nägelustele.

66. aastakäik Nr 4, aprill 2015

Toimetuse aadress:
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Toimetaja veerg

võime ju kasvõi moe pärast 
Brüsselisse kokku kogune-
da ja meeleparanduse või-
maluste üle kukalt krat-
sida, ent Sosnovski karu-
putkedelt või kaugida uni-
mudilastelt sellist hea tahte 
žesti loota ei saa. Kooslus, 
kuhu on ilmunud 
võõrliik, ei ole 
enam endine. 
Mõnes mõt-
tes on 

just nii. Võib-olla just seda pidas ka 
Jeesus-poiss omal ajal silmas oma 

ligimesearmastuse ja patukahet-
suse jutuga, ainult et meie oleme 
tema sõnumi väiklaselt taanda-

nud oma liigisisestele nägelustele.
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Keskkonnaministeerium ootab 
15. aprillini ettepanekuid, kel-
lele anda Eerik Kumari loo-

duskaitsepreemia ja Eesti looduskait-
semärk.

Kumari looduskaitsepreemiaga 
tunnustatakse pikaajalist tähelepa-
nuväärset tegevust looduslike koos-
luste, haruldaste liikide või looduse 
üksikobjektide uurija ja kaitse kor-
raldaja ning looduskaitseteadmiste 
levitajana. Preemiat on välja antud 
1989.  aastast; alates 2010.  aastast 
antakse Kumari looduskaitsepree-
mia saajale ka looduskaitse kuld-
märk. Tänavu on preemia 5000 
eurot.

Looduskaitsemärgiga tõstetakse 
esile inimesi, kellel on suuri tee-
neid looduse uurija, loodusteadmis-
te levitaja ja looduskaitse arendaja-
na nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
tasandil.

Ettepanekud, mis sisaldavad kan-
didaadi looduskaitsetegevuse vabas 
vormis ülevaadet, palutakse saata 
keskkonnaministeeriumi loodus-
kaitseosakonda hiljemalt 15.  april-
liks aadressil Narva  mnt  7a, 15172 
Tallinn või keskkonnaministee-

rium@envir.ee.
2014. aastal pälvis Kumari pree-

mia ornitoloog Aivar Leito ning 
looduskaitsemärgid linnustiku-
uurija Mati Martinson, Lahemaa 
rahvuspargi küla- ja mõisaarhitek-
tuuri taastaja Fredi-Armand Tomps, 
ihtüoloog Meelis Tambets, loodus-
hariduse edendajad Georg Aher, 
Ivar Arold ja Helle Kont ning Eesti 
loodusmuuseumi botaanikaosakon-

na juhataja Õie Jaagomäe.
Eerik Kumari looduskaitsepree-

mia ja looduskaitsemärkide laureaa-
did kuulutatakse välja mai algu-
ses looduskaitsekuu avaüritusel. 
Varasemaid laureaate ja muud lisa-
teavet leiab ministeeriumi kodule-
helt www.envir.ee/et/looduskaitse-
margid.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kandidaatide esitamine konkursile 
„Keskkonnakäpp 2015“ on lõpukorral

Kuni 12. aprilli südaööni saab 
esitada kandidaate keskkon-
naameti keskkonnahoid-

liku haridustegevuse konkursile 
„Keskkonnakäpp 2015“.

Keskkonnakäpp toimub tänavu 
teist aastat, selle eesmärk on esile 
tõsta kõiki neid, kes on keskkonna-
teadliku tegevusega aidanud eden-
dada keskkonnaharidust.

Kokku on konkursil viis kandi-
deerimise rühma: kool, lasteaed, 
õpilasrühm/klass, õpetaja ja kesk-

konnaharidust pakkuv organisat-
sioon. Kandideerida saab kategoo-
riates „Tubli tegutseja“, „Tark tar-
bija“, „Õnnelik õpe“, „Kogukonna 
kaasamine“ ja „Innukas innovaa-
tor“.

Võitjad selguvad 3.  juunil Kesk-
konnakäpa galal. Vt lähemalt www.
keskkonnakapp.ee või Facebookist 
www.facebook.com/keskkonna-
kapp.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Mullused laureaadid koos keskkonnaministriga (vasakult): Fredi-Armand Tomps, 
Helle Kont, Aivar Leito, Keit Pentus-Rosimannus, Meelis Tambets ja Õie Jaagomäe

Fotomälestus mulluselt Keskkonna-
käpa auhinnagalalt Tallinna reaal-
koolis: auhinnad ootavad veel kätte-
andmist 
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Käes on aeg esitada 
Kumari looduskaitsepreemia kandidaate

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Margiplokil 
on hallhüljes

Juhuse tahtel andis Eesti Post 
just 12.  märtsil ehk samal 
päeval, kui keskkonnaamet 
teatas hallhülgejahi taasalus-

tamisest Eestis, välja hallhülge-
ga margiploki „Läänemere loo-
duskeskkonna kaitse“. Ploki nimi-
väärtusega 2,55 eurot on kujun-
danud Indrek Ilves ning seda on 
trükitud 20 000 eksemplari. Peale 
tavapärase esimese päeva ümbri-
ku anti seekord koos plokiga välja 
ka maksimumkaart.

Samal päeval ilmus ka Eesti 
Posti vapimargisarja järjekordne 
mark, seekord Elva vapiga, millel 
teatavasti on looduskaitsealune 
Arbi mänd. Mark on antud välja 
kahes variandis: tiraaži põhiosa 
ehk 443  750 tavapärastes 5  x  5 
poognates, peale selle aga 56 800 
marki 2  x  2 väikepoognates ehk 
riputatavate marginelikutena. 
Sellegi margi kujundaja on Indrek 
Ilves.

Omniva/Loodusajakiri
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Hallhülgeid ei ole Eestis kütitud alates 1970. aastate algusest, kui see keelati 
populatsiooni madalseisu tõttu

Tänavu võib küttida 
53 hallhüljest
Keskkonnaamet teatas 12. 

märtsil, et lubab tänavu küt-
tida 53 hallhüljest; see on 

üks protsent eelmisel aastal loenda-
tud hallhülge asurkonna suurusest. 
Jahihooaeg algab 15. aprillil.

Kogu Läänemeres elab ligikaudu 
30  000 hallhüljest, neist Eesti vetes 
2014. aasta andmetel ligikaudu 5300 
looma. Hülgekvoot on Eestis jao-
tatud kolme piirkonna vahel: Liivi 
laht 33, saarte põhja- ja lääneran-
nik 8 ning Soome laht 12 looma. 
Maakondlike jahindusnõukogude 
ettepanek on jahti korraldada vaid 
jahipiirkonna piires, jättes välja ava-
merealad. Küttida ei ole lubatud 
kaitsealadel, kus üks kaitse-eesmärk 
on hallhüljes. 

Hallhülgeid ei ole Eestis kütitud 
alates 1970.  aastate algusest, kui 
see keelati populatsiooni madalsei-
su tõttu. Praeguseks on populat-
sioon taastunud ja arvukus suure-
neb. Peapõhjusi, miks hallhülgejahti 

taas alustatakse, on kaks: vähenda-
da hallhüljeste arvukust, mis oma-
korda aitab vähendada kalandusele 
tekitatavaid kahjusid, küttides isen-
deid, kes kindlas piirkonnas regu-
laarselt püüniseid kahjustavad, ning 
elustada väiksemahulist hülgejahti 
traditsioonilistes hülgejahipiirkon-
dades.

Hülgejahi puhul on tähtis hoida 
tavasid ja sellega seotud kultuuri-
pärandit. Kõige olulisem on hoida 
hallhüljeste asurkonda elujõulise-
na. Küttimine ei tohi  neid kahjus-
tada ning on võimalik ainult siis, 
kui hallhüljeste arvukus on endiselt 
suur. Hallhülge jahiperiood algab 
15. aprillil, mil emahülged on lõpeta-
nud poegade imetamise, ning kestab 
31.  detsembrini. Hallhülgeid tohib 
küttida ainult jahiloa alusel jahi-
mees, kellel on kehtiv jahitunnistus 
ja läbitud suuruluki laskekatse.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Eesti margiplokk „Läänemere loo-
duskeskkonna kaitse“

Arbi män-
niga margi 
riputatav 
nelik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Lissabon piirab liiklust
Portugali pealinna Lissaboni 

keskmes on kehtestatud väi-
kese saaste piirkond, kuhu 

vanemate autodega tipptunnil sõita 
ei tohi.

Nn 1. piirkond on ajavahemi-
kus 7–21 nüüd suletud autodele, 
mis on toodetud enne 2000.  aas-
tat, 2. piirkond aga sõidukeile, 
mille väljalaskeaasta on 1996 või 
varasem. Linna transpordivolini-
ku Tiago Fariase sõnul on ees-
märk vähendada saastet kesklin-
nas ning ergutada aktiivsemaid ja 

tervislikumaid liikumisviise: jalgsi 
ja ühissõidukitega.

See on osa müra- ja saaste-
vähenduse kavast, mis algata-
ti 2011.  aastal ja mida laienda-
ti 2012. Paraku ületab saaste lin-
nas ikka veel EL piirnorme. Uute 
meetmetega loodetakse saastet 
vähendada kümnendiku võrra.

Kohalike elanike autodele, ope-
ratiivsõidukitele, mootorratastele ja 
gaasisõidukeile need piirangud ei 
laiene.

ELTIS/Loodusajakiri
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Erileht jagab teavet 
loodus- ja keskkonnahariduskeskuste kohta

Keskkonnaameti Keskkonna-
hariduslehe värske erinum-
ber on keskendunud uute-

le ja uuendatud loodus- ja keskkon-
nahariduskeskustele, mis on loo-
dud Euroopa regionaalfondi meetme 
„Keskkonnahariduse infrastruktuuri 
arendamine“ toel.

Viie aasta jooksul on 13 keskkon-
nahariduse taristu projekti saanud 
KIKi vahendusel Euroopa regionaal-
arengu fondist kokku ligi 22,3 mil-
jonit eurot. Valminud on mitu kesk-
konnahariduskeskust ja loodusmaja, 
paljud keskused ja loodusmajad on 
saanud uued püsiekspositsioonid või 
läbinud uuenduskuuri. Kõiki kesku-
si kasutatakse aktiivselt, nii et üle-
eestilise keskkonnaharidusvõrgustiku 
ajakohastamisel on ära tehtud suur ja 
tänuväärne töö.

Keskkonnahariduslehe erinum-
ber tutvustab lähemalt uut Tallinna 
loomaaia keskkonnahariduskeskust, 
järvemuuseumi, kus saab põhjali-
kumalt tutvuda magevee-elustiku-
ga, ning Saaremaal asuvat Rohelist 
Maja. Samuti on erilehes põnevad 
lood sellest, mida pakuvad Tartu 
loodusmaja, Iisaku looduskeskus, 

Viimsi looduskeskus ja Palade loo-
dushariduskeskus.

Avastamist väärib TTÜ Särghaua 
maateaduste ja keskkonnatehnoloo-
giaõppekeskus, kus kevadest alusta-
takse haridusprogramme ka põhikoo-
li õpilastele. Samuti tutvustab erileht 
TÜ loodusmuuseumi uuenenud püsi-
ekspositsiooni, mida saab uudistama 
minna alates 2015. aasta sügisest. 

Keskkonnaharidusleht ilmub kaks 
korda aastas, kevadel ja sügisel; leht 

saadetakse otsepostituse teel lasteae-
dadesse, üldharidus-, kutse- ja kõrg-
koolidesse, omavalitsusasutustele, 
noortekeskustele, raamatukogudele 
ja keskkonnaharidusega tegelevatele 
asutustele.

Vt www.keskkonnaamet.ee/teenu-
sed/keskkonnaharidus-2/esf-prog-
ramm-keskkonnahariduse-arendami-
ne/keskkonnahariduse-teabeleht.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Tramm on Lissabonis, eriti kitsastel 
käänulistel vanalinna tänavatel, asen-
damatu liiklusvahend
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Teiste seas tutvustab Keskkonnahariduslehe erinumber Tartu loodusmaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Amazonase vihmametsadest 
on leitud uus ahviliik
Brasiilia teadlased andsid aja-

kirjas Papéis Avulsos de 
Zoologia teada, et avastatud 

on hüppurahvide ehk titide perekon-
da kuuluv uus liik.

Titid on Lõuna-Ameerikas levi-
nud pika pehme karvaga ahvid, kes 
elavad puudel väikeste pererühmade-
na. Salgad koosnevad monogaamsest 
paarist ja nende järeltulijatest. Päris 
liigutav on näha, kuidas loomakesed 
on puudel istudes või magades sageli 
oma pikad sabad ühte põiminud.

Esimesena märkas teistest titi-
dest värvuse poolest erinevaid loomi 
Roosevelti jõe ääres 2011. aastal Julio 
César Dalponte. See innustas saat-
ma uusi uurimisrühmi, kes kogusid 
lõpuks küllaldaselt tõestusmaterja-
li väitmaks, et tegu on uue liigiga. 
Pärdikul on ookerjas põskhabe, pikk 

oranž saba ja helehalli otsaesisega 
pea. Teadusnimetuseks pandi looma-
le Callicebus miltoni, tõlkes Miltoni 
titi, tuntud Brasiilia primatoloogi 
Milton Thiago de Mello auks; enam-
jagu Brasiilia tunnustatud ahviuurija-
test on tema õpilased. 

Uue ahviliigi eluala on päris väike 
vihmametsaala. Nagu teisedki titid 
elab see liik väikestes rühmades ja 
hoiab oma territooriumi. Liigikaaslasi 
hoitakse eemal territooriumihüüdu-
dega, mis on eriti valjud vihmape-
rioodil hommikuti. Loomad tegutse-
vad valdavalt puude otsas ja toituvad 
puuviljadest. Titi ei oska ujuda ega üle 
mägede turnida, seepärast ei pääse ta 
jõgede ja mägedega piiratud elualalt 
välja. Väike piiratud eluala muudab 
liigi väga tundlikuks inimmõju suh-
tes, eriti alal, millest vaid veerand on 

kaitse all. Suurim oht piirkonnale on 
metsade kadu ja põlengud. Paraku on 
sinna kavandatud ka elektrijaamade 
paise ja teelaiendusi.

Birdlife/Loodusajakiri

Bárðarbunga purse on lõppenud

Mullu augustis Islandil, 
Vatnajökulli liustiku all 
taas ellu ärganud vul-

kaan Bárðarbunga on rahunenud. 
11.  märtsil andsid Islandi pääste-
amet ja politsei teada, et tea-
duskomitee kinnitusel lõppes 
lõhepurse Holuhrauni laava-
väljal 28. veebruaril.

Eesti Loodus kirjutas Islandi 
kõrguselt teise, Vatnajökulli 
liustiku paksu jääkilbi all paik-
neva mäe tärganud aktiivsu-
sest põgusalt mullu septemb-
ris (vt Eesti Loodus 2014, nr 8, 
lk  7). Esimesi maavärinaid 
täheldati seal 16. augustil. Kui 
vulkaanipurse leidnuks aset 
otse jääkilbi all, võinuks see 
kaasa tuua umbes samasugu-
se tuhasaju nagu 2010.  aastal 
mitmeks päevaks Euroopa len-
nuliikluse seisanud Eyjafjallajökull 
ning liustiku ulatuslikust sulamisest 
tuleneva suuruputuse ehk islandi 

keeles jökulhlaup’i liustikujõel nime-
ga Jökulsá á Fjöllum.

Õnneks kulges kõik teise stse-
naariumi järgi: magmal oli nähta-
vasti hõlpsam tungida Vatnajökulli 

loodepoolse keele Dyngjujökulli alla 
ning augusti lõpus avanes purske-
lõhe liustikust põhja pool asuval 

Holuhrauni laavamaal. Ägedamatel 
hetkedel küündisid sellest välja pais-
kunud laavafontäänid mitmekümne, 
kohati isegi üle saja meetri kõrguse-
le. Aga suurt üleujutust ja õhusõidu-

takistusi ei tulnud. Siiski tek-
kis purske tõttu juurde 85 km2 
laavamaad keskmise paksu-
sega 10–14, kohati kuni 40 
meetrit. Tekkinud laavamassi 
mahuks on hinnatud 1,4  km3. 
Bárðarbunga kaldeera langes 
samal ajal alla vähemalt 61 
meetrit, kokku 1,7–1,8 km3.

Ehkki purse on kuulutatud 
lõppenuks ja õhusõidukood 
muudetud oranžist kollaseks, 
on piirkond ometi väga oht-
lik. Eriti suurt ohtu kujutavad 
endast mürgised gaasid, mille 
hulk on piirkonnas endiselt 
eluohtlik. Muidugi jälgitakse 

ala väga hoolikalt.

en.vedur.is/Loodusajakiri

Hiljuti avastatud ahviliigi perekond

Holuhrauni purse paistis väga kaugele. Selle foto 
tegi ornitoloog Leho Luigujõe 13. septembri öösel 
Holuhraunist mitukümmend kilomeetrit eemal 
Mývatni piirkonnas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Bremen ja Östersund 
said kestliku linnaliikluse auhinna

Euroopa Komisjoni (EC) 
transpordivolinik Violeta 
Bulc andis 23.  märtsi õhtul 

Brüsselis peetud tseremoonial 
Saksamaa linnale Bremenile kätte 
kestliku linnaliikluse plaani (SUMP) 
auhinna. EC keskkonnadirektoraa-
di juht Karl Falkenberg andis samas 
Euroopa mobiilsusnädala auhin-
na Rootsi Jämtlandi pealinnale 
Östersundile.

Bremenile tõi 10  000-eurose 
preemia loov ja süsteemne seire- ja 
hindamistöö. Et saada linnaelani-
kelt tagasisidet, loodi interaktiiv-
ne veebiplatvorm. Seal prooviti läbi 
mitu võimalust, näiteks kas ühis-
transpordi helde rahastus või väik-
semad kulutused, et edendada jala-
käiku ja rattasõitu. Hindajaile aval-
das eriti muljet Bremeni õpitahe ja 
-võime ning oskus õpitut asjaosa-
listele edasi anda. Linnakodanike 
teadlikkust aitasid edendada rahva-
koosolekud ja teabepunktid.

Peale Bremeni jõudsid osalenud 
kümne riigi 17 linna seast konkur-
si finaali veel Saksamaa Dresden ja 
Belgia Ghent. Võistlust on korralda-

tud alates 2012. aastast.
2002. aastal algatatud Euroopa 

mobiilsusnädala (EMW) auhin-
nale oli 18 riigist 38 kandidaati. 
Peale Östersundi jõudsid finaali 
Hispaania linn Murcia ja Austria 
pealinn Viin. Östersund on mobiil-
susnädalaid korraldanud juba 
tosin aastat ja 2012.  aastal jõuti 
üle euroopalise võistluse finaali. 
Pidevalt püütakse paremaks muuta 
ratta- ja jalakäigutaristut, rajatakse 
uusi mugavaid ühistranspordi oote-
paviljone, loodud on ühissõiduki-
te reaalajas töötav teavitussüsteem 
ja elektriautode laadimispunktide 
võrgustik. Linnas õpib 7000 üliõpi-
last; et julgustada neid keskkonna-
hoidlikult liiklema, teeb linn tihe-
dat koostööd Kesk-Rootsi ülikooli-
ga. Tähelepanu vääris kolmepäeva-
ne jalgrattakursus noortele immig-
rantidele. Östersund on liitunud nn 
rohelise maantee projektiga, mille 
siht on rajada 440  km pikkune tee, 
kus fossiilkütust ei vajata. 

EC/Loodusajakiri

Prästgatan, üks Östersundi peatänavaid 
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Rahvas valis 
viule nimeks

Villu
Üle viiesaja inimese osales 

viuaasta raames kam-
paanias, millega otsi-

ti nime jälgimisseadmega hiire-
viule. Linnule pandi nimeks Villu; 
seda pakuti kõige sagedamini, 64 
korral.

Kokku esitas 512 inimest 
konkursile 631 nime, eri nime-
sid oli 305. Populaarsed olid 
ka Urmas (38 pakkujat), Villem 
(25), Vidrik (19) ja Vihur (13), 
kõik tulemused on näha www.
eoy.ee/viu/konkurss. Nime-
otsingute ajal võis Villu kodu-
teed jälgida rändekaardil goo.
gl/9YfSBf. 23.  märtsil jõudis 
Villu Eestisse. 

Veebikaamerate vahendusel 
on võimalik jälgida lindude pesa-
elu kahes Eesti hiireviu pesas. 
Viukaamerate kohta saab lisain-
fot looduskalendrist www.loo-
duskalender.ee/node/22762. Kes 
otseülekannet vaadata ei saa, 
neile jääb info toimunu kohta 
foorumi lehtedele www.loodus-
kalender.ee/forum/viewforum.
php?f=91.

Kuuendat aastat töötab ka 
kakukaamera, vt www.looduska-
lender.ee/node/22568 või pontu.
eenet.ee/player/kakk.html.

EOÜ/Loodusajakiri
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Hiireviu pesas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Läänemere rannaniidud tekkisid tuhandeid aastaid tagasi 
merest kerkinud tasasele maale, kus merevesi ja jää, hiljem 
aga karjatamine ja niitmine hoidsid taimestiku madala ega 
lasknud niitudel kinni kasvada. Nii kujunesid välja liigirikka 
taimekooslusega avamaastikud, mis on olulised elu-, sigimis- 
või rändepeatuspaigad paljudele vee-, ranniku- ja rändlindu-
dele [6, 11, 17], kahepaiksetele [13] ning selgrootutele [16]. 

Riinu Rannap, Tanel Kaart, Hannes Pehlak, Silja Kana, 
Renno Nellis, Elin Soomets, Kaire Lanno

Paraku halvenes Läänemere 
rannaniitude seisund läinud 
sajandi teisel poolel tundu-

valt: nii põllumajanduse intensiivis-

tumise, kuivendusvõrkude rajami-
se, metsastamise [1, 17] kui ka hili-
sema majandustegevuse hääbumi-
se või katkemise tõttu [5, 6, 11]. 

Näiteks Eestis vähenes rannaniitude 
pindala sel ajajärgul ligi neli korda 
[8]. Praegusajal peetakse Läänemere 
rannaniite üheks ohustatuimaks elu-
paigatüübiks Euroopas. 

Pole siis imestada, et hulk ranna-
niitudele omaseid liike on Läänemere 
äärest välja surnud või väga vilet-
sas seisus. Enamikult meie kodume-
re rannaniitudelt on kadunud jutt-
selg-kärnkonn ehk kõre [4], kes veel 
eelmise sajandi esimesel poolel oli 
laialt levinud ja arvukas, Eestis näi-
teks Lääne- ja Pärnumaa ning lää-
nesaarte rannikualadel [13]. Samuti 
on tunduvalt vähemaks jäänud ran-
naniitudel pesitsevaid kahlajaid [5, 

|200|  

Veel hiljaaegu olid tutka uhke suliskraega isaslindude turniirid rannaniitudel peaaegu sama tavalised kui tedremängud raba-
des. Allakäik on olnud üllatavalt kiire. Sajandivahetusel pesitses Eestis 100–200 emaslindu, 10 aastat hiljem juba 10 korda 
vähem. Mullu leiti tutkas taas pesitsemas väga hästi taastunud Võiste rannaniidul Pärnumaal

Millised rannaniidud meeldivad 

kahlajatele?
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



17]. Eestis on neist viimase 40 aasta 
jooksul drastilisema languse läbi tei-
nud tutkas (Philomachus pugnax), 
niidurüdi (Calidris alpina schinzii) 
ja mustsaba-vigle (Limosa limosa) 
[3, 6].

Et rannaniidud ja neile omased 
liigid Eesti loodusest lõplikult ei 
kaoks, hakati 1990. aastatel otsi-
ma võimalusi neid kooslusi taasta-
da. Algust tehti mitme rahvusvaheli-
se projekti toel Matsalu rahvuspargis 
ja Hiiumaal. 2001. aastast alates, kui 
riik hakkas pärandkoosluste hoolda-
jatele toetust maksma, asuti ranna-
niite hooldama ja taastama kogu ran-
nikualal. Kui sajandivahetusel hool-
dati Eestis keskkonnaministeeriu-
mi andmetel 4000 ha rannaniite, siis 
2013. aastal juba 9000 ha. 

Ehkki nüüdseks on rannanii-
te riiklike toetuste abil taastatud 
ja hooldatud üle kümne aasta, on 
mitme neile elupaikadele tunnusliku 
liigi, näiteks kõre, niidurüdi, tutka ja 
mustsaba-vigle asurkonnad endiselt 
madalseisus.

Varasematest uuringutest on 
teada, et kõik need neli liiki vajavad 
karjatatud või niidetud, kõrge veeta-
seme, kraavitamata ja tasandamata 
pinnareljeefi ning järk-järgult kuiva-
vate lompidega rannaniite [7, 13, 17]. 

Milline on nende tegurite poolest 
olukord Eesti hooldatud rannaniitu-
del, pole paraku kuigivõrd uuritud. 
Välja tuleks selgitada muudki eri lii-
kide jaoks võtmetähtsusega elupai-
gaomadused ja rannaniitude seisund 
selle alusel. See annaks meile aluse 
edasi mõelda, kuidas rannaniitude 
ainulaadsed kooslused päästa. 

Nii võtsimegi uurida 25 Eesti 
majandatava rannaniidu seisun-
di ja kahlajate elupaigavaliku 
seal (◊ 1). Välitöid tehti 2012. 
ja 2013.  aasta kevadel, 
aprillist juunini. Et 
kirjeldada niitude 
veeolusid ja maas-
tikku, käidi need läbi 

kahel korral. Esimest 
korda sel ajal, kui ran-
naniitude kevadine 
veetase oli kõige kõr-
gem: 2012.  aasta april-
li lõpus ja 2013.  aasta 
mai alguses. Teist korda 
aga juuni esimesel poo-

lel, kui kahlajad toidavad poegi või 
munevad oma teist, nn järelkurna. 
Kui sel ajal leidub rannaniitudel veel 

lompe ja märgalasid, on võima-
lus järelkurna muneda tunduvalt 

parem ja pesitsemiseks sobiv 
aeg ka muidu pikem. 

See tagab suurema 
pesitsusedu-

◊ 1. Uuritud rannaniidud. Valiti sellised uurimisalad, mida keskkonnaameti ja PRIA and-
metel oli 2012. aastaks vähemalt viis aastat hooldatud: kas niidetud või karjatatud

Niidurüdi on väike ja tagasihoidlik, lühemate jalga-
de ja nokaga liik, kes vajab eriti madal-
muruseid niite. Läänemere alamliigil 
on kõhualune mustjas laik haju-
sam kui tundravormil, see on 
selle liigi parim eristustun-
nus väiksemate kahlaja-
te seas

karjatatud või niidetud, kõrge veeta-
seme, kraavitamata ja tasandamata 
pinnareljeefi ning järk-järgult kuiva-
vate lompidega rannaniite [7, 13, 17]. 

Milline on nende tegurite poolest 
olukord Eesti hooldatud rannaniitu-
del, pole paraku kuigivõrd uuritud. 
Välja tuleks selgitada muudki eri lii-
kide jaoks võtmetähtsusega elupai-
gaomadused ja rannaniitude seisund 
selle alusel. See annaks meile aluse 
edasi mõelda, kuidas rannaniitude 
ainulaadsed kooslused päästa. 

Nii võtsimegi uurida 25 Eesti 
majandatava rannaniidu seisun-
di ja kahlajate elupaigavaliku 
seal (◊ 1). Välitöid tehti 2012. 
ja 2013.  aasta kevadel, 
aprillist juunini. Et 
kirjeldada niitude 
veeolusid ja maas-
tikku, käidi need läbi 

gem: 2012.  aasta april-
li lõpus ja 2013.  aasta 
mai alguses. Teist korda 
aga juuni esimesel poo-

lel, kui kahlajad toidavad poegi või 
munevad oma teist, nn järelkurna. 
Kui sel ajal leidub rannaniitudel veel 

lompe ja märgalasid, on võima-
lus järelkurna muneda tunduvalt 

parem ja pesitsemiseks sobiv 
aeg ka muidu pikem. 

See tagab suurema 
pesitsusedu-

Niidurüdi on väike ja tagasihoidlik, lühemate jalga-
de ja nokaga liik, kes vajab eriti madal-
muruseid niite. Läänemere alamliigil 
on kõhualune mustjas laik haju-
sam kui tundravormil, see on 
selle liigi parim eristustun-
nus väiksemate kahlaja-
te seas

Praegusajal peetakse 
Läänemere rannaniite üheks 
ohustatuimaks elupaiga -
tüübiks Euroopas. 

Foto: Mati Kose

APRILL 2015   EESTI LOODUS                    9|201| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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kuse, tuule saab tiibadesse rohkem 
noorlinde.

Käikudel märgiti Eesti põhikaar-
dile kõik uurimisalal nähtud vee-
kogud (kraavid, lombid, üleujutus-
alad jms), roostunud ja kulustunud 
alad ning puudetukad ja põõsasti-
kud. Hinnati ka üksikute puude ja 
põõsaste olemasolu, sest pesitsusala 
valikul on ilmselt needki kahlajatele 
olulised tunnused. Samuti hinnati, 
mil määral niidu taimestikku piira-
takse (karjatatakse või niidetakse), 
mõõdeti veekogude sügavust ja kraa-
vide laiust. 

Teise tööna kirjeldati 5. maist 
20. juunini niitude haudelinnustik, 
sama meetodi järgi nagu riiklikul 
seirel [12]. Igal alal tehti kaks vara-
hommikust linnuloendust, esimene 
mais, teine juunis, vähemalt kümne-
päevase vahega. 

Mõlemal loendusel kaardistati 
kõigi niidul pesitsevate linnuliikide 
territooriumid vanalindude käitu-

mise, üksikjuhtudel ka pesaleidu-
de alusel ning hinnati haudepaari-
de arvu.

Rannaniitude veeolud. 2012. aas-
tal sadas suhteliselt palju: aasta esi-
mesel poolel 1,5–2 korda rohkem 
kui pikaajaline keskmine sademete-
hulk. Uuritud rannaniidud olid vee-
olude poolest väga erisugused: leidus 
niite, millest 2012. aasta aprilli lõpus 
oli vee all üle 90% (nt  Teorehe, ◊  2), 
aga ka selliseid, kus lompide osakaal 
jäi alla 8%.

Seevastu 2013. aasta esimesel poo-
lel sadas tavapärasel hulgal ja niitu-
del leidus vähem lompe. Varieeruvus 

püsis: mai alguses oli eri niitudest vee 
all 5–57%. 

Kraave leidus rannaniitudel üldi-
selt seda tihedamalt, 
mida suurem oli niit. 
Erandina olid vaid 
Emmaste ja Tärkma 
rannaniit (◊  2) oma 
väiksusest hoolimata 
tunduvalt kraavirohke-
mad kui teised niidud.

Aastatevaheline eri-
nevus oli niiduti üsna samasugune: 
kus leidus rohkem vett esimesel aas-
tal, seal oli märjem ka teisel aastal; 
kust kadus vesi kiiremini esimesel 
aastal, sealt ka teisel.

Uurimisaladel kohati seitset liiki 
niidukahlajaid, kellest kõige arvuka-
mad olid kiivitaja ja punajalg-tilder: 
mõlemad pesitsesid mõlemal aastal 
peaaegu kõigil rannaniitudel. Kõige 
vähem leidus mustsaba-viglesid ja 
tutkaid: tutkast leidsime pesitsemas 
vaid 2012. aastal ühel rannaniidul. 

Võtsime luubi alla neli liiki, kelle 
kohta on teada, et nad sõltuvad 
tugevasti rannaniidu vee- ja muu-
dest oludest. Esimesed kaks, must-
saba-vigle ja niidurüdi, on elupai-
gaspetsialistid, kes valdavalt pesit-
sevad hästi majandatud, madalmu-
rustel rannaniitudel. Teised kaks, 
punajalg-tilder ja kiivitaja, on aga 
generalistid, elupaiga suhtes vähem 
nõudlikud, pesitsedes ka vähe hool-

|202|  

Meie rannikualad on varem 
olnud märksa la ge damad 
kui nüüdsel ajal, palju oli 

näiteks avatud luitealasid, mis prae-
guseks on metsastatud. Samuti oli 
rannikumeri tunduvalt toitainevae-
sem ega väetanud rannarohumaid 
nii palju nagu viimase 60–70 aasta 
jooksul. Üsna tõenäoliselt suutsid 
merevesi ja jää hoida suuri ranna-
rohumaid kinni kasvamast. Kaasa 

aitasid rändlindude parved, kes toi-
tusid rannaniitudel.

Inimesed hakkasid rannarohu-
maid laiendama ja tekitasid sel moel 
rannaniiduliikidele elupaiku juurde. 
Tänapäeval on aga just inimtegevus 
ilmselt põhjus, miks suurem jagu 
rannarohumaid on sootuks hävinud. 
Nii on vähesed inimese hooldatud 
alad jäänud paljudele rannaniidu-
liikidele viimaseks pelgupaigaks.
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◊ 2. Teorehe (vasakul) ja Tärkma (paremal) rannaniit 2012. a mais. Esimesel neist on veeolud looduslikud, teine seevastu on  
üks enim kraavitatud rannaniite uurimisalade hulgas

Eelistatakse suuri laiu rannanii-
te, sest seal vaheldub maastik 
tavaliselt rohkem ja leidub sobi-
vamaid pesapaiku.
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datud rannaniitudel. 
Väga oleks ära kulunud teave veel 

kahe rannaniitudele iseloomuli-
ku liigi, tutka ja kõre kohta. Paraku 
ei saanud neid uuringusse kaasata, 
sest nende seisund oli juba liiga halb: 
2012.  aastal oli rannaniitudel alles 
vaid üksainus kõreasurkond, ka tut-
kast leidsime pesitsemas vaid ühel 
aastal ja üksnes ühel rannaniidul. Nii 
väheste andmete põhjal ei saa elu-
paigaeelistuste kohta häid üldistu-
si teha.

Niidu suurus ja laius. Uuringust sel-
gus, et kõigile neljale liigile on täh-
tis nii niidu üldpindala kui ka laius: 
suurema tõenäosusega ja tihedamalt 
pesitseti suurematel ja laiematel nii-
tudel. Eriti tugev oli see seos elu-
paigaspetsialistide niidurüdi ja must-
saba-vigle puhul: alla 150–160-hekta-
ristel niitudel nad meeleldi ei pesit-
se. Uuritud rannaniitudest oli vähe-
malt 150 hektari suurusi aga ainult 
kuus (24%). Kiivitaja ja punajalg-til-
der pesitsesid siiski veidi meelsamini 

ka alla sajahektaristel rannaniitudel. 
Niidu laiuse suhtes olid kõik liigid 

üsna ühel meelel: eelistati niite, mille 
keskmine laius oli üle poole kilomeet-
ri ja vähim laius üle saja meetri. 

Hollandis on niidukahlajatele 
pesitsemiseks vajaliku ala suuruseks 
hinnatud vähemalt 132–164 ha, veel-
gi parem, kui pindala on üle paarisa-
ja hektari [19]. Eelistatakse suuri laiu 
rannaniite, sest seal vaheldub maas-
tik tavaliselt rohkem ja leidub sobi-
vamaid pesapaiku. Mida kaugemal 

|203| 

Eesti rannaniite saab kõigile 
kahlajatele paremateks pesit-
suspaikadeks muuta, kui
•  eemaldada rannarohumaadelt 

puudetukad, põõsastikud ja 
üksikud puud;

•  laiendada rannaniite (soovita
tavalt üle 500 m);

•  suurendada rannaniite (soovita
tavalt üle 150 ha), näiteks ühen-
dades põõsastike ja rootukkade-
ga killustunud niidulaigud suu-
remateks avatud aladeks;

•  tagada rannaniitudel kevadel 
ja varasuvel (aprillist juunini) 
kõrge veetase ja ajutised vee-
kogud: selleks tuleks sulgeda 
kraave ja puhastada laugete 
kallastega niidulompe;

•  suurendada mõnedel niitudel 
karjatuskoormust.
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Mustsaba-vigle on väga 
suur kahlaja, keda iseloo-

mustavad eriti pikk nokk ja 
jalad ning must vööt saba 

tipus. Ta vajab pehme pinna-
sega sügavamaid lompe, kus 

oma väljavenitatud „kahlajavarus-
tust“ kasutada

Mustsaba-vigle on väga 
suur kahlaja, keda iseloo-

mustavad eriti pikk nokk ja 
jalad ning must vööt saba 

tipus. Ta vajab pehme pinna-
sega sügavamaid lompe, kus 

Kiivitaja pole elupaiga suhtes ülemäära valiv, ta pesitseb mitmesugustel madala 
taimestikuga avamaastikel: põldudel, rohumaadel, soodes. Tema iseloomulik len-
nupilt ja hüüd on Eesti maastike lahutamatu osa

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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niidu servast pesa asub, seda vähem 
on karta röövloomi. 

Metsa lähedus. Küllap just röövloo-
made kartuses eelistavad kahlajad 
pesitseda niitudel, mida ümbritseb 
avamaastik (põld, kultuurrohumaa, 
vesi) ning väldivad metsa või asulatega 
piirnevaid alasid. Metsapiiri osakaalu 
suurenedes pesitsevate kahlajate arvu-
kus kahaneb, väga peletavalt võivad 
mõjuda isegi väikesed metsatukad [2].

Meie uuritud rannaniitudest piir-
nes enamik (64%) metsaga. Nii pole 
imestada, et isegi pindalalt suurtel, 
kuid kitsastel niitudel (nt  Taguküla, 
◊  3) niidurüdi ja mustsaba-vigle ei 
pesitsenud.

Lombid. Peale niidu suuruse soodus-
tas kõigi uuritud liikide pesitsemist 
lompide, st ajutiste looduslike vee-
kogude olemasolu.

Kuigi suurematel niitudel leidus 
ühtlasi tihedamalt lompe kui väikes-
tel niitudel, olid suurus ja lombirikkus 
siiski eraldi olulised tegurid kahlajate 

pesapaigavalikul. Näiteks mitmel väi-
kesel niidul leidus küll ohtralt lompe, 
ent hoolimata lombirohkusest välditi 
neid niite just väiksuse tõttu. 

Et ajutised veekogud on kahlaja-
tele pesitsusala valikul meeltmööda, 
see on tehtud kindlaks varemgi nii 
Eestis [7] kui ka mujal [15]. Märgadel 
niitudel kasvab taimestik aeglasemalt 
ja püsib seetõttu kauem madal. See 
soodustab kahlajate pesitsust ja ka 

toitumist: madalas rohustus märkab 
saakloomi paremini ja saab neid ka 
paremini nokka.

Lombid, kus vesi säilib juuni-juu-
lini, on ka iseenesest tähtsad toitu-
miskohad nii vanalindudele kui ka 
noorpõlvele. Mida pesitsushooaja 
lõpu poole, seda elulisemat rolli vee-

kogud toidulauana mängivad. Pealegi 
on veerohketel niitudel raske liikuda 
röövloomadel, näiteks rebasel ja kär-
bil: see säästab nii kurvitsaliste mune 
[14] kui ka noorlinde. 

Olulised võivad olla ka kraavid. 
Generalistid kiivitaja ja punajalg-til-
der eelistasid pesitseda kraavirohke-
matel niitudel. Pole küll välistatud, et 
see seos tulenes lihtsalt asjaolust, et 
kraavirohkemad niidud on ühtaegu 
suuremad ja lombirikkamad. 

Ometi kuivavad kraavide tõttu nii-
dulombid kiiremini, eelkõige pise-
matel niitudel. Ka suuremate niitu-
de, näiteks Haeska puhul, võivad oht-
rad kraavid olla põhjus, miks must-
saba-vigle ja niidurüdi pesitsesid 
seal vähem, kui oleks oodanud niidu 
muude omaduste põhjal.

Enamik meie uurimisaladel leidu-
vaid kraave oli madala vee ja laugete 
kallastega. Inglismaal on välja selgi-
tatud, et sellised kraavid tõepoolest 
soodustavad kiivitaja ja punajalg-tild-
ri pesitsust ja meelitavad toituma nii 
vanalinde kui ka poegi [15]. Samas on 
teada, et tänapäevase kraavitamisteh-
noloogiaga saadakse sügavad, laiad ja 
järskude kallastega kraavid, mis toob 
kaasa nende liikide arvukuse drastili-
se languse [18]. 

Puud-põõsad ja rooribad. Nagu 
varasemastki teada, vältisid kõik uuri-
tud kahlajaliigid pesitsuspaiga valikul 
põõsastikke, puudetukki ja üksikuid 
puid. Kui rannaniitudele või nende 
naabrusse istutatakse puid, koguneb 

niidule rohkem rööv-
loomi, rüüstatakse roh-
kem kahlajate pesi ning 
murtakse poegi. Ka 
kõrge ja tihe rooriba 
rannikul on kahlajate-
le vastumeelt. Nii eelis-
tab niidurüdi pesitseda 

aladel, kus vähemalt 40% rannajoon-
est on roovaba [9]. Sellised olid ena-
mik (72%) meie uuritud rannaniitu- (72%) meie uuritud rannaniitu-
dest. 

Rohustu kõrgus. Elupaiga spetsia-
listid mustsaba-vigle ja niidurüdi 
kaldusid paremaks pidama tugevalt 

Looduskaitse

Punajalg-tildrit iseloomustavad erkpunased jalad ja nokk, tiival valge küüdus 
(serva pikivööt). Koos kiivitajaga on punajalg-tilder üks tavalisemaid ja hääleka-
maid niidukahlajaid. Ta tuleb koos kiivitajaga esimeste seas niidurahu rikkuja kallal 
tänitama ja lahkub viimaste seas, kui oht on möödunud

Mida pesitsushooaja lõpu poole, 
seda elulisemat rolli veekogud 
toidulauana mängivad. 
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majandatud, madalmuruseid niite, 
kus rohustu kõrgus oli valdavalt kuni 
10 cm. See ilmes eriti selgelt kuivema, 
2013.  aasta andmetes. Generalistid 
kiivitaja ja punajalg-tilder aga eelis-
tasid pesitseda pigem keskmiselt 
majandatud niitudel, kus valdav osa 
rohustust oli 10–30 cm kõrgune. See 
seos ilmnes tugevamini just sademe-
terohkemal, 2012. aastal. 

Ka Inglismaal on täheldatud, et 
kiivitaja ja punajalg-tilder eelistavad 
pesitseda kõrgema taimestikuga nii-
tudel [15]. Pesakoha valikul on nende 
kahe liigi puhul väga tähtis ka ala 
mosaiiksus: ennekõike pesitsetakse 
niitudel, kus leidub laiguti nii kõrge-
mat kui ka madalamat taimestikku, 
kusjuures kiivitaja eelistab pesa teha 
madalamasse (kuni 10 cm), punajalg-
tilder aga kõrgemasse (10–18 cm) tai-
mestikku [15]. 

Samuti on oluline, kui palju lei-
dub alal kõrgeid rohututte ja puh-
maid. Kiivitaja eelistab, kui neid on 
vähe, punajalg-tilder ei ole nii nõud-
lik, pesitsedes ühtviisi meelsasti nii-
tudel, kus puhmaste katvus on kuni 
35% [10]. Ka pesa teeb punajalg-tilder 
samamoodi kui mustsaba-vigle sageli 
just rohupuhmasse. 

Eelistused erinesid veidi aastati. 
Sademeterohkel 2012. aastal pesitses 
kiivitaja kõige arvukamalt Rahuste, 
Tahu ja Haeska niidul. Nende nii-
tude ühisjoonena võib esile tuua, et 
nad on laiad, keskmiselt majandatud 
ning neil leidub hulgaliselt kraave. 
Niidurüdi, punajalg-tilder ja must-
saba-vigle eelistasid samal aastal aga 
hoopis Kõinastu leesid, Põgari-Sassi 
ja Linaküla-Sääreküla rannaniitu. 
Need niidud on suured, laiad, metsast 
kaugel ja kevadel väga lombirikkad. 

Keskmise sademetehulgaga 
2013.  aastal pesitsesid generalistid 
kiivitaja ja punajalg-tilder kõige arvu-
kamalt Rahuste, Salmi ja Teorehe ran-
naniitudel, mis on laiad, metsast kau-
gel, keskmiselt majandatud ja suurte 
lompidega. Elupaigaspetsialistide nii-
durüdi ja mustsaba-vigle eelistus kat-
tus osalt eelmise aastaga: taas pesit-
seti arvukaimalt Kõinastu leedel ja 
Põgari-Sassi rannaniidul. Linaküla-

Sääreküla niidu asemel peeti aga see-
kord paremaks Keemu rannaniitu. 
Seekordse eelistuse märksõnadena 
võiks nimetada niidu suurust, mada-
lat rohustut ja kraavirohkust. Tõsi, 
need tunnused olid omavahel seotud: 
suuremad ja madalama taimestikuga 
niidud olid ka enam kraavitatud.

Kokkuvõtteks loetlegem veel 
kord rannaniitude omadused, mis 
kahlajate pesitsust soodustavad: 
suurus, laius (kaugus metsast), põõ-
saste ja puude vähesus ning veeko-
gude rohkus nii kevadel kui ka suvel. 
Suurematel niitudel leiab tõenäoli-
selt soodsa pesapaiga, laiadel niitudel 

◊ 3. Taguküla rannaniit on küll pindalalt suur, kuid kitsas, mistõttu pole see kahla-
jatele hea pesitsuspaik 

◊ 4. Keemu rannaniit 2013. aasta mais. Tegemist on ühe suurema ja kahlajate jaoks 
soodsamalt majandatud rannaniiduga Eestis: niit on umbes 70–80% ulatuses 
madalmurune, pole puudetukkade ega rooribadega killustatud ja rand on avatud, 
nii et kahlajad saavad hõlpsasti niidult madalasse rannavette toituma minna
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Looduskaitse

liigub vähem röövloomi, veekogud 
pakuvad nii kaitset kui ka kui toidu-
lauda.

Niidurüdi ja mustsaba-vigle – 
ohustatud ja väikese arvukusega nii-
dukurvitsalised – eelistavad pesit-
seda vähemalt 150 hektari suurus-
tel, vähemalt poole kilomeetri laius-
tel, põõsaste ja puudeta, madala tai-

mestikuga märgadel rannaniitudel. 
Selliseid leidub Eestis praegu para-
ku vähe. 

Kiivitaja ja punajalg-tilder on ala 
suuruse ja taimestiku kõrguse suh-
tes leplikumad ja seetõttu ka märksa 
arvukamad. Siiski vajavad nemadki 
laiu ja veekoguderikkaid alasid, vee-
kogudena sobivad neile ka madalad 
ja lauge kaldaga kraavid. 
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sent.

Uuringus osalesid Tartu ülikooli ja 
Eesti maaülikooli teadurid ja kraadi-
õppurid, seda toetati Euroopa regio-
naalarengu fondist „Looduskaitse 
rakendusuuringute“ ehk LOORA pro-
jekti raames.

Kõre on Euroopa endeemne liik, väljaspool Euroopat teda ei leidu. Ta asustab 
luitealasid ja -rohumaid, nõmmesid ja hõredaid luitemännikuid, lamminiite ja lii-
vikuid – elupaiku, mis on päikesele avatud, kus taimestik on madal või hõre ja kus 
leidub madalaid ajutisi veekogusid, kus sigida. Eestisse levis kõre pärast viimast 
jääaega Hispaaniast; Lääne-Eesti rannikuala on tema levila põhjapiir, kõige põhja-
poolsemad leiud pärinevad endistelt Männiku liivikutelt Tallinna lähedal

Kiivitaja ja punajalg-tilder on ala 
suuruse ja taimestiku kõrguse 
suhtes leplikumad ja seetõttu ka 
märksa arvukamad. 
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Looduskaitse

Suured, karvased ja triibulised kimalased on olulised, kuid 
ohustatud loomad. Olulised seepärast, et koguvad korje-
lendudel õietolmu (õistaimede isassugurakke) ja kannavad 
seda niiviisi laiali teistele taimedele. Tänu õietolmule saavad 
taimed üldse viljastuda ja seemneid kasvatada. 

Virve Sõber, Mariann Leps, 
Marika Mänd, Tiit Teder

Kimalaste roll tolmeldajatena 
on ülisuur: 88% kogu maail-
ma õistaimeliikidest vajab tol-

meldajatena loomi ja väga sageli täi-
davad seda rolli just mesilaselaadsed, 
s.o kimalased, meemesilased ja erak-
mesilased.

Eri tolmeldajaliigid eelistavad eri 
liiki taimi, lendavad eri aegadel ja eri-

nevad üksteisest ka kehaehituse poo-
lest. Ükski neist ei suuda tolmelda-
da kaugeltki mitte kõiki taimeliike. 
Seetõttu on väga tähtis, et tolmel-
dajate liike ei jääks vähemaks, sest 
muidu võib ka hulk taimi välja surra. 
Õigupoolest ongi see protsess juba 
täies hoos, nagu näitab kümmekond 
aastat tagasi avaldatud ulatuslik kok-
kuvõte Inglismaa ja Hollandi kohta [1].

Muidugi ka vastupidi: mõne taime-
rühma häving võib tuua paratamatu 

Kuidas hoida 
kimalasi?

Kimalase elu

Kevadel, umbes aprillis, 
vajavad talve üle ela-
nud emakimalased kõi-

gepealt kehakinnitust ning asu-
vad siis usinalt pesakohta otsi-
ma (õnarused maas või puus, 
ka mahajäetud hiire- ja linnu-
pesad), pesa ehitama ja mune-
ma. Algul hoolitseb ema haud-
me eest ise (toidab lapsukesi 
õietolmu ja nektariga), aga kui 
esimesed järglased (töölised) 
on täiskasvanud, muutub ema 
paikseks ja ainult muneb, ning 
töölised toidavad oma pisemaid 
õdesid-vendi. 

Kimalasetöölise eluiga on 
üks-kaks kuud. Kimalasema 
võib elada kuni aasta: pesa 
loonud ema uut talve ei näe. 
Augusti algul kooruvad aga juba 
uued emased ja isased. Isaste 
eluiga on umbes kuu, nende 
üürike roll on viljastada noored 
emased. Viljastatud emaskima-
lasel on lootust elada üle talve ja 
luua järgmisel kevadel uus pere. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Looduskaitse

hävingu mõnelegi tolmeldajaliigile. 
Inimesele on tolmeldamine väga 

tähtis ka kõige otsesemas mõttes. 
Maailmas viljeldavatest kultuurtaime-
dest umbes 70% vajab end tolmeldama 
loomi, peamiselt putukaid. Kimalased 
tolmeldavad muu hulgas selliseid kul-
tuurtaimi nagu ristikud, lutsern, vikk, 
raps, lina, maasikas, vaarikas, must 
sõstar, karusmari, tomat, kurk, por-
gand, redis, kaalikas, naeris, sibul, 
peet, kirsi-, ploomi-, õuna- ja pirni-
puu.

Kimalaste suurim vaenlane on ini-
mene. Üle ilma ohustavad kimala-
si eelkõige intensiivne põllumajandus, 
eriti taimekaitsemürgid, haigustekita-
jad (kelle levikut võib inimene tugevalt 
soodustada) ning elupaikade kadumi-
ne, kuna inimene muudab ja hävi-
tab kooslusi liiga palju. Nii kimalaste 
liigirikkuse kui ka arvukuse kadu on 
tähele pandud juba vähemalt viima-

sed 60–70 aastat, kuid eriti drastilise 
hoo on see sisse saanud viimasel paari-
kümnel aastal. 

Kimalased on ohus ka Eestis. Meil 
elab 21 liiki päriskimalasi, kellest 18 
on arvatud kolmandasse  looduskait-
sekategooriasse (kolme ülejäänud liigi 
puhul pole seda veel jõutud teha, kuna 
nad on Eestis kindlaks tehtud alles hil-
jaaegu).

Eestiski intensiivistub põllumajan-
dus, ajaloolise mitmekesise maasti-
ku asemele rajatakse monokultuurseid 
(vaid üht taimeliiki kandvaid) põllu-
laamu ja kimalaste elupaiku rikutakse 
mitmel muul moel. Need muutused 
ei ole siiski kestnud veel nii kaua ega 
nii suures mahus nagu näiteks Lääne-
Euroopas. 

Kimalaste põhilised elupaigad 
Eestis on poollooduslikud niidud 

ja karjamaad. Paraku 
on need kiirelt kadu-
mas, eeskätt kahel põh-
jusel: nad on jäetud una-
russe ning võsastuvad või 
vastupidi, haritakse põl-
lumaaks, hävitades kogu 
senise taimestiku.

Paljudele tolmeldajate-
le võivad elupaikade kadu 

veidi korvata põllu- ja metsaserva-
desse jäetud pool loodusliku taimesti-
kuga rohumaaribad. Need elupaigad 
on pindala poolest küll võrreldama-
tult pisemad niitudest ja karjamaadest, 
ent tihti siiski piisavad, et väikseid 
kimalase asurkondi alal hoida.

Kui palju kimalasi põlluservades 
elab ning millised põlluservad võik-
sid eri kimalaseliikidele elupaigaks 
sobida, on Eestis siiski suuresti tead-
mata. Seda võtsimegi uurida. 

Uurimisaladeks valisime 20 
Tartumaa teraviljapõldu, mis asuvad 
üksteisest keskmiselt 2,7  km kaugu-
sel. Valisime põllud niimoodi, et igast 
põllust osa piirnes metsaga ja osa lage-
da, avatud alaga, näiteks teise põllu, 
heinamaa või teega. Iga põllu servas 
loendati kimalasi ühel metsaga piirne-
val lõigul ja ühel avatud alaga piirneval 
lõigul. Igal põllul tehti 2013. aasta suve 
jooksul kolm loendust. 
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B. pascuorum 
B. hortorum 
B. hypnorum 
B. lucorum 
B. pratorum 
B. jonellus 
B. terrestris 
B. distinguendus 
B. schrencki 
B. subterraneus 
B. semenoviellus 
B. lapidarius 
B. confusus 
B. sylvarum 
B. veteranus 
B. ruderarius 
B. soroensis 

põldkimalane 
aedkimalane 
talukimalane 
maakimalane 
niidukimalane 
nõmmekimalane 
karukimalane 
ristikukimalane 
schrencki kimalane 
urukimalane 
arukimalane
kivikimalane 
sametkimalane 
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Kimalasesäästlik aed

Sa saad kimalasi aidata, 
kui kasvatad oma aias (ka 
linnas!) nende toidutai-

mi. Sobivad õietolmu- ja nek-
tarirohked taimed on näiteks 
krookused, võrkiiris, lõokan-
nus, nurmenukk, märtsikellu-
ke, iisop, jumikad, iminõgesed, 
lõvilõug, hiirehernes, seaher-
nes, lillhernes, lupiin, ristikud 
(lase neil murus õitseda!) jpt 
liblikõielised liigid, pune, sal-
vei, nõianõges, nõmmliivatee, 
lavendel, siilkübar, kanarbi-
kud, vägiheinad, ussikeel, äiatar. 
Olulised on ka pajud ja paise-
lehed (varakevadine toit), kus-
lapuu ja kukerpuu, viljapuud ja 
marjapõõsad.  

Väga tähtis on pakkuda õisi 
varakevadest sügiseni, et tagada 
toiduvaru kogu elutsüki vältel. 
Kimalased ei kogu toitu rohkem 
kui kaheks-kolmeks päevaks. 

Ära kasuta taimekaitsekemi-
kaale ega keemilisi väetisi, need 
kogunevad kimalaste kehasse ja 
kahjustavad nende tervist, sh vil-
jakust! Kimalasi mürgitavad isegi 
väga väikesed pestitsiidikogused.

◊ 1. Eri tüüpi põlluservadel (lageda ja metsaga piirnev) kohatud kimalaste kogu-
arv. Pigemini metsaservas kohatud liigid on järjestatud ülespoole. Kõigi lagedate 
põlluservade peale kokku kohati kimalaseliike küll peaaegu niisama palju kui 
metsaga piirnevatel põlluservadel, ent keskmised näitajad olid lagedatel põllu-
servadel siiski märksa viletsamad kui metsaservas (4 liiki ja 7 isendit ühe lageda 
põlluserva kohta ning 5 liiki ja 13 isendit ühe metsaserva kohta)

Maailmas viljeldavatest kultuur-
taimedest umbes 70% vajab end 
tolmeldama loomi, peamiselt 
putukaid. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kivikimalase suirakorvikesi tagajalga-
del ümbritsevad mustad karvad

Talukimalase tagakeha tipp 
on silmatorkavalt valge

Mustad, tagakeha tipp punane 

KIMALASEAABITS

Pruuni turjaga

Tumekimalase suirakorvikeste ümber 
leidub punakaid karvu

Niidukimalane on pisikest kasvu 
ja kollase rindmikuvöödiga

Põldkimalase tagakeha 
tipp on pruun 

Schrencki kimalase tagakeha on 
peene musta-halli-triibustusega 
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Kimalaseaabits
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Kimalaseaabits

|210|  

Kahe kollase triibuga, tagakeha tipp valge

Kolme kollase triibuga, 
tagakeha tipp valge
NB! Kaks kollast triipu asuvad kõrvuti rindmiku ja 
tagakeha peal ja võivad esmapilgul kokku sulada

Maa kima lase „kuklatriip“ 
on lai ja helekollane 

Metsakimalase 
tagakeha tipp on 

õrnalt oranži-
kas. Kõrgem 
lennusumin 
eristab teda 

kõikidest 
teistest 

kimalas-
test

Aabitsa on koostanud Marika Mänd ja Meelis 
Uustal, siin on kirjeldatud vaid tavalisemate liikide 
emasid ja töölisi. Täpsema määraja leiate vee
bilehelt www.looduskalender.ee/suuredpildid/
Kimalastevarvikoodid.pdf ja veelgi täpsema 
aadressilt pmk.agri.ee/pkt/files/f22/Eesti_kimala
sed_horendatud.pdf

Kollakashallid

Hallkima-
lane on 
üleni 
mustade 
ja kolla-
kashallide 
triipudega

Aedkima-
lase (pildil) 
tagasäärte 
(suirakorvi-
keste) karvad 
on mustad, 
nõmmekimala-
sel oranžid ja aru-
kimalasel kollased 

Foto
: R

ih
o M
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Foto: Meelis Uustal

Foto: Inga Ilves

Foto: Külli Külaots

Fo
to

: Tiit 
Külaots

Sorokimalane on väga variee-
ruva välimusega liik: leidub nii 
mustvalgeid, mustpunavalgeid 
kui ka mustkollavalgeid vorme 

Karukimalase „kuklatriip“ 
on kitsas ja tume kollane

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Peale kimalaste hinnati igal loen-
duslõigul ka õitsevate taimede ohtrust 
ja liigirikkust. Kirja pandi ka metsa 
osakaal kuni kahe kilomeetri kaugu-
sel põllust ning põlluserva kogupik-
kus ja laius.

Metsaga piirnevad põlluservad 
osutusid kimalaserikkamaks: seal 
kohtasime keskmiselt rohkem liike 
ja mõnevõrra arvukamalt isendeid 
(◊  1). Arvatavasti pakuvad metsa-
servad meie karvikuist sumisevate-
le sõpradele rohkem ja sobivamaid 
pesapaiku, pealegi on metsaserva 
mikrokliima neile soodsam – tuule-
vaiksem ja soojem.

Metsa ääres osutusid oluliseks ka 
muud tegurid: kimalaseliike leidus 
seal seda rohkem, mida laiem oli 
põlluserv, mida ohtramalt leidus seal 
õisi ja mida rohkem oli ümbruskon-
nas metsa. Lageda alaga piirnevatel 
põlluservadel ükski neist teguritest 
miskipärast rolli ei mänginud.

Uuringu põhjal võib väita, et metsal 
on kimalaste elus väga tähtis roll, kuigi 
otseselt metsas nad oma aega enamasti 
ei veeda. Mets on eriti tähtsaks saanud 
just tänapäeval, kui liigirikkad poolloo-
duslikud niidud ja karjamaad on meie 
maastikupildist niisama hästi kui kadu-
nud ning ahtad põlluservad on jäänud 
kimalastele ja paljudele teistele rohu-
maaliikidele vaata et viimaseks pelgu-
paigaks. Sellistes servades hoiab mets 
kimalastele sobivat mikrokliimat ja 
pakub pesapaiku. Mets varjab ka tuule 
eest, nii et kimalastel kulub lennuks 
tunduvalt vähem energiat, hõlpsam on 
õitele maanduda ja seal toimetada. 

Et kimalasi hoida, tuleks põldu-
de servaribasid muuta laiemaks 
ja hooldada kimalasi säästvalt. 
Praegu on paljud servaribad väga 
kitsad, põld on küntud niisama hästi 
kui metsa või teeni välja. Laiematest 
servaribadest oleks palju kasu nii 
kimalastele kui ka paljudele teiste-
le looduskaitseväärtusega liikidele, 
näiteks niidutaimedele, samuti näi-
teks parasiitputukatele, kes on väga 
tähtsad taimekahjurite ohjeldajad.

Eelkõige tuleks selliseid servariba-
sid rajada ja hoida metsade ääres, sest 

kimalased eelistavad kanda kinnitada 
just seal. Kuna mullaviljakus metsa 
piiril nagunii väheneb – suur osa läm-
mastikku läheb puude toiduks –, siis 
pole seal suurt mõtet taimekultuuri 
kasvatada ja põllupidajal tasuks met-
saserva hoida hoopis niiduna, kasu-
tades selleks näiteks osa keskkonna-
säästliku majandamise toetusest.

Hoolikalt tuleks valida ka põl-
luserva niitmise aega ja sagedust. 
Niita tuleks nii, et kõik õistaimeliigid 
saavad õitseda igal aastal ja viljuda 
vähemalt üle aasta. 

Mõistagi on peale põlluservade 
oluline taastada ja õigesti majanda-
da ka poollooduslikke niite ja karja-
maid, aga kuna nende osakaal põllu-
majandusmaastikus on jäänud väga 
napiks, siis ainuüksi sellest kaugelt-
ki ei piisa.

Nõuded põlluservade kohta oleks 
mõistlik panna kirja põllumajan-
dustoetuste taotlemise tingimus-
tesse. Need ettekirjutused täiendak-
sid tublisti tänavu toetustele kehti-
ma hakanud nn rohestamise nõu-
deid, mis paraku ei ole küllalda-
sed, et hoida tolmeldajaid ja muud 
niiduelustikku. Kimalasi kaitsta on 
meie kõigi toidulaua huvides: kuju-
tage seda korraks ette ilma aed- ja 
puuviljade ning marjadeta. 

Uuringut on programmi KESTA 
(3.2.0802.11-0043) kaudu toetatud 
Euroopa regionaalarengu fondist. 
Kimalaseaabitsa fotod pärinevad 
Facebooki-lehelt „Meie kimalased“ 
(www.facebook.com/groups/kimala-
sed), kuhu on teretulnud kõigi huvilis-
te kimalasefotod.

1.  Biesmeijer, J. C. et al. 2006. Parallel Declines 
in Pollinators and Insect-Pollinated 
Plants in Britain and the Netherlands. – 
Science 313: 351–354.

Vaata ka: 
•  Suvise aialinnupäeviku projekt, kuhu ooda-

takse ka kimalasevaatlusi, et kaardistada 
nende levikut ja toidutaimekasutust: www.
eoy.ee/aed.

•  Palju põnevat kimalaste kohta loodus-
kalendris: www.looduskalender.ee/
node/22038.

•  Mänd, Marika 1999. Kimalane – teda me 
teame küll. – Eesti Loodus 4: www.loodus-
ajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9904/
kimalane.html.

Virve Sõber (1976) on ökoloog, botaa
nik ja Tartu ülikooli teadur, põhiliselt 
uurinud taimede ja putukate vahelisi 
mõjusid.

Mariann Leps (1989) on ökoloog, kait
ses mullu siin artiklis kajastatud uurimuse 
põhjal magistritöö Tartu ülikoolis.

Marika Mänd (1954) on zooloog ja loo
maökoloog, Eesti maaülikooli professor. 

Tiit Teder (1970) on putukaökoloog ja 
Tartu ülikooli vanemteadur. 

Kägukimalased

Peale nn päriskimalas-
te elutseb Eestis üheksa 
liiki kägukimalasi, kes ise 

pesa ei ehita, vaid munevad eht-
sate kägude kombel päriskima-
laste pessa. Välimuse poolest on 
nad päriskimalastega üsna sar-
nased, ent uimasemad, karvastik 
võib olla hõredam ja tiivad tume-
damad. Päriskimalaste emadel 
ja töölistel leiduvad tagasäärtel 
iseloomulikud suirakorvikesed, 
s.o pikkade tugevate karvadega 
ääristatud läikivad karvutud alad, 
kuhu kogutakse õietolmupallid; 
kägukimalastel seesuguseid pole.

Põld-kägukimalane (Bombus campestris) 
parasiteerib enamasti põldkimalasel

Fo
to

: K
er

st
i J

än
es

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Veestik

Enamasti toob kevade tulek kaasa jõgede üleujutused. 
Mõnel aastal on need laialdased, vahel enneolematult ula-
tuslikud. Ent on aastaid, kus suurvett ei märkagi või on see 
väga tagasihoidlik, näiteks tänavu. Matsalu–Kasari–Vigala 
piirkond on oma veevõrgu ja lameda maastiku tõttu üks 
meie ilmekamaid kevadise suurvee alasid. Heidame valgust 
aastatetagusele ajale, kui meeli köitsid suured üleujutused.

Meelis Muuga

Märkimisväärset suurvett 
võisime näha 2010.–
2013.  aasta kevade-

tel: need järgnesid viimaste aega-
de lumerohkeimatele talvedele. 
Nõnda lainetas vesi laialdasel alal 
Matsalu–Kasari–Vigala piirkon-
nas Kasari ja selle suurte lisajõgede 
alamjooksudel. 

Aastal 2010 tõusis Kasari hüdro-
meetriajaamas veetase lausa erakord-
selt kõrgele: 244 cm üle kokkuleppe-
lise nullpunkti. Sellest kõrgem tase 
on olnud vaid jääsulu ajal 1932. aas-
tal, kui veeseis oli 249  cm. Võttes 
arvesse tänavust vähest lumehulka, 
oleks pidanud suurvee tule-

kuks sattuma kokku mitu erakordset 
ilmastikunähtust: kiire temperatuu-
ri tõus, rohkesti vihma. Ka talvel jäi 
lumikate õhukeseks ja see sulas aega-
mööda juba märtsi alguseks.

Talve ilmaolud annavad vihjeid. 
Üldjuhul on kevadel suured üleuju-
tused siis, kui talve jooksul sadanud 

lumi sulab võrdlemisi lühi-
kese aja jooksul. Seega 

oleneb üleujutuste ulatus otseselt talvel 
maha sadanud lume hulgast. Rohkete 
vihmade järel tekkinud suurvesi on 
tõenäolisem ka sügisel või sügistalvel, 
kui madala õhutemperatuuri tõttu on 
aurumine väike. Nõnda oli erakordne 
üleujutus Kasari jõgikonnas 2011. aasta 
detsembris (vt tabelit). 

Üleujutusi on tulnud ette ka oota-
matutel vihmastel sulaaegadel talve-
kuudel, näiteks 2013.  aasta jaanua-
ris. Kõigil neljal talvel, 2009/2010–
2012/2013, sadas maha tähelepanu-
väärselt paks lumekiht. Oli erakord-
seid tuiske ning mõneski Eesti piir-
konnas mõõdeti seni aastaid püsinud 
lumepaksuse rekordid. Peaaegu kõigil 
nendel talvedel võis ennustada tavali-
sest kõrgemat kevadist suurvett.

Omapärane üleujutuste ulatust 
vähendav asjaolu oli neljal vaadeldud 
talvel külmumata maapind lume all. 
Lumi sadas paksu kihina maha lühike-
se aja vältel külmumata pinnasele, mis 
ei saanud külmuda kuni talve lõpuni. 
Iseäranis tavaline oli see metsade all ja 
tasastel aladel, kuhu kogunes ühtlaselt 

tüse lumekiht. Sestap 
võib arvata, et kevadine 
sulavesi imbus osaliselt 
ka maa sisse ning täien-
das põhjaveevarusid. 
Seevõrra võisid üleuju-
tused olla väiksemad.

Loomulikult ei ole 
lumerohkus Kasari 

alamjooksuala ainus üleujutuse eel-
dus: tähtis on ka pinnamood. Kasari 
jõe väike langus, madalad kaldad ja 
laialdane madal kaldapealne lammi-
ala soosivad üleujutuste teket, kuna 

Matsalu–Kasari–Vigala 
kevadine suurvesi 
aastatel 2010–2013
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◊ 1. Suuremal fotol on 
vaade Kasari vanalt sillalt 
uuele sillale 2. aprillil 2010. 
Enamjao aastast valdavalt 
kuival olev sild on suurvee 
ajal keset veevälja. 
Väikesel fotol on võrdlu-
seks umbes samast kohast 
tehtud pilt madalvee ajal 
2010. aasta suvel

Üldjuhul on kevadel suured üle-
ujutused siis, kui talve jooksul 
sadanud lumi sulab võrdlemisi 
lühikese aja jooksul. 
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kevadel korraga peale tungiv lume-
sulavesi ei mahu väikese languga jõe-
sängi ära. 

Lammiala tasase reljeefi puhul 
võib suurvee taseme jätkuva tõusu 
tõttu, kasvõi paari sentimeetri võrra, 
lisanduda ruutkilomeetreid üleuju-
tatud ala. Ka Kasari jõe suubumis-
koht, Matsalu laht, sulandub suurvee 
ajal jõeluhtadega ühtseks veeväljaks 
(◊ 2), takistades oma madaluse ja lai-
dudega vee kiiret voolu lahesopist 
Väinamerre. Suurveele võib kaasa 
aidata mõnikord vett paisutav tugev 
läänekaaretuul (nt 2013.  a jaanuaris, 
vt ka ◊ 3).

Üks oluline üleujutuste mõjutaja 
on lumesulaperioodil valitsevad ilma-
olud. Kõige äkilisemat suurvett võib 
oodata, kui kujuneb madalrõhkkond, 
mille tõttu muutuvad ilmad kiiresti 
soojaks ning öised-päevased tempe-
ratuurid jäävad plusspoolele. Kiirele 
lumesulamisele aitavad kaasa vih-
mahood. Nii juhtus see 2010.  aasta 
rekordilise üleujutusega kevadel. 

Suurvesi on tagasihoidlikum siis, 
kui lund sulatab otsene päikese-
paiste kõrgrõhkkondadega ajal. 
Päikesepaistel vesi voolab, aga öösel 
hoopis külmetab, ning päeva jook-
sul sulanud vesi saab rahulikult mine-
ma voolata. Sellist pilti võis näha 
2013. aasta aprilli algul, kui esiti tun-
dus, et lumi sulab ära suurvett teki-
tamata. Kuu keskpaigas läks kiires-
ti soojaks, 16.  aprillil oli Kasaril jää-
minek ning märkimisväärse suurvee 
tipp jõudis kätte 20. aprillil [3]. Kasari 
jõgikonna kohta oli see erakordselt 
hiline üleujutus.
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Maksimaalne veetase Kasari hüdromeetriajaamas üleujutusajal aastatel 
2010–2013 riigi ilmateenistuse andmetel [1, 3].
Aasta Kõrgeima veetasemega 

kuupäevad
Kõrgeim veetase (cm) üle Kasari 

hüdromeetriajaama  kokkuleppe-
lise nullpunkti

2010 5.–6. aprill 244
2011 9.–11. aprill

21. detsember
234
221

2012 26.–27. märts 216
2013 3. jaanuar

20. aprill
224
218

Matsalu-Kasari-Vigala
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◊ 2. Kosmosepilt Eesti kohta 11. aprillil 2010. aastal. Kasaril on kõrgeima veetase-
mega aeg (5.–6. aprill) mööda saanud, kuid üleujutusala on ikka ulatuslik, näiteks 
Matsalu laht sulandub Kasari luhtadega ühtseks veeväljaks
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Veestik

Üleujutuse võimas ulatus. 2010. 
aasta kevade suurvett võib julgesti 
pidada erakordseks. Kui 2. aprillil oli 
jääminek, siis oli veetase väga kõrge. 
Tavaliselt kulub jääminekust veeta-
seme maksimumini kolm-neli päeva. 

Kasari hüdromeetriajaamas mõõ-
deti 6.  aprillil veetaseme rekord-
kõrgus: 244  cm üle kokkuleppelise 
nullpunkti [1]. Sellest veelgi kõrgem 
veetase on olnud vaid jääsulu tõttu 
1932.  aasta aprillis, kui veetase ula-
tus 249 sentimeetrini üle nullpunkti 
[2]. Laialdasemad üleujutused alga-
vad siis, kui veeseis on tõusnud 170–
180 sentimeetrini (vt ka ◊ 3). 

2010. aasta üleujutus kestis umbes 
kaks nädalat. Järgmisel kolmel keva-
del (2011, 2012 ja 2013) oli suur-
vesi samuti märkimisväärne, aga 

jäi 2010.  aasta rekordist umbkaudu 
10–30 cm allapoole (vt tabelit).

Matsalu–Kasari–Vigala üleuju-
tusala on üks ulatuslikumaid Eestis. 
Huvitav oli üleujutusala ulatust jälgi-

da just nendel vaadeldud neljal keva-
del. Veeväli hõlmas siis suure ala 
Matsalu lahest kuni Kasari sillani. 
Kogu Kasari deltaala ühes deltasse 
suubuva Rannamõisa jõe alamjook-
suga oli vee all. Head paigad sealsete 
üleujutuste jälgimiseks on Kloostri 

(◊ 4), Suitsu ja Rannajõe vaatetorn. 
Hästi ligipääsetavate Kasari silda-
de juures on üleujutusalal omamoo-
di kiirevooluline pudelikael, sise-
maa suunas laieneb üleujutusala 

taas. Suuremad sise-
maapoolsed veeväljad 
on Kasari (Teenuse) 
ja Vigala jõe ühine-
mise piirkonnas ning 
Võhma, Rumba ja 
Paljasmaa küla juures. 
Võhma–Rumba piir-

konnas on Vana-Vigala – Kirbla tee 
üle ujutatud ja läbimatu. Paljasmaa 
ja Rumba üleujutusi on kõige muga-
vam vaadelda endiselt Rapla–Virtsu 
raudteetammilt ja kõrgelt Rumba sil-
lalt, kuhu Vana-Vigala poolt pääseb 
hästi autoga (◊ 5). 
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◊ 4. Kloostri vaatetornist avanevad suurvee ajal vägevad vaated üleujutatud Matsalu luhale (5. aprill 2010). Vasakpoolsel fotol 
on võrdluseks näha madalveeaegne pilt umbes samast kohast (2008. a suvi)

◊ 3. Veetaseme muutus Kasari hüdromeetriajaamas talvise (vasakul) ja kevadise suurvee ajal (paremal). Talvine graafik näitab 
mõnevõrra äkilisemaid ja ootamatumaid muutusi: veetase tõuseb suhteliselt kiiresti ja alaneb samuti üsna kiiresti, seejuures 
avaldas mõju tugev läänekaaretuul 

Matsalu–Kasari–Vigala üleuju-
tusala on üks ulatuslikumaid 
Eestis. 
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Suurveealad võtavad sõrmjalt 
enda alla ka lisajõgede lammid üles-
voolu. Tähelepanuväärsed on üle-
ujutused näiteks Tuudi (Suitsu), 
Liivi, Vanamõisa, Vigala ja Velise 
jõe alamjooksul. Kompaktse veevälja 
kõige sisemaapoolsem ots on Velise 
jõel Vängla külas Vigala vallas. Edasi 
ülemjooksu poole tõusevad jõekal-
dad moldoruks ning vesi ei ulatu 
laialdasi alasid üle ujutama (◊ 5). 

Lõunasse tungib omapärane 
Avaste oja lammiala, mis on ühendu-
ses Velise jõe alamjooksuga. Avaste 
oja vesi ujutab üle laialdased madal-
sooalad Avaste soo ja Kesu raba ser-
vades, kus on kujunenud huvitavad 
lammisood. Kõige kaugemale põhja 
ulatub üleujutus piki Liivi jõge Patsu 
küla piirkonda ning Kasari (Teenuse) 
jõe kaldal Kastja külani.

Inimene soovib suurvett kontrolli-
da. Aastatel 1926–1938 õgvendati ja 
süvendati Kasari jõgikonna jõgesid. 
Eriti ulatuslikke töid tehti jõe del-
taalal, kus jõevõrku muudeti tund-
matuseni. Sellega loodeti kõrval-
dada tüütud üleujutused: need küll 
ei kadunud, kuid nõnda õnnestus 
lühendada suurveeaega. 

Seevastu nüüd on leitud, et Matsalu 
linnustikku mõjutab just üleujutuste 
pikkus. 2011. aastal valmis sild-regu-
laaator suurel põhjapoolsel deltaharul 
Rõude jõel ja mullu püstitati sama-
sugune rajatis Kloostris Kasari jõele. 

Regulaatoritega saab inimene mõju-
tada üleujutuste pikkust ja üle sildade 
pääseb raskete masinatega luhaniitu 
hooldama. Aeg näitab, kas need raja-
tised end õigustavad. 

1.  Klaus, Liidia; Kovalenko, Olga (toim) 2011. 
Hüdroloogiline aastaraamat 2010. EMHI, 
Tallinn. www.ilmateenistus.ee/wp-content/
uploads/2013/01/HydroAastaraamat_2010.
pdf.

2.  Kuik, Juta; Mäesalu, Brita. 2010. Kevadise 
suurvee kõrgaeg käes. envir.ee/et/uudised/
kevadise-suurvee-korgaeg-kaes.

3.  Sisevete vaatlusandmed. Riigi ilmateenistus 
– www.ilmateenistus.ee/siseveed/vaatlus-
andmed/kaart.

Meelis Muuga (1979) on Audentese 
erakooli ning spordigümnaasiumi geo
graafiaõpetaja ja koduloolane.
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◊ 5. Rumba sild ajaloolisel Rapla–Virtsu raudteetammil on Matsalu–Kasari–Vigala 
üle ujutusala sisemaapoolse osa paremaid paiku, kust jälgida suurvett (2. aprill 2010)

◊ 6. Vana-Vigala – Kirbla maantee 
uppunud lõik Rumbas 5. aprillil 2010

◊ 7. Vigala vallas Ojapere piirkonnas tõusevad Velise jõe kaldad madalaks mold-
oruks ning suurvesi ei ulatu laialdasi alasid üle ujutama (19. aprill 2013)
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Keskkonnahariduskeskustest 
võiksid kujuneda kogukonnakeskused
Eestis on võrdlemisi tihe loodus- ja keskkonnahariduskes-
kuste võrk: see koondab üle saja huviharidust ja enese-
arendamisvõimalusi pakkuva paiga. Aastatega on võrgustik 
aina tugevnenud, kuid teha on veel küllaga.

Janika Ruusmaa, Maris Kivistik, 
Terje Tuisk

Eesti keskkonnahariduse sihid 
on seatud keskkonnaharidu-
se kontseptsioonis [1], mille 

järgi on keskkonnaharidus kõigi hari-
dustasandite kohustuslik osa ja ühis-
konnas väärtustatud; igaühel, olene-
mata vanusest, peaks olema võimalus 
saada teavet säästva eluviisi kohta. 

Nii selle kui ka teiste sihtide saavu-
tamiseks on Eestis üksjagu ära tehtud, 

sest viimase kümne aasta jooksul on 
loodus- ja keskkonnaharidusasutus-
te ja -organisatsioonide ring jõudsalt 
laienenud. Seda on soodustanud riik-
lik poliitika. Näiteks on keskkonna-
teemad kui oluline eluvaldkond ala-
tes 1996. aastast kajastatud põhikooli 
ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas, 
samuti on loodud võimalus küsida 
keskkonnaharidustegevusteks toetust 
keskkonnainvesteeringute keskuselt 
(KIK). Oma panuse keskkonnahari-
duse edenemisse on andnud õues-

õppe üha laialdasem levik. 
Nüüdseks on loodud üle saja kes-

kuse, kus pakutakse mitmekesist 
tegevust loodus- ja keskkonnaharidu-
se valdkonnas. Keskused on oma või-
maluste poolest erisugused: mõnes 
on ekspositsioon ja õppeklass koos 
vahenditega, teises korraldatakse 
õppeprogramme ja loodusretki väl-
jas või tullakse ise kooli või lasteaeda 
tegevusi juhendama. 

Asutusi nimetatakse mitut moodi, 
eeskätt lähtudes pakutavate võima-
luste ulatusest: nõnda tegutsevad 
meil selles valdkonnas tugipunktid, 
looduskoolid, teemakeskused (nt jää-
ajakeskus) ja muuseumid, loodusma-
jad, keskkonnahariduskeskused ning 
isegi mõned ettevõtted. Neid kõiki 

|216|  

Keskkonnahariduskeskused pakuvad koolidele võimalust tegelda loodusõppega õues, väljaspool koolikeskkonda. Aktiivse 
tegevuse kaudu on õppida märksa huvitavam ja tõhusam  
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võib üldistatult nimetada asjaomas-
teks keskusteks. 

Käsitletavate ja pakutavate teema-
de valik on lai: liigiõpe, koosluste 
tutvustamine, matkatarkuste jagami-
ne või näiteks jäätmete, maavarade 
ning energeetikavaldkond. Täpsema 
ülevaate sadakonna keskuse tegevuse 
kohta leiab portaalist www.keskkon-
naharidus.ee.

Keskuste roll hariduse edendami-
sel. Maakondadest on kõige arvuka-
malt keskusi Harjumaal, sh Tallinnas, 
kus tegutseb 19 keskkonnaharidust 
pakkuvat asutust, niisama palju on 
neid Tartumaal. Teistes maakonda-
des on keskmiselt viis sellist keskust. 
Peale nende kuuluvad võrgustikku 
muuseumid, ettevõtted ja arvukalt 
mittetulundusühinguid.

Järjepideva koolivälise loodusha-
riduse alguseks Eestis võib pidada 
loodusmajade rajamist 1950.  aasta-
tel Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kuni 
1990. aastateni oli nende põhitegevus 
seotud huviharidusega. 

Pärnus ja Tartus on loodusmajad 
tegutsenud tänini. Tallinnas on elu 
olnud keerulisem: loodusmaja suleti 
2001. aastal. 1970. aastate keskpaigast 
saadik tegutsesid mõned loodusrin-
gid ka Nõmme noortemajas (tollases 
pioneeride majas). 2001. aastal koon-
duski Tallinna kõnealune huviharidus 
Nõmmele. Hiljem avati huviringid ka 
Tallinna loomaaias ja mõned aastad 
tagasi Eesti loodusmuuseumis. 

Hoogu on andnud koostöö ja ELi 
toetusfondid. Loodus- ja keskkon-
nahariduse arendamisele on tublisti 
kaasa aidanud 2005. aastal koostatud 
keskkonnaministri ning haridus- ja 
teadusministri ühise tegevuse memo-
randum. 2006. aastal valmis selle raa-
mes eespool mainitud keskkonna-
hariduse kontseptsioon. See on täni-
ni ainus alusdokument, kus on seatud 
säästva arengu hariduse, sh loodus- ja 
keskkonnahariduse sihid Eestis. 

Kontseptsiooni ühe juhtmõt-
te järgi peavad keskkond ja sääs-
tev areng olema iga haridustasandi 
osa. Üldhariduskoolide ja koolieelse-
te lasteasutuste riiklikud õppekavad 

on seda ideed igati toetanud, soo-
dustades aktiivõpet, eri õpikeskkondi 
ning uurimuslikku õpet ja õuesõpet. 
Kahjuks ei ole edenenud dokumen-
dis mainitud keskkonnahariduse riik-
lik strateegia, mis aitaks koos selle-
le tugineva tegevuskavaga valdkonna 
arengut paremini suunata.

Keskkonnahariduse arengu-
le on palju hoogu andnud Euroopa 
Liidu tõukefondid. Eelmisel rahas-
tusperioodil aastail 2007–2013 hõl-
mas kõnealust valdkonda kaks mee-

det: keskkonnaharidu-
se infrastruktuuri aren-
damine, mida Euroopa 
regionaalarengu fond 
(ERF) toetas 22,3 miljo-
ni euroga, ja keskkon-
nahariduse arendamise 

meede, kuhu Euroopa sotsiaalfondist 
(ESF) tuli 3,2 miljonit eurot. Uuel, 
praegusel perioodil otsest meedet 
keskkonnahariduse edendamiseks 
ette nähtud ei ole. Seega tuleb otstar-
bekalt kasutada neid võimalusi, mis 
on loodud viimaste aastate jooksul.

Kui koolid ja lasteaiad soovivad 
võtta osa keskuste programmidest, 
mis on seotud õppekavaga, saavad 
nad kord aastas küsida rahalist toe-
tust KIKist. Selle võimaluse annab 
keskkonnaministri määrus, mis kor-
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Keskkonnaministeeriumi hallatavad keskused

Keskkonnaametis töötab 19 kesk-
konnaharidusspetsialisti, kes tegut-
sevad üheksas looduskeskuses ja 
kaheksas tugipunktis üle Eesti; 
Harju-, Järva- ja Raplamaal tegut-
seb keskkonnaharidusbuss.

Riigimetsa majandamise keskusel 
on 14 looduskeskust ja 4 loodusma-
ja. Looduskeskustes töötab 14 loo-

duskeskuse juhti, 7 teabespetsialisti 
ning 40–60 hooajalist teabetööta-
jat-retkejuhti. RMK Sagadi loodus-
koolis töötab kaks metoodikut ja 
üks arendusjuht, peale nende viis 
hooajalist retkejuhti.

Eesti loodusmuuseumis tegeleb 
loodusharidusega neli töötajat ning 
kuus hooajalist töötajat.
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Loodus- ja keskkonnaharidust pakkuvate keskuste võrgustikku kuulub praegu 
umbes sada asutust/kohta

Keskkonnahariduse arengule on 
palju hoogu andnud Euroopa 
Liidu tõukefondid. 
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raldab ka keskkonnateadlikkuse vald-
konna tegevuste rahastamist. Nõnda 
on võimalus õpilastega koolikeskkon-
nast välja pääseda. Samas nõuab see 
väga head planeerimist nii koolidelt 
kui ka keskustelt. Selle lihtsustami-
seks on mitmes maakonnas algata-
tud suuri ühisprojekte, mille kaudu 
saavad kõik maakonna õpilased kord 
aastas osaleda mitmesugustes õppe-
programmides. See mõte on saanud 
alguse keskkonnahariduse maakond-
like ümarlaudade aruteludest.

Arenguvõimalusi on palju: laag-
rid, huviharidus ja kogukonna-
keskused. Kuigi Eesti kooliõpilas-
tel on mitme testi (nt PISA) põhjal 
väga head faktiteadmised, on meil 
palju vajakajäämisi õpilaste loovu-
se ja koostööoskuste arendamises. 
Keskused oma võimalustega saavad 
pakkuda siin küllaldast tuge. 

Ühelt poolt on harjumuspärasest 
koolikeskkonnast väljaspool tihtipea-
le vabam õhustik, teiselt poolt saab 

pöörata suuremat tähelepanu õpilas-
te meeskonnatööoskustele. 

Paljud, eriti mittetulundusühin-
gute eestvõttel rajatud keskused 
tegutsevad projektirahade toel, see-
tõttu oleneb nende töö riigi rahas-
tuspoliitikast. Nõnda on praegu 
põhisuund lühikesed õppekava toe-
tavad programmid, millesse kaasa-
takse terve klass või lasteaiarühm. 
Parimatel juhtudel on programmi 
sisu õpetajaga põhjalikult läbi aru-
tatud, et keskuses pakutav seostuks 

õppekavaga. 
Õppeprogramm on 

kõige tõhusam siis, 
kui sama teemat on 
koolitunnis või laste-
aias juba tutvustatud 
ning seda käsitletakse 
pärast koolis-lasteaias 
edasi. Seega on väga 
tähtis programmiju-

hendajate tihe koostöö õpetajatega.
Kahjuks ei ole keskustel kuigi palju 

võimalusi korraldada looduslaagreid, 
ent need aitaksid kinnistada õpitut 
ning süvendaksid noorte huvi kesk-
konna vastu. Seda suunda tuleb kind-
lasti arendada.

Loodud keskusi saaks senisest roh-
kem kasutada huvihariduses. Meil on 
üksjagu koolinoori, kellel on pärast 
osalust üksikutes õppeprogrammides 
tekkinud sügavam huvi keskkonna 

vastu, kuid sageli ei ole häid võimalu-
si sellega edasi tegelda. 

Paraku ei ole Eestis koondatud 
ka teavet selle kohta, kui palju loo-
dusteaduste huviringe meil tegutseb. 
Mingi ülevaate siiski saab, kui uurida 
Eesti hariduse infosüsteemi ja koha-
like omavalitsuste avalikku teavet. 
Selle põhjal ilmneb, et kõigist huvi-
ringidest (nii huvikoolide kui ka üld-
hariduskoolide ringidest) ainult 5–6% 
käsitleb loodus- ja tehnoloogiavald-
konda. Seda on ilmselgelt liiga vähe. 

Keskkonnahariduskeskused võik-
sid koostöös kohalike omavalitsus-
tega pakutavaid võimalusi laienda-
da ja edendada. Praegu on Eestis 
tõepoolest alles jäänud vaid üksikud 
huvikoolina tegutsevad loodusmajad 
Tartus, Pärnus ja Tallinnas. Ülejäänud 
keskustes on kahtlemata varjul suu-
red võimalused, et oma tegevust mit-
mekesisemaks muuta.

Uutest keskustest võiksid saada 
kogukonna kooskäimiskohad, kus 
pakutaks tegevust nii lastele kui 
ka täiskasvanutele, kogu perele. 
Täiskasvanutele mõeldud tegevus-
te põhiprobleeme on rahastamine: 

Keskkonnaameti keskkonnaharidusbuss alustas tegevust 2013. aasta kevadel. 
Bussiga käiakse loodusharidust jagamas Harju-, Järva- ja Raplamaa kooliõpilastele 
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Uutest keskustest võiksid saada 
kogukonna kooskäimiskohad, 
kus pakutaks tegevust nii laste-
le kui ka täiskasvanutele, kogu 
perele. 
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keskkonnainvesteeringute keskuse 
tingimuste tõttu saab toetust taotleda 
vaid poole maksumuse jaoks. Paraku 
ei ole meie ühiskond valmis rahali-
selt ise panustama, sestap vajab see 
temaatika rohkem tähelepanu. 

Suurepärane näide kogukon-
nakeskuseks kujunemise kohta 
on Tartu loodusmaja. Hoone val-
mis Euroopa regionaalarengu fondi 
toetusel ning Tartu linnavalitsuse 
ja Tartu keskkonnahariduskeskuse 
tihedas koostöös. 

Majas töötab huvikool (loodusma-
ja), mille ringides saavad lapsed osale-
da alates neljandast eluaastast. Kõige 
mitmekesisem on tegevuste valik 
põhikooliealistele, kuid ka gümnaa-
siumiõpilaste huviringide valik laie-
neb. Sellele on palju kaasa aidanud 
ajakohane maja, kus on olemas nii 
labor kui ka hoonet ümbritsev kena 
park ja talveaed. Tegevusi pakutakse 
ka täiskasvanutele: siin korraldatakse 
loodusfilmiõhtuid, loodusteaduslikke 

mälumänge ja loenguid.
Tartu loodusmaja on kasutusel 

hommikust õhtuni: peale täiskas-
vanute ja laste, õppeprogrammides 
osalevate kooli- ja lasteaiarühmade, 
kasutavad loodusmaja võimalusi tei-
sed keskkonnaorganisatsioonid. Veel 
korraldatakse siin lastega peredele 
loodushommikuid ning laste sün-
nipäevi, millesse on põimitud avas-
tusretked loodusesse. Sellise kogu-
konnakeskuse loomine võiks olla iga 
maakonna siht. 

1.  Keskkonnahariduse konseptsioon ‒ http://
www.envir.ee/et/keskkonnahariduse-kont-
septsioon.

Janika Ruusmaa (1968) töötab Tartu 
keskkonnahariduskeskuse juhatajana.
Maris Kivistik (1967) on keskkonnaameti 
keskkonnahariduse osakonna juhataja.
Terje Tuisk (1968) on Eesti teadusagen
tuuri teaduse populariseerimise osakon
na juhataja, tegev ka Muraste looduskoo
lis (MTÜ Studio Viridis Loodusharidus). 
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Aastail 2007–2013 on Euroopa 
regionaalarengu fondi kesk-
konnahariduse infrastruktuuri 
arendamise meetme toel  
•  rajatud 5 uut loodusmaja,
•  renoveeritud 18 keskust,
•  alustanud tööd keskkonna

haridusbuss,
• uuendatud ekspositsioone 

ja täiendatud õppevahendite 
kogusid 29 keskuses.

Aastail 2011–2015 on Euroopa 
sotsiaalfondi keskkonnahari-
duse arendamise programmi 
raames keskkonnaameti eest-
võttel 
•  tehtud uuring õpetajate koo-

litusvajaduse, õppevahendite-
ga varustatuse ja võrgustiku-
koostöö kohta,

•  koolitatud 567 lasteaedade ja 
üldhariduskoolide õpetajat 
ning mitteformaalse keskkon-
nahariduse spetsialisti sääst-
va arengu aktiivõppemeetodi-
te teemal,

•  käinud koos keskkonnaha-
riduse maakondlikud ümar-
lauad,

•  peetud 24 piirkondlikku kesk-
konnahariduskonverentsi ja 
tänavu 22.–24. aprillil Tallinnas 
rahvusvaheline säästva arengu 
hariduse konverents,

•  loodud tele ja raadiosaa-
ted „Ökoskoop“ Vikerraadios 
ning „Mõistlik ja mõttetu“ 
ETV-s, teavitamaks üldsust 
säästvast arengust,

•  koostatud kaheksa uuendus-
likku õppevahendit, mida 
hakatakse kasutama mitmes 
keskkonnaharidust pakkuvas 
keskuses,

• ilmunud üheksa numbrit 
Keskkonnahariduslehte, nii 
eesti kui ka vene keeles,

• peagi saab valmis poolsa-
da filmiklippi säästva arengu 
teemadel; need tehakse kõi-
gile huvilistele kättesaadavaks 
portaalis www.keskkonna-
haridus.ee.

Iisaku looduskeskus on ehitatud vana metskonnahoone asemele. Uus ehitis tehti 
energisäästlik: sellel on päikesepaneelid ja väike tuulegeneraator, oma prügijaam 
ja kompostikast; hoonet kütab maasoojus, maja põhjapoolsel katusel on mätas-
kate. Tänavu pakub Iisaku looduskeskus 13 õppeprogrammi  

Fo
to

: J
ul

ia
 K

ro
pa

tš
ev

a

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



28             EESTI LOODUS   APRILL 2015|220|  

Huvitav Eesti

Kõpu tuletorn on Hiiumaa-reiside menukaim sihtkoht. 
Vaieldamatult on tegu saare olulise sümboliga.

Elen Rekand

Kõpu tuletorn paikneb Hiiumaa 
lääneosas Kõpu poolsaa-
rel, saare kõrgeimas kohas 

Tornimäel. Majakal on kõrgust 36 
meetrit, ent arvestades maapinna kõr-
gust üle merepinna, plingib tornituli 
peaaegu 105 meetri kõrgusel.

Vanuse poolest on Kõpu tule-
torn maailmas kolmas alaliselt töö-
tav majakas, Läänemere piirkonnas 
ja Baltimaades on ta aga vanim säili-
nud tuletorn. See on massiivne nel-
jakandiline rändrahnudest ja paest 
ehitis. 

Meremärk valmis vaevaliselt. 
Meie lääneranniku merepiir on 
oma rohkete neemede ja lahtedega 
olnud meresõitjatele küllaltki oht-
lik piirkond. Seni, kuni merel lii-
geldi madala süvisega veesõiduki-
tega, suudeti oma alus karilt üsna 

hõlpsasti lahti päästa. Ent juba 
12.  sajandi teisel poolel tarvituse-
le võetud suurema süvisega veesõi-
dukitele võisid rannaäärsed mada-
likud tõsist häda tekitada – enne 
kompassi laialdasemat rakenda-
mist sõitsid meremehed piki ran-
nikuid. 

Kõpu poolsaare metsane kõrgendik 
oli läänest saabuvatele meresõitjate-
le võrdlemisi hästi näha. Et võtta õige 
kurss, oli oluline poolsaar aegsasti ära 
tunda. 

Esimesed teated meremärgi vaja-
duse kohta pärinevad 1480.  aastast: 
Tallinna linn soovitas ehitada hoiatava 
meremärgi. Sellele omakorda oli tõuke 
andnud mõjukas Hansa Liit, kes soo-
vis vältida kaubalaevade hukkumist 
Hiiu madalikul, mis rahvasuus olid 
tuntud kui Näkimadalad. 

Meremärgi ehitus kulges aegla-
selt, kuna kohaliku võimu esindaja 
Saare-Lääne piiskop ei suhtunud sel-

lesse kuigi innukalt. Ehitust alustati 
1505.  aastal, rahastus tuli Tallinnalt, 
palgatud oli 15 kiviraidurit. Lühemate 
ja pikemate vaheaegadega torn siis-
ki kerkis ning see võeti kasutusele 
1531. aasta augustis.

Kohalikele mõisnikele ja ranna-
rahvale oli rajatis algul vastumeelt, 
sest laevaõnnetuste järel randa uhu-
tud kraam kuulus muistse ranna-
õiguse järgi neile ja päästetud last 
andis õiguse tasu küsida. Tuli ette, 
et kohalikud meelitasid valetuledega 
laevu madalale lõksu, et nõnda lasti 
endale saada. 

1639. aastal arutati Tallinna raes 
küsimust, kas tuleks palgata tuld hoi-
dev isik. Seni ei olnud torni otsas ole-
vasse paaki järjepidevalt veel tuld teh-
tud. Torn toimis vaid maamärgina, 
mis kaugelt silma paistis. 

Sajandi keskel läks torn eravaldu-
sesse. Siis ehitati välistrepp, pandi üla-
ossa põletusrest ja vints. Tuld haka-
ti tornipaagis süütama 1649.  aasta 
oktoobris. Aastas põletati hulk puid, 
mis tähendas talupoegadele suurt 
koormust. Tule hoidmisega oli ame-
tis kuus meest. Samasugune koor-
mus lasus ka ümbruskonna metsadel: 
ajapikku tuli puude järele minna üha 
kaugemale.

Alates 1805. aastast, kui torn läks 
taas riigi haldusse, hakati puude 
asemel tarvitama petrooli. Ühtlasi 
asuti maamärki ümber ehitama. 
1845.  aastal tehti torn kõrgemaks 
ning tugevdati ja kõrgendati selle 
tugipiilareid. Edelapoolsesse piilaris-
se raiuti trepp, torni sisemusse tehti 
69 astmega keerdtrepp. 

Üldjoontes on 1845. aastal saadud 
ilme säilinud tänini. Torni sisenedes 
tuleb läbida umbes 10 meetri kõrgu-

Eestis vanim tuletorn 

asub Kõpus

Kõpu poolsaare kõige kõrgemas kohas Tornimäel asub üks Eesti tähelepanu-
väärseim tuletorn

Kõpu tuletorn on saanud postmargile 
nõukogude ajal 1982. aastal ja uuesti 
2000. aastal
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ne trepp, mis meenutab kitsast pea-
aegu lõputuna näivat käiku. 

Päästeti varisemisohtust. Aegade 
jooksul on Kõpu tuletorni mitmel 
korral kohendatud, remonditud ja 
ajakohastatud. 

Pärast Teise maailmasõja purus-
tusi ehitis taastati. Üsna palju paran-
dustöid tuli teha ka sügaval sotsialis-
miajal. Paraku oli toonane töökvali-
teet niivõrd kehv, et 1988. aastaks oli 
selge: ainulaadne ehitis on hävimis-
ohus. Seda kinnitasid väliskihis näha 
olnud praod ja varingud. 

Olukorra lahenduseks valati aastail 
1989–1990 kogu tornile ümber tugev 
raudbetoonsärk. See hoidis ära hoone 
kokkuvarisemise ja samas säilis ehiti-
se ajalooline välimus. 

Seega on Kõpu tuletorn üle 
elanud kõik arenguetapid: ala-
tes mereorientiirist-paagist tõeli-
se tuletornini; esialgu oli valgusal-
likaks tavaline puudest süüdatud 
lõke, seejärel tulid õlilambid, siis 
moodsamad reflektorid, elektri-
energial töötavad seadmed ning 
lõpuks pöörlevat magnetvälja kasu-
tavad seadmed (nüüdisaegsed opti-
lised valgusaparaadid).

Rahvusvaheline meremärkide ja 
tuletornide administratsioonide liit 
(IALA) on nii Kõpu kui ka Keri, Pakri, 
Ruhnu, Suurupi alumise ja Tahkuna 
tuletorni valinud kaitset vajava-
te majakate hulka. Huvilised saavad 
Hiiumaa ajaloolist pärli uudistada  
väljast ja ka seest. Uksed on iga päev 
valla alates maikuust kuni septembri 
keskpaigani. 

Elen Rekand (1972) on Tartu kutseharidus
keskuse loodusturismikorralduse õpilane.

Esimene tungivam soovitus rajada 
Hiiumaa läänekaldale meremärk tuli 

Hansa Liidult 15. sajandi lõpuküm-
nenditel. Eri põhjustel torni ehitus aga 

venis, selle kasutuselevõtuajaks on 
märgitud alles aastat 1531. Esialgu oli 

tegu torniga, mille otsa oli asetatud 
tünn. Praeguse välisilme on Kõpu tule-

torn saanud 19. sajandi keskpaigas 
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Essee

Tiit Kändler

Kuulus ameerika kvantfüüsik 
Richard Feynman on möödu-
nud sajandi keskel piiritlenud 

oma võimalused nõnda: „Õigupoolest 
ei ole mul öelda midagi, mida niisa-
ma hästi poleks võinud öelda mõni 
17.  sajandi filosoof“. Uudishimulik 
lugeja võib alljärgnevate sündmuste 
põhjal arvata, kuivõrd erinevad endis-
aegsed uudislood nüüdsetest.

Sensatsioon küülikuid sünnitava 
naise kohta. Tööstusrevolutsiooni 
puhkemisega lõi õitsele üks vahejärk 
inimkonna ajaloos, mis on erakordne 
oma teaduslike avastuste ja leiutiste 
poolest. Aurumasinad, rongid, elek-
ter, selle levi lainetena ja seos mag-
netismiga. Kuid vaba inimvaim oli 
tollal, nii nagu nüüdki, leidlik ja stii-
lirikas teadusuudiseid välja mõtlema.

1726. aasta 19. novembril tea-
tas Inglismaal Surrey maakonnas 
Godalmingi linnas ilmunud ajaleht 
Mist’s Weekly Journal, et seal kan-
dis elanud vaene 25-aastane naine 
Mary Toft on sünnitanud küülikud. 
Ta oli jäänud rasedaks samal aastal, 
ent sünnitus nurjus. Ent rasedana 
oli ta lummunud, töötades põllul ja 
nähes ehmunult rohust välja hüp-
pavat ja põgenevat küülikut. Pärast 
seda ei suutnud ta teha muud, kui 
vaid küülikutele mõelda. 

Kohalik arst John Howard uuris 
asja ja andis mõned loomakeha-
de osad, mille Mary oma sõnul 
oli sünnitanud, näha tunnustatud 
arstidele. Londoni ajaleht Weekly 
Journal kirjutas muu hulgas, et 

John Howardile anti üle surnud olend, 
kes meenutas küülikut, ent kelle süda 
ja kopsud asusid sisemusest väljas-
pool. Neljateistkümne päeva pärast sai 
ta ka perfektse küüliku ja mõne päeva 
jooksul veel neli, kes kõik olid sünni-
tusel surnud.

See polnud veel kõik. Vaesel naisel 
tuli rasedana põllul töötada ja nõnda 
sünnitas ta seal olendi, kel oli kolm 
kassi koiba, üks küüliku koib ja anger-
ja selgroog. Seda tõsiasja tunnistasid 
ka temaga koos töötanud naised.

George I kuninglik arst Nathaniel 
St André saadeti kohapeale asja uuri-
ma ja tema rahulduseks sünnitas 
naine tunni jooksul küüliku torso. 
Sellest said asjaosalised järeldada, et 
Toft räägib tõtt. Kuningas saatis juh-
tunut uurima arst Cyriacus Ahlersi, 
kes märkas, et Toft pole rase, ent 
surub oma jalgu kokku, justkui hoi-
des nende vahel midagi. Pole siis ime, 
et ta jäi skeptiliseks. 

Loost sai ajakirjanduse vahendusel 
riiklik sensatsioon ja Toft muudkui 
jätkas loomade kehaosade sünnita-
mist. Selge see, et käima peal olevad 
naised hakkasid kartma loomi, keda 
nad oma jalutuskäikudel kohtasid.

Onslow parun Thomas Onslow 

hakkas aasta lõpul kummalist sünni-
tust omal käel uurima ja tegi kind-
laks, et möödunud kuu jooksul oli 
Mary abikaasa Joshua Toft ostnud 
kokku noori küülikuid. Kuulsaks saa-
nud Toft toodi Londonisse ja uuriti 
põhjalikult läbi. 

Selle pinge all ja võimetuna sünni-
tama uusi küülikuid, tunnistas naine 
pettuse üles: ta oli loomade kehad või 
kehaosad endale lihtsalt sisse toppi-
nud. Toft pisteti vangikongi. 

Ninapidi veetud arstide hulgas puh-
kes paanika, ja õigusega: paljud kuul-
sad arstid laostusid ning mitu satii-
rikut sai kuulsaks ja rikkaks. Kisa, 
kära ja segadust oli palju: juhtumiga 
oli ju tõsiselt tegelnud kuningakoda 
ning kuulus poeet Alexander Pope oli 
sel teemal kirjutanud koguni satiirili-
se ballaadi. Voltaire kasutas seda melu 
ära ühes oma essees, seades kahtluse 
alla inglise rahva valgustatuse.

Lõpuks lasti Toft lahti ja ta sõi-
tis tagasi kodulinna. Järgmisel aastal 
sünnitas ta tütre. See ei hämmasta-
nud kedagi, sest ta oli enne küüli-
kute sünnitamist kolm tütart ilmale 
toonud.

Tofti pere tolle võika looga raha 
ei teinud; naine pisteti korraks vangi 
1740.  a varastatud esemete eest, ta 
suri aastal 1763. John Howardile 
määrati trahv, mis nüüdses vääringus 
oleks umbes 100 000 naela.

Teine uudislugu pajatab vareste hul-
gatajust. Seits mekümne aasta eest kir-
jeldas baltisakslasest ameerika mate-
maatik Tobias Dantzig (1884–1956) 
ühe varese kurba lõppu. Nii nagu 

Neli uudist 
aprillilainelt

oli ta lummunud, töötades põllul ja 
nähes ehmunult rohust välja hüp-
pavat ja põgenevat küülikut. Pärast 
seda ei suutnud ta teha muud, kui 

Mary Tofti loost sai ajakirjanduse 
vahendusel riiklik sensatsioon
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vares lendab oksalt oksale, on see kir-
jeldus rännanud raamatust raamatus-
se. Esitame selle ka siin. 

Ühe mõisa vaatetorni pesa teinud 
vares otsustati maha lasta. Ent iga 
kord, kui kütt varesele lähenes, tõusis 
lind pesalt lendu. Siis loodeti vares üle 
kavaldada. Torni mindi kahe mehega, 
üks neist jäi sisse, teine lahkus. Vares 
aga vahtis seni eemal, kuni ka teine 
mees oli tornist välja tulnud. Katset 
korrati kolme ja nelja mehega. Kuid 
vares ei lasknud end alt tõmmata, vaid 
jäi alati viimase mehe väljumist oota-
ma. Siis läinud torni viis meest ja neli 
neist kõmpis välja. Nüüd kaotas lind 
järje ja lendas oma pesale tagasi. Mis 
edasi sai, seda võib igaüks ise arvata.

Järeldati, et varesed võivad min-
gil määral tajuda asjade arvu, ent pole 
mingit tõendit, et nad suudaksid loen-
dada. Varesed teevad vahet suurema-
te ja vähemate hulkade vahel siis, kui 
asju on võrdlemisi vähe. Aga neid saab 
petta nagu väikesi lapsi: näiteks lao-
tades asjade hulga suuremale pinna-
le, peavad varesed seda hulka suure-
maks. Linnud suudavad valida suure-
ma hulga teri, kui valida tuleb näiteks 
kolme ja kahe või kolme ja nelja vahel. 
Nad satuvad aga segadusse, kui valida 
tuleb nelja ja viie vahel. 

Loomulikult saavad loomad aru, 
kas tegu on nulli või mõne nullist eri-
neva positiivse täisarvuga. On ju suur 
erinevus, kas toitu leidub või mitte, 
kas neil on pojad või mitte. Ka tajuvad 
nad vähemaid arve, sest pojad tuleb 
kuidagiviisi koos hoida, selleks aga 
on vaja teada, ega mõni neist kadu-
nud pole. Tundub, et loomad kasu-
tavad võrdlust, mitte ei loenda oma 
poegi. Nad ei kasuta arve, vaid hin-
davad objektide kogust. Nad ei suuda 
loendada paaride kaupa, nii nagu ini-
mesed. Loomad ei loenda, sest see on 
seotud mõtlemisega.

Me ei tea, kuidas hindud aasta-
tuhandete eest arve lugema õppi-
sid. Kõigepealt pidid nad arvud ise 
välja mõtlema, ent see on raske töö. 
Väljamõeldistel on siiski üks hea asi: 
ei pea õppima. Kui kord on välja 
mõeldud, siis on see selge. Samuti me 
ei tea, mida mõtlesid hindud hane-
munast. Võibolla nad siiski võtsid 

sellest õppust: tegid nulli ümmargu-
seks kui hanemuna. Igatahes olid just 
hindud esimene rahvas, kes tuli selle 
peale, et ilma nullita enam läbi ei saa. 
Nemad ei peljanud endale tunnistada, 
et pole võimalik hakkama saada mil-
letagi, mida ei ole olemas. 

Kreeklased kartsid nulli nagu tuld. 
Õieti algas nende arvumaailm kahest. 
Üks polnud mingi õige arv ning nulli 
looduses ju ei ole. Me näeme, et on 
kolm õuna. Ent kui õunu ei ole, siis 
ehk ei ole ka kitsi, laevamaste ja mida 
kõike veel. Kas siis neid, mida niikui-
nii pole, saab kõrvutada mingi arvuga? 

Lugu sellest, kuidas uute avastuste-
ga on raske harjuda. Kui taani astro-
noom Tycho Brahe (1546–1641) ehi-
tas endale seitsme meetri raadiusega 
kvadrandi, määras ta sellega suure 
hulga kinnistähtede asukoha täpse-
malt, kui keegi varem seda oli teinud. 
1572. aastal avastas Tycho Kassiopeia 
tähtkujus uue tähe, mis tegi ta maail-
makuulsaks. Tycho elu kulges rahuli-
kult, kuna ta ei toetanud päikesekes-
kest maailmapilti. Ometi tegi ta oma 
täpsusega paljudele meelehärmi.

Kui Tycho määras sekundilise täp-

susega aasta pikkuse, uskus paavst 
Gregorius XIII teadlase juttu ja otsus-
tas kalendri ära muuta. Kalendrist lõi-
gati välja kümme päeva. 

Tuhanded inimesed sattusid paa-
nikasse, et nende elu on kümne päeva 
võrra lühemaks tehtud ning kogune-
sid raevunult tänavatele. Rahutustest 
hoolimata kalendrit siiski tagasi ei 
muudetud.

Väljaränne teeb murelikuks, kuid 
toob ka uusi võimalusi. Võibolla 
pakub teile tuge teadmine, et ära ei 
minda üksnes Eestist. Viimastel aas-

tatel on astronoomid 
avastanud käputäie 
tähti, mis liiguvad nii 
pöörase kiirusega, et 
ühel heal päeval põge-
nevad meie Linnuteelt. 

Astronoomid looda-
vad, et nood eskapistid võivad anda 
teavet tumeaine kohta, mida veel keegi 
näinud ei ole, aga mida on tavalisest 
ainest viis korda enam. Ent siin on üks 
konks: tuleb teada, kust säherdune täht 
on lähtunud. Selleks uuritakse hooli-
kalt hiljuti leitud hüperkiirusega tähe 
HVS17 valguse spektrit. Täht on 153 
miljonit aastat vana ja kihutab Linnutee 
äärel kiirusega poolteist miljonit kilo-
meetrit tunnis. Andmed viitavad, et 
täht pärineb Linnutee keskmest. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Elu pakub mõnusaid seoseid: Tudu tuulik Lääne-Virumaal

Loomulikult saavad loomad aru, 
kas tegu on nulli või mõne nul-
list erineva positiivse täisarvuga. 
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Ronk ja 
lumesadu

Mida rohkem olen ronkasid 
vaadelnud ja pildistanud, 
seda suuremat imetlust on 

nad minus äratanud. Rongapäevi on 
viimaste talvede jooksul kogunenud 
kümneid, vaatlustunde mitusada, aga 
ikka suudavad nad üllatada. 

Soovimata linde inimlikusta-
da, leiab ronkade käitumist jälgides 
ometi paralleele inimesega. Sedavõrd 
palju on neis inimlikke omadusi, nii 
positiivseid kui ka negatiivseid. Eks 
kaarna tarkus ja intelligentsus ole 
üldteada, sotsiaalsus ja mängulisus 
samuti. Aga hämmastav on näha sala-
kavalust, üksteise petmist, pahataht-
likkust, võimuvõitlust, raevukust jms. 
Väga inimlikud tüübid!

Fotograafid üle ilma tahavad pildis-
tada vägevaid karusid ja uhkeid kot-
kaid, selleks pakutakse huvilistele suure 
raha eest erivarjeid. Rongapildistamise 
varjest ei ole ma kuulnud.

Hea pildi puhul on oluline anda 
edasi emotsioone. Üks meeleolu loov 
element põhjamaisel loodusfotol on 
pildile püütud lumesadu. Viimane 
talv ei olnud selles mõttes eriti sood-
ne, korralikku sadu tuli ette harva. 

Minu plaan oli saada kaadreid lumi-
sel oksal istuvast rongast, nokk vastu 
tihedat sadu pärani lahti. Ülesanne ei 
ole väga keeruline, ent kui sadas lund, 
ei olnud ronkasid, ja kui olid ron-
gad, ei olnud sadu. Paaril korral olid 
mõlemad korraga kohal, siis proovi-
sin erisuguseid säriaegu, et jäädvusta-
da lumehelveste langemise teekond eri 
pikkusega valgete joontena. 

Canon 7D, 500  mm, ava 5,6, säri 
1/100, ISO 100, pildistatud varjest.

Ingmar Muusikus
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Eesti looduseuurijate seltsi presidenti 
paleontoloog Oive Tinni 
küsitlenud Toomas Kukk

Soovin õnne Darwini raamatu 
ilmumise puhul! Darwini tõlke toi-
metamine kõlab nagu piibli toime-
tamine, kõrvalt vaadates võib see 
olla arusaamatu. Ega te ju klassikut 
ümber ei kirjutanud?
Selle raamatu toimetamine oli tundu-
valt suurem töö, kui ilmunud teosest 
paistab. Kõik algas sellest, et sain tõl-
kija Mart Nikluse käest 20  cm pak-
suse käsikirjapaki, mis oli masinal 
trükitud kollasele nõukogudeaegsele 
paberile ja üsna hägusaks muutunud. 
Ükski arvutiprogramm selle tekstifai-
liks muundamisega hakkama ei saa-
nud, seetõttu tuli see kõigepealt liht-
salt arvutisse sisestada. Algul aitas 
tubli doktorant Liisa Lang, kui tema 
enam ei jaksanud, siis toksisin teksti 
jooksu pealt ise sisse.

Toimetamistööd tegime neljakesi 
koos: tõlkija Mart Niklus ning 
toimetajad Mart Viikmaa, Lauri 
Laanisto ja mina; nimetasime neid 
kokkusaamisi omavahel Darwini 
klubiks. Kahe ja poole aasta jooksul 
kohtusime igal teisipäevaõhtul LUSi 
maja saalis, kuhu olime endale 
töönurga sisse seadnud; vaid suvel 
ja jõulude ajal pidasime pausi. 
Vaatasime koos lause-lauselt kogu 
teksti läbi, korraga nii kaua, kui 
jõudsime, tavaliselt kolm-neli tundi.

Mõned peatükid võtsid kauem 
aega, mõnega läks kiiremini. Päris 
tihti vaidlesime selle üle, kuidas 
originaali tõlgendada, mida Darwin 
oli täpselt silmas pidanud, ning millist 
eestikeelset vastet oleks ühel või teisel 
juhul kõige parem kasutada, et autori 
mõte täpselt edasi anda.

Toimetamisel oli meil kogu 
aeg kõrval ingliskeelne originaal, 
mille alusel Mart Niklus oli seda 

teost Gulagi vangilaagris tõlkinud. 
Praeguseks on sel raamatul kaaned 
ja sisuosa üksteisest eraldunud ning 
teos üsna kapsaks kulunud. 

Püüdsime säilitada autori stiili nii 
palju, kui see on eesti keeles võimalik. 
Darwini keel ja väljenduslaad on 
keeruline, vahel tuli tema poole 
lehekülje pikkusi lauseid poolitada, 
sest muidu ei õnnestunud neid eesti 
keeles arusaadavaks teha. 

Kas tõlke jaoks tuli luua uusi eesti-
keelseid termineid või saite senis-
tega hakkama?
Päris uusi ei tulnud luua, aga oli üks-
jagu selliseid mõisteid, mille eesti-
keelset vastet tuli küsida kolleegidelt. 
Kindlasti aitas toimetamisel kaasa 
asjaolu, et kõik toimetajad on eri 
taustaga: Mart Viikmaa on elav ent-
süklopeedia ning Lauri Laanistol on 
juba päris pikk tõlkijastaaž.

See oli sul teine suurem Darwini 
raamatu toimetamine. Kuidas sa 
võrdleksid neid kaht teost:„Liikide 
tekkimist“ ja „Inimese põlvne-
mist“?
Mõned inimesed ütlevad, et „Inimese 
põlvnemine“ on pisut lihtsamas kee-
les kirjutatud kui „Liikide tekkimi-
ne“. Mu meelest keele poolest väga 
suurt vahet pole, aga teise raamatu 
– Mart Niklusele ja Mart Viikmaale 
küll kolmanda – toimetamise ajaks 
olime omandanud Darwini omapä-
rase kirjastiili ja selle võrra läks töö 
lihtsamalt. 

Ilmselt on „Inimese põlvnemist“ 
siiski lihtsam lugeda, juba seetõttu, 
et Darwini arutlused inimese 
enda käitumise üle, eri rasside ja 
„metslaste“ kommete võrdlused 
jms on kergemini mõistetavad kui 
arutluskäigud „Liikide tekkimises“. 

Kes võiks olla eestikeelne siht-
rühm, kellele „Inimese põlvnemi-
ne“ on nüüdisajal mõeldud?
See on tüvitekst, ilma selle lugemi-
seta ei tohiks ülikooli lõpetada ükski 
loodusteaduste ega antropoloogia-
tudeng ning tegelikult peaks see 
olema loen-kunagi-läbi-nimekirjas 
igal haritud inimesel. Selles raamatus 
on väga palju üldhuvitavat ning hooli-
mata sellest, et palju sellest 19. sajan-
di teadmisest on vananenud, näitab 
see kätte alguse, kust me oleme oma 
praeguse teadmiseni jõudnud. 

Kuidas sa geoloogina Darwini juur-
de jõudsid?
Darwin oli ka geoloo-
giat õppinud ja oma 
ümbermaailmareisil 
kogus ta palju kivi-
miproove ja kivistisi. 
Aga toimetama kut-
sus mind kadunud 
kolleeg ja hea sõber 

Ivar Puura. 2011.  aasta sügiseks oli 
„Liikide tekkimist“ vahelduva eduga 
viis aastat toimetatud, kuid töö ei ede-
nenud, ja lõpuks oldi sellega ummi-
kusse jõutud. Ühel päeval helistas Ivar 
ja küsis, kas ma oleksin nõus toime-
tajate meeskonnaga ühinema. Olin 
tol hetkel välitööl, kuuldavus pol-
nud suurem asi, aga Ivari toonist sain 
aru, et mure oli suur. Ütlesin „jah“. 
Paari päeva pärast helistas Ivar uues-
ti ja küsis üle, et kas ma mõtlesin oma 
lubadust tõsiselt. Pärast seda asusime-
gi hooga tööle ning ühise töö tulemu-
sena hakkas raamat peagi kuju võtma. 
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Toimetamisel oli meil kogu aeg 
kõrval ingliskeelne originaal, mille 
alusel Mart Niklus oli seda teost 
Gulagi vangilaagris tõlkinud. 
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Oive Tinn on sündinud 25. juulil 1966 Tallinnas. 
Lõpetas 1984. a Tallinna 7. keskkooli ja 1989. a 
Tartu ülikooli geoloogiainsenerina. 1997 kaitses 
samas teadusmagistri ja 2002 filosoofiadoktori 
väitekirja. 2004–2005 oli järeldoktorantuuris 
California ülikoolis Santa Barbaras. 1989. aas-
tast on töötanud Tartu ülikooli loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna geoloogiaosakon-
nas, 2008. aastast vanemteadurina. Kuulub 
mitmesse erialaseltsi, nagu The Paleontological 
Society (alates 2000), The Palaeontological 
Association (alates 2001), Eesti geoloogia selts 
(2002. a peale), Eesti looduseuurijate selts 
(2004, 2014. aastast president). 2007. a pälvinud 
teaduse populariseerimise auhinna, 2011 Eesti 
Looduse aasta autori tiitli.
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Darwini raamat on üks suuremaid 
teoseid, mida Eesti looduseuurija-
te selts on viimasel ajal kirjastanud. 
Millega selts veel tegeleb ja millega 
ta silma paistab?
Seltsiga on nagu Darwini toimeta-
misega: need, kes siin koos käivad ja 
seda veavad, on suured entusiastid. 
Kunagi sai selts alguse teaduse tege-
misest ja seltsiga ühineti just teaduse 
tegemise eesmärgil. Nüüd on teadus 
muutunud ülikoolide pärusmaaks 
ning seltsi liikmed tegelevad sellega 
oma põhitöökohtadel. 

Paljud LUSi projektid on aga 
sellised, mida ülikoolide kaudu oleks 
keerukas teha: need on mitmesugused 
rakendusuuringud ja seireprojektid. 
LUSi saalis peetakse avalikke loenguid 
üldhuvitavatel teemadel, neid on 
oodatud kuulama nii seltsi liikmed kui 
ka külalised. 

Kuidas on LUSi järelkasvuga: kas 
noori liikmeid ikka lisandub?
Üks seltsi võlusid ongi see, et siia kuu-
luvad eri vanuses inimesed ja noo-
red saavad seltsi üritustel kohtuda ini-
mestega, kes ülikoolis enam ammu ei 
õpeta ning kellest nad muidu oleks 
ainult legendidest kuulnud. Sama toi-
mib ka vastupidi: vanem generatsioon 
saab näha tegusaid noori teadlasi ja on 
päris tihti rõõmsalt üllatunud nende 
entusiastlikke ettekandeid kuulates. 

Praegu kehtiva põhikirja järgi 
peaksid seltsi liikmed olema kõrg-

haridusega. See tähendab seda, 
et tudengid ei saaks seltsi liikmeks 
astuda, aga seda reeglit tahaksime 
muuta. Noori inimesi võetakse 
liikmeks peaaegu igal koosolekul. 
Mulle tundub, et noortel on aukartus 
seltsi nime ees: mis nüüd mina, enne 
doktoritöö kaitsmist ei hakka LUSiga 
liitumisest mõtlemagi. Mul endal oli 
sama tunne, julgesin avalduse täita 
alles pärast doktoritöö kaitsmist.

Millised on seltsi suuremad soovid 
või unistused?
LUSi raamatukogus on arvel umbes 
160  000 köidet, nende seas on väga 
vanu ja haruldasi eksemplare. Meil 
oleks hädasti vaja juurde üht või kaht 
inimest, kes aitaksid seda raamatu-
kogu hallata. Teine asi on meie vääri-
kas ajalooline maja, mis on üks Tartu 
vanemaid säilinud hooneid. Selle kor-
rashoid ja kestmine on väga olulised, 
kuid ainuüksi seltsi liikmemaksudega 
on seda peaaegu võimatu teha.

Aga sellised asjad nagu LUSi raa-
matukogu ja seltsi maja ei mahu hästi 
tänapäevaste prioriteetide hulka, 

samuti nagu Darwini teos-
te tõlkimine.

Saan aru, et Darwini raa-
matut toimetasite kaks 
ja pool aastat vaid õhina-
põhiselt, tasuta?
Siin on vist õige kasuta-
da selliseid sõnu nagu „mis-
sioonitunne“ ja „entusiasm“. 
Darwini teoste tõlkimine ja 

toimetamine ei mahu tõepoolest ühegi 
fondi põhisuuna alla. Teaduse tipp-
teose, olgugi et 19.  sajandist pärineva, 
välja andmist on piinlik nimetada tea-
duse populariseerimiseks. Sama vähe 
sobitub see keskkonnateemadega tege-
leva organisatsiooni või kirjandust välja 
andvate fondide prioriteetidega. Pärast 
kõiki viisakaid äraütlemisi ei jäänudki 
meil muud üle kui pöörduda Hooandja 
poole ning nii saime raamatu trükkimi-
seks vajaliku raha kokku. 

Ilmselt oled jõudnud Darwini toi-
metamise kõrvalt ka oma põhitööd 
teha. Oled erialalt paleontoloog. 
Mille poolest on näiteks ostrakoo-
did huvipakkuvad?
Paleontoloogia kohapealt olen muutu-

nud hunt Kriimsilmaks, 
kel on üheksa ametit. 
Alustasin magistran-
tuuris brahhiopoodi-
de ehk käsijalgsetega. 
Doktorantuuris asusin 
hoopis mikroskoopili-
si karpvähilisi uurima. 
Miks just nii, oli päris 
naljakas lugu. Nägin 

iga päev kolleegi mikroskoobi taga 
istumas ja uurimas midagi, mida kõr-
valtvaataja ei näe. Aga see tegevus tun-
dus kohutavalt põnev ja ma tahtsin, et 
ka mul oleks sama huvitav. (Naerab.)

Karpvähilised ongi toredad loomad, 
neid leidub kõikides tänapäevastes 
veekogudes: jõgedes, järvedes, mere-
des. Eesti Ordoviitsiumi kihtidest 
leitud fossiilid on aga ühed maailma 
vanimad karpvähilised. Oleme oma 
ekspeditsioonidel kogunud proove ka 
teistelt paleokontinentidelt, et neid 
omavahel võrrelda. 

Tegelikult on kogu mikroskoopiliste 
kivististe maailm erakordselt põnev: 
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Raamatu „Inimese põlvnemine“ toimetajad ja tõlkijad, nn Darwini klubi: Oive Tinn, 
Lauri Laanisto, Mart Viikmaa ja Mart Niklus

Pärast kõiki viisakaid äraütlemi-
si ei jäänudki meil muud üle kui 
pöörduda Hooandja poole ning 
nii saime raamatu trükkimiseks 
vajaliku raha kokku. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



APRILL 2015   EESTI LOODUS                    37

tavaline inimene ei kujuta ettegi, 
mis võib ühes peopesasuuruses 
lubjakivitükis peidus olla. Paljude 
mikrokivististe puhul on päris hästi 
teada, millega või kellega on tegemist. 
Aga nende seas on ka palju selliseid, 
mille puhul tuleb rakendada päris 
palju fantaasiat, et aru saada, kelle 
küljest üks või teine fragment on 
pärit. Ja leidub ka päris palju selliseid 
imekivistisi, millele ei oskagi nime 
anda. Selletaolisi peitub ilmselt kõikide 
paleontoloogide sahtlites. 

Kui palju on geoloogidel-paleon-
toloogidel välitöid? Või käid korra 
ekspeditsioonil ja järgmised aasta-
kümned töötad materjali läbi?
Nii ja naa. Varem oli üks olulisi põhjusi, 
miks geoloogiks tuldi: et saaks palju loo-
duses käia. Siiani on neid, kes tahavad 
välitöid teha, ja mina nende hulgas. On 
ka neid, kes eelistavad olla tubasel tööl ja 
valgete kinnastega töötada. Mulle meel-
dib paljandis istuda ja tööd teha.

Kus sa viimati välitöödel käinud 
oled?
Eestis on suurepärased võimalused: 
istud autosse, sõidad tunni ajaga pal-
jandisse ja töötad seal nii palju, kui 
tahad; suvisel ajal on ka valget aega 
piisavalt. Mõnes riigis on geoloogi-
lised välitööd ja fossiilide kogumi-
ne seotud väga suure bürokraatiaga, 
sama keeruline on ka neid uurimise 
otstarbel maalt välja viia. 

Minu enda töölaual ja laua kõrval 
kastides on aga praegu sellised ainu-
laadsed fossiilid, millega töö tamine 
on iga paleontoloogi unistus. Nii 
säilivuselt kui ka teaduslikult tähtsuselt 
on need võrreldavad maailmakuulsa 
Burgess Shale’i leiukohaga Kanadas 
ja Chengjiangiga Hiinas. Viimati 
mainitud paigas õnnestus mul endal 
eelmisel suvel käia.

Paljanditest pudeneb ju nagu-
nii kivistisi. Kuidas suhtuda nende 
kaitsesse? Kas kivististe kaitse on 
probleemne?
See on mitme otsaga asi. Lubjakivi 
koosnebki sisuliselt fossiilidest – 
kes neid kõiki uurida või üle lugeda 
jõuaks! Eesti kõige kivististerikkam 

kivim on põlevkivi, mis annab val-
gust tervele riigile ning mille paleon-
toloogilise uurimisega ei tegele prae-
gu otseselt keegi. Sealt on aga leitud 
näiteks meie kõige suuremad trilobii-
did, paarikümne sentimeetri pikku-
sed iludused. 

Samas leidub Eestis väga haruldasi 
kivistisi, mis on tõelised haruldused 
ka maailma mastaabis, ning nende 
leiukohti me ei tahaks avaldada. 

Paljandid pole sugugi kaitstud, olgugi 
et need on nimeliselt kaitse all. Näiteks 
toon Porkuni, mille seinas oli näha 
suur, ligi meetrise läbimõõduga ilus 
korall, mida praeguseks enam peaaegu 
pole. See on sealt välja urgitsetud, 
kusjuures tõenäoliselt on tema kallal 
käidud kangidega, sest kahe palja 
käega ei oleks seda sealt kätte saadud. 
Mida see inimene korallitükkidega 
tegi, ei tea. Selliseid näiteid, kus 
südametunnistuseta inimesed on 
ilusad paljandid ära lõhkunud või 
kivististega barbaarselt ümber käinud, 
on maailmas väga palju, seetõttu on 

targem pigem ettevaatlik olla. 
Kui aga haruldast kivistist võrrelda 

harva nähtava linnuliigiga, siis kumb 
on haruldasem? Linnud saavad 
loodetavasti veel järglasi, aga mõni 
fossiil ongi maailmas ainuke oma liigi 
esindaja.

Miks oksjonitel ostetakse fossiile: 
kas kogusse või lihtsalt kaminale 
kaunistuseks?
Fossiilide kogujaid on maailmas väga 
palju ja hobipaleontolooge pole maa-
ilmas oluliselt vähem kui ornitoloo-
giaharrastajaid. Eesti on nii rikas fos-
siilide poolest, aga olen siin kohanud 
vaid paari inimest, kes süstemaatiliselt 
koguvad kivistisi. Korralikke, teadus-
liku väärtusega erakogusid ma ei tea 
Eestis olevat.

Kas teadlased saavad erakogusid 
kasutada?
Keeruline lugu. Paleontoloogidele 
kehtivad samad reeglid mis bioloo-
gidelegi: zooloogilise ja botaanilise 
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Töö paljandis algab tihtipeale seina puhastamise ja kihtide mõõtmise ning kirjel-
damisega, kiivri kandmine on sellises kohas elementaarne
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nomenklatuuri koodeksite järgi pea-
vad uue kirjeldatud liigi tüüpeksemp-
larid olema kättesaadavad avalikes 
kogudes. Kui see on miljonäri häärbe-
ris, siis see pole üldkasutatav ja soliid-
sed teadusajakirjad ei taha selliseid lii-
gikirjeldusi avaldada.

Kas Eestis peaks paleontoloogia-
huvi kuidagi soodustama?
Geoloogiamuuseumid on ikka kor-
raldanud õppekäike paljanditesse ja 
teinud fossiilipäevi, näiteks Vilsandi 
rahvuspargis. Inimestele õpetatak-
se vasaraga ümberkäimist ja kuidas 
kivistisi koguda ja nende eest hoolt 
kanda. Kasvõi näiteks seda, et kivisti-
si ei tohiks lihtsalt kotti üksteise otsa 
tõsta, sest oma „kivisest loomusest“ 
hoolimata on nad väga õrnad. Tartus 
käivad õpetajad koos õpilastega üli-
kooli loodusmuuseumis fossiilidega 
tutvumas, mõnikord ka paljandites 
ise kivistisi kogumas.

Kuidas sa ise geoloogia juurde 
jõudsid?
Väga täpselt ei teagi, ehkki teadsin 
juba kauges lapsepõlves, et minust 
saab geoloog. Käisin Tallinnas loo-
dusesõprade majas, mida siis kut-
suti „nattide majaks“, geoloogiarin-
gis, mida tookord juhendas Maret 
Vihman. Ma tegelikult ei mäleta, et 
oleksime seal kuigivõrd tõsiselt geo-

loogiaga tegelenud, rohkem matka-
sime mööda metsi, õppisime samb-
laid ja linde tundma ning võistlesime 
olümpiaadidel looduse tundmises. 
Selleks, muide, valmistusime põhja-
likult, töötasime aastakäikude kaupa 
läbi Eesti Loodust ja muud eesti-
keelset aimekirjandust. Paljud minu 
lapsepõlve lemmikraamatud olid 
„Maailm ja mõnda“ sarjast.

Tagantjärele on raske taastada neid 
mõtteahelaid, mis on mind geoloogia 
juurde toonud. 

Kas Eestis lisandub noori paleon-
tolooge? Nüüdisaeg ei kipu süvene-
mist soodustama.
Ei soodusta jah, aga tundub, et need 
vähesed, kes praegu paleontoloogia 
vastu huvi ilmutavad, tahavad tõepoo-
lest selle valdkonnaga tegeleda. 

Erialana aga annab geoloogia 
uurijale sügavama arusaamise ajast 
ja ruumist, võib-olla astronoomia on 
ainsa teadusena võrreldav, aga selle 
mastaabid on teises suurusjärgus. 
Paleontoloogiks võib saada kahel 
moel: geoloogia ja bioloogia alus-
hariduse kaudu. Esimesi on maailmas 

märksa rohkem, tundub, et aegruumi 
mõistmise peale on bioloogiat lihtsam 
põimida kui vastupidi. 

Kuidas Eesti paleontoloogia maail-
mas silma paistab?
Teeme koostööd üle maailma. Need 
paleontoloogid, kes tegelevad sama 
vanusega, peamiselt Ordoviitsiumi ja 
Siluri, aga ka Devoni vanusega fossiili-
dega, käivad Eestis päris tihti. 

Paleontoloogide kogukond on 
suhteliselt väike ja nii kurvalt, kui see 
ka ei kõla, jääb meid üha vähemaks. 
Seda kurdavad kõik kolleegid 
üle maailma. Uurida on palju, aga 
väljasurnud loomad ja taimed ei kuulu 
rahastajate eelis tuste hulka. Kui, 
siis vaid atraktiivsed dino saurused, 
mida on kerge kas või meele l ahutus -
tööstusele müüa. 19.  sajandil võis 
mõisnik hobi korras teadusega 
tegeleda, paraku pole 21.  sajandil 
võimalik elektronmikroskoope ja kalli 
apa ratuuriga suuri ülikoolilaboreid 
sel moel ülal pidada.

Kui hästi ollakse praegusajal tut-
tav kolleegide töödega mujal maa-
ilmas?
Tänapäeval on see lihtne: väga palju 
aitab kaasa ResearchGate’i ehk teadlas-
te Facebookiks kutsutav portaal, mille 
kaudu saad kogu aeg infot selle kohta, 

mida kolleegid on aval-
danud. Probleemide 
korral võib alati kol-
leegi käest nõu küsi-
da, kiiresti fotosid või 
laborianalüüsi tulemu-
si jms jagada. Isegi kui 

on vaja ühe laua taha istuda, siis ena-
masti ollakse ju üksteisest vaid mõne 
lennutunni kaugusel. 

Infomaht on tohutu ja kasvab 
pidevalt, aga kohati tundub mulle, et 
samas mahus kasvab ka müra maht. 
Mõtlesin Darwini ülitihedat teksti 
toimetades sageli, et sama infohulga 
põhjal, mille tema mahutas ühele 
raamatu leheküljele või ühte pikemasse 
lõiku, kirjutatakse täna päeval artikkel. 
Praegu tuleb iga infokild kiiresti publit-
seerida, kellelgi ei lasta aastaid mõtteid 
mõlgutada ja oma ideid kontrollida. 

Vihjan siin jälle Darwinile, kes 

Intervjuu
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Uurida on palju, aga väljasurnud 
loomad ja taimed ei kuulu rahas-
tajate eelis tuste hulka. 
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Mõtlesin Darwini ülitihedat teksti toimetades sageli, et sama infohulga põhjal, mille 
tema mahutas ühele raamatu leheküljele või ühte pikemasse lõiku, kirjutatakse 
täna päeval artikkel
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oma „Liikide tekkimise“ lõpus andis 
kuulsa lausega „ .. valgust heidetakse 
inimese põlvnemisele ja tema 
ajaloole .. “ mõista, et tal on küpsemas 
teadmine inimese evolutsiooniloost. 
Kuid trükis ilmus see alles kaksteist 
aastat hiljem, siis, kui ta oli omaenda 
ja kaasaegsete tähelepanekud põhja-
likult läbi töötanud.

Eestikeelsed rahvavalgustuslikud 
artiklid teadlase elulookirjeldust 
vist uhkemaks ei tee?
Kirjandusloendis on vähemasti vastav 
jaotus olemas, näiteks 6.7, muu loo-
metegevus. Populaarteaduslikke kirju-
tisi ei ole tõepoolest mõtet aastaaruan-
des näidata: seal loodetakse näha kõrge 
rahvusvahelise tasemega teadusaja-
kirjades ilmunud artikleid. Aga teiselt 
poolt: kes peaks siis eesti keeles kirjuta-
ma, kui mitte teadlane ise. Meil pole nii 
palju inimesi, et teadlaste kõrval oleks 
võimalik ülal pidada ka doktorikraadi-
ga teadusajakirjanikke, ent mujal maa-
ilmas on see päris tavaline nähtus ning 
arvestatav karjäärivõimalus. 

Kirjutav teadlane on tihti etem kui 
teadusajakirjanik, kes ei saa teadus-
valdkonnas olla nii kodus, kui selle-
ga iga päev tegelev teadlane.
Nii see on. Ka maailma tuntumad tea-
duse populariseerijad on olnud oma 
valdkonnas tippteadlased, kasvõi näi-
teks Stephen Jay Gould või Richard 
Dawkins. Ühelt poolt on spetsialist 
ise pidevalt uut teadmist luues ja kol-
leegide viimaste töödega kursis olles 
oma eriala eesliinil. Samas, kui ta kir-
jutab teadusest „tavalisele inimesele“, 
siis ta teab, mis on see peamine iva, 
mida tuleb rõhutada, ning kuhumaani 
võib ta seda lihtsustada, ilma et oluline 
info ära kaoks või (halvemal juhul) sisu 
lausa naeruväärseks ei muutuks. 

Geoloogide sügiskoolide ja teoree-
tilise bioloogia kevadkoolide kogu-
mikud on mu meelest ses mõttes 
üliolulised, et tõsiteadusest kirjuta-
takse ka eesti keeles.
Teoreetilise bioloogia kevadkool ja 
geoloogia sügiskool on mõlemad väga 
inspireerivad üritused, kus saavad 

kokku vanad sõbrad ja uued tulijad 
ning mis toimuvad eelkõige tänu tegi-
jate entusiasmile. Ka mõlema ürituse 
artiklikogumikud on omaette väärtu-
sega ja vahest tagantjärele isegi pisut 
olulisemad, kui need parajasti võivad 
tunduda. Kindla sihiga on mõlema 
kooli kogumikke püütud hoida eesti-
keelsena. Geoloogia sügiskooli jaoks 
oleme vahel osa kirjutisi lausa ära tõl-
kinud: kui oleme näiteks palunud kir-
jutada mõnel järeldoktorantuuris ole-
val välismaalasel.

Kas sul on peale töö ka muid hobi-
sid? Kas maalid endiselt?
Pikk paus on vahele tulnud ja värvid 
on ära kuivanud. Olen pidanud plaa-
ni uued värvid hankida ja asuda uuesti 
kätt ning silma treenima. 

Lõõgastuda aitab ka näiteks 
rattasõit, käin Chemicumis aasta 
ringi tööl rattaga ja üks ots tuleb 
juba kümme kilomeetrit. Vahel 
käin ka jooksmas, aga suurematest 
rahvajooksudest hoian heaga eemale. 
(Naerab.) 

Koos kolleegide Tõnu Meidla ja Leho Ainsaarega Siberis 
Podkamennaja Tunguska jõe ääres ekspeditsioonil
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Aasta puu
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Harilik kukerpuu (Berberis vulgaris) on kukerpuuliste sugu-
konna kukerpuu perekonda kuuluv põõsaspuu, mis sir-
gub ühe kuni kolme meetri kõrguseks. Eestis kasvab kuker-
puid peaasjalikult Loode- ja Lääne-Eestis. Kindlasti väärib 
ta aasta puu auväärset tiitlit. Kui palju me seda verevate 
hapukate marjadega taime õigupoolest tunneme või mida 
temast teame? 

Marju Kõivupuu

Sinasõprus kukerpuuga on palju-
del meist alanud juba lapsepõlves, 
kui hapukas karamell Barbariss, mida 
kommivabrik Kalev on tootnud üle 
60 aasta, sai krõbisevast paberist välja 
kougitud ja suhu pistetud. Parema 
puudusel tõi see leevendust ka köha-
le. Karamellide valmistamiseks kasu-
tatakse kukerpuumarja-
de mahlast valmistatud 
essentsi. 

Kalevi kodulehelt võime 
lugeda soovitust, kuidas 
tervislikust kommist kõige 
suuremat maitsenau-
dingut saada: „Pista 
komm põske ja 
rüüpa suhkruta teed 
peale – see on klassi-
kaline viis barbarissimaitselise klaas-
karamelli nautimiseks. Karamellid 
sobivad hästi inimestele, kes jälgivad 
keskmisest enam oma kehakaalu. 
Nimelt ei sisalda need maiustused 
rasva ja annavad seetõttu šokolaa-
dist oluliselt vähem kaloreid. Samas 
jätkub karamelli mõnusat maitset 
pikaks ajaks, mistõttu on need kom-
mid ka laste suured lemmikud“ [2].

Kukerpuu kasvab Euroopas, 
Põhja-Aafrikas, kohati ka Kesk-
Aasias ning Ameerikas. Eestisse 
toodi kukerpuu arvatavasti Kesk-

Euroopast 18.–19.  sajandil; teda 
hakati mõisaaedades kasvata-
ma heki- ja ilutaimena. Kukerpuu 
seemneid aitasid loodusse levita-
da linnud ning kukerpuu metsistus. 
Kahjuks on kukerpuu kõrreroos-
te-seene vaheperemees, seetõttu ei 
soovita teda näha kasvamas põl-
dude läheduses. Punaselehise vor-
mina on Eestis populaarne ja levi-

nud Thunbergi kukerpuu 
(Berberis thunbergii). 

Kukerpuu rahvapära-
sed nimetused – pabu-
rits, paburitski, barba-
riis, barbariss, paaberits, 
kukerkuusk, hapumar-
japuu – on suure tõe-
näosusega pärit balti-
saksa sõnast Barberitze, 

samamoodi nagu näiteks läti bārbe-
les. Rahvasuu aga tunneb kukerpuu, 
kukepuu või kukerkuusena sootuks 
teisi põõsaspuid: harilikku kuslapuud 
(Lonicera xylosteum) või verevat kont-
puud (Cornus sanguinea). Viimane 
kasvab looduslikult peamiselt Lääne-
Eestis ja saartel. 

Etümoloogiliselt võiks rahva-
keelset nimetust kuke/r/puu seleta-
da nimisõna kuku või kuke kaudu, 
mis murdeti ei tähenda ootuspära-
selt mitte meessoost kana, vaid hoo-
pis õit, võrdle soome kukkia ’õitse-
da’ [5:  181]. Hariliku kukerpuu õied 

ei ole kaugeltki nii lopsakad ja sil-
mapaistvalt valged kui kuslapuul või 
kontpuul, vaid märksa tagasihoidli-
kumad kollased ja omapärase imala-
võitu lõhnaga. 

Kukerpuu on kogu Euroopas 
olnud küllaltki hinnatud värvitaim. 
Kasutatud on nii tooreid kui ka küp-
seid marju, mis andsid vastavalt kol-
last või punast värvi. Sidrunkollast 
värvi on saadud koorte, juurte ja isegi 
puiduga värvides. Kukerpuuga on 
värvitud villast, siidist ja puuvillast 
materjali, samuti nahka. Eestis on see 
põõsas puu olnud värvitaimena tarvi-
tusel tema peamistes kasvupiirkonda-
des saartel ja Põhja-Eestis.

Kukerpuu kollakas puit on tugev ja 
hästi poleeritav, sestap on temast val-
mistatud mitmesuguseid pisiesemeid 
või nipsasju. 

Hoopis rohkem on kukerpuud 
kasutatud toidu- ja ravimtaime-
na. Siinmail on baltisakslased kuker-

Teretutvus 
kukerpuuga

tatakse kukerpuumarja-
de mahlast valmistatud 

Kalevi kodulehelt võime 
lugeda soovitust, kuidas 
tervislikust kommist kõige 
suuremat maitsenau-
dingut saada: „Pista 

peale – see on klassi-

nud Thunbergi kukerpuu 
(

sed nimetused – 
rits, paburitski, barba-
riis, barbariss, paaberits, 
kukerkuusk, hapumar-
japuu
näosusega pärit balti-
saksa sõnast 
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puumarjadest pressinud mahla ja tei-
nud keedist. Mõisaköögis lisati marju 
hapendamisele minevatele kapsaste-
le; kevadel keedeti kukerpuu noortest 
hapukatest lehtedest suppi või val-
mistati salatit. Siinse talurahva köögis 
pole kukerpuumarju teadaolevalt toi-
duks tarvitatud, kuid lapsed on keva-
diti närinud värskeid kukerpuulehti. 

Tänapäeval muutub kukerpuu üha 
menukamaks moodsas köögis, mis kii-
kab uusi maitseelamusi ja tervislikumat 
toitu otsides üha sagedamini ka emake-
se looduse sahvrisse. Nüüdisajal tarvi-
tatakse värskeid või kuivatatud kuker-
puumarju näiteks linnu- ja lihaküpse-
tamisel. Kuivatatud marjadega on siin-
seal maitsestatud ka Türgi kohvi. 

Kesk-Aasias ja 
Iraanis tuntakse kui-
vatatud kukerpuumar-
ju nimetuse all zeresh-
ki või sereshki, see on 
kohalikus köögis hin-
natud toidulisand. 

Kukerpuumarjad sisaldavad mitme-
suguseid happeid ja suhkruid, samuti 
rohkesti C-vitamiini. 

Minu jäägitu sõprus kukerpuu kui 
toidutaimega sai alguse alles mõni 
aasta tagasi, kui sain proovida kuker-
puumahla, mis on värvuselt luksus-
lik granaatõunapunane ja maitselt 
mõnusalt hapukas, pisut meenutades 
lapsepõlveaegset punasesõstrajooki. 

Nii rahva- kui ka akadeemili-
ses meditsiinis on kukerpuu olnud 
tunduvalt populaarsem kui köögis. 
Akadeemilises meditsiinis kasutatak-
se ravimtaimena kogu taime: lehti, 
juuri ja marju. Droogina pruugitakse 
ka kukerpuujuurte koort. Lehti korja-

takse õite moodustumise ja õitsemise 
ajal, juuri kogu suve ja vilju küpselt. 

Lehtede alkoholtõmmisest on kasu 
emakaverejooksu korral ja sapinõris-
tuse soodustajana, vesitõmmisest aga 
põletikuvastase ja nõristust soodus-
tava vahendina maksa- ja sapiteede 
haiguste korral. Juurtest tööstuslikult 
toodetud berberiinbisulfaati kasuta-
takse hepatiidi, sapipõiepõletiku ja 
sapikivide ravimisel ning soovitatak-
se pruukida malaaria, düsenteeria ja 
maksavähi korral, kuid viimati nime-
tatud haiguste ravis ei ole selle aine 
toime tõestatud. Kõnealune sulfaat 
on olnud kasutusel morfiinisõltlaste 
võõrutusravis. 

Vastunäidustatud on kukerpuu 
tarvitus raseduse korral, sest kuker-
puu viljade, lehtede ning juurte tõm-
mised ja leotised kutsuvad esile 
emaka kokkutõmbeid. Kui berberiini 
kasutatakse üle 4 mg, võib ta põhjus-
tada värinaid, ninaverejooksu, iivel-
dust, oksendamist, kõhulahtisust ja 
neeruärritust [3: 123–124]. 

Rahvameditsiinis on kukerpuu 
üsna populaarne ravimtaim. Vanemas 
meditsiinipärimuses on kukerpuud 
pruugitud hambahaiguste ravis, näi-
teks: Hambavalu puhul pandi soola 
ja silgupäid, piibupigi ja kervesilma 
pial põletatud kukerpuud, selle eli. 
See oli see hambavalurohi. Või teine 
ülestähendus: Kukerpuu – kukepuu. 
„Viiulid“. Hammast torkida – võtab 
valu ära. 

Ka nahahaiguste korral on 
kuker puust usutavasti abi saadud: 
Sammaspool. Valmistati 9 puulii-
gi koorest keedis (hautis), mida ase-
tati kompressina haigele kohale. 
Vajalikeks puuliikideks olid tamm, 
saar, vaher, jalakas, kukerpuu, pärn, 
lepp, kuusk, mänd [1].

Marjadest ja noortest lehtedest 
keedetud teed on tarvitatud neeru-
haiguste vastu ning kukerpuu marju 
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Kukerpuu on kogu Euroopas 
olnud küllaltki hinnatud värvi-
taim. 

Hariliku kukerpuu õied ei ole kaugelt-
ki nii lopsakad ja silmapaistvalt val-
ged kui kuslapuul või kontpuul, vaid 
märksa tagasihoidlikumad kollased ja 
omapärase imalavõitu lõhnaga
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on söödud, et puhastada verd ja kor-
rastada seedimist.  

Uuema aja rahvameditsiinis kasu-
tatakse kukerpuu vilju uriini- ja sapi-
eritust soodustava vahendina. Samas 
toimivad marjad ja nende mahl nõrga 
lahtistina. Kukerpuu marjad ja mahl 
on väidetavalt kasulikud ka südame- 
ja vereringehaigetele. 

Välispidi kasutatakse rahvame-

ditsiinis kukerpuu lehti ja juuri, mil-
lest valmistatud tõmmised ja leotised 
mõjuvad  antiseptiliselt, põletikuvas-
taselt ja toniseerivalt. Samuti sobib 
nendega turgutada närtsinud nahka, 
kiirendada juuste kasvu, pleegitada 
pigmendilaike ja tedretähne ning ravi-
da rasuvoolust ja nahapõletikke [4].

Homöopaatias on kukerpuu kasu-
tusel ainevahetushäirete, neeru- ja 

maksahaiguste, podagra ning hemor-
roidide korral [3: 124]. 

Kukerpuust valmistatud veini tasuks 
juua kõhukinnisuse, maksa-, sapi- ja 
seedekulgla haiguste korral. Moodne 
rahvameditsiin soovitab kukerpuu-
marjade mahla hoopistükkis alkoho-
lismi raviks: [- - -] Ning kui sul on prob-
leeme alkoholismiga, siis rahvamedit-
siin õpetab, et võta supilusikas kuker-
puu marju, keeda neid emailnõus 
umbes 0,3 liitris vees 15 minutit ja lase 
siis kaane all tõmmata pool tundi. Siis 
joo see kõik korraga ära [1]. 

1.  HERBA: historitsistlik eesti rahvameditsiini 
botaaniline andmebaas: herba.folklore.ee. 

2.  Kalevi barbarissimaitseline karamell. – 
kalev.ee/tooted/maiustused-ja-kupsised/
kompvekid/karamellid/kalev-caramel-bar-
barissimaitseline-karamell-120g.

3.  Raal, Ain 2010. Maailma ravimtaimede ent-
süklopeedia. Eesti entsüklopeediakirjastus. 
Tallinn.

4. Toom, Maie. Kukerpuu: www.terviseleht.
ee/200035/35_kukerpuu.php3.

5. Viires, Ants 2000. Puud ja inimesed. 
Ilmamaa, Tartu.

Marju Kõivupuu (1960) on folklorist, 
Tallinna ülikooli maastiku ja kultuuri
keskuse vanemteadur. Eesti Looduses 
avaldanud artikleid looduse ja rahva
pärimuse teemadel.

Aasta puu
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Hariliku kukerpuu levik Eestis „Eesti taimede levikuatlase“ (2005) andmetel

Uuema aja rahvameditsiinis kasutatakse kukerpuu vilju uriini- ja sapi eritust soodustava vahendina. Samas toimivad marjad ja 
nende mahl nõrga lahtistina
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EL küsib

Mida toob kaasa Orissaare tamme 
valimine Euroopa aasta puuks? 
Heiki Hanso, 
OÜ Arborest

Igale väikesele rii-
gile on üleilm-
ne tunnustus 

mis tahes vald-
konnas väga oluline. Nii ka see, et 
Euroopa aasta puuks on valitud eri-
line, ent samas täiesti tavaline tamm 
Saaremaalt Orissaarest. Selle harili-
ku, umbes 150-aastase tamme teeb 
Euroopa kõige erilisemaks tema kas-
vukoht keset jalgpalliväljakut ning sel-
lest tingitud roll kogukonna ajaloos. 

Inimestel on kombeks igapäevase 
ja lähedal oleva ilu ja võluga ära har-
juda, nii et sellele ei pöörata tähelepa-
nu. Eriline meie ümber muutub tavali-
seks. Praegu aga usun, et mitte ükski 
orissaarlane ei lähe staadionitammest 
mööda, ilma et ta korraks puule ega 
tiitlile ei mõtleks. 

Just märkamine ja tähelepanemi-
ne ongi see, mida auväärt tiitel on 
juba praegu kohalike elus muutnud. 
Rääkimata diskussioonist kohalik-

ku elu puudutavates sotsiaalmee-
diarühmades ja omavalitsuse töö-
ruumides.

Orissaares on justkui natuke uut 
hingamist: kui tulevad sildid ja val-
gustus, ehk tuleb mõni uus turist 
uudistama? Millised kohalikud käsi-
töömeistrid võiksid tamme sümbo-
litega meeneid teha? Kuidas saak-
sid tublid spordiedendajad süllelan-
genud tähelepanu oma kasuks tööle 
panna? Jne.

Tegelikult alles hiljuti, möödunud 
aastal, tekkis Orissaare sporditege-
vuse eestvedajatel mõte puu sootuks 
maha võtta. Mis seal salata, jalgpal-
li on tõepoolest lihtsam mängida, kui 
keset staadioni üht hiigeljändrikku ei 
kasvaks. 

Ja tuleb tõele au anda: Orissaare 
tamm, nagu avaliku elu tegelased 
ikka, on elu jooksul palju kannata-
da saanud – ega ta enam sadu aastaid 
vastu ei pea. Mitu atentaati, s.o süü-
tamist, on jätnud tüvesse oma tah-
mased jäljed. Ometi on ta veel elu-
jõuline ning suudab vähemasti mõni-
kümmend aastat kindlasti kohalikele 
varju pakkuda ja ka passiivne söö-
duandja olla.

Et üks Eesti puu võidab üleeuroo-
palise tunnustuse, on muidugi suur 
tunnustus eestlastele kui (loodus)rah-
vale. Igapäevamürast hoolimata suut-
sid peaaegu kõik meediakanalid leida 
hetke ja nüansi, kuidas kutsuda inime-
si üles puu poolt hääletama ja seeläbi 
mõtlema nii loodusele kui ka laiemalt 
roheliste hiiglaste rollile meie keskel. 
Peaaegu 60 000 inimest näitas oma 
võimast tegutsemist internetis, et tuua 
koju tiitel looduse heaks. Orissaare 
tamm oma lihtsa asukohaga keset ale-
vistaadioni suudab kas või pisut muuta 
üldist suhtumist põlispuudesse ja loo-
dusesse. 

Mida arvata karvasest hirvest 
ja üldse veebikaameratest?
Tiit Hunt, zooloog ja 
loodusfotograaf

Saaremaa hir-
vede sööda-
platsil nähti 

veebruaris ja märtsi alguses mitmel 
korral noort hirvepulli, kes oli teistest 
punahirvedest tunduvalt karvasem 
ja tumedam. Sarvepiigid olid vaevalt 
10 cm pikad.

Infrapunavalguses salvestatud kaa-
merapildis oli näha, et loomal pole 
saba ümber heledat laiku. Kes ta siis 
on? Looma talvine pikem ja tumedam 
karvkate viitab tähnikhirve tunnustele. 
Tumedam sabaümbrus aga pole iseloo-
mulik kummalegi liigile: ei puna- ega 
tähnikhirvele. 

Oleme seni teadnud, et Saaremaal 
elab hirveliikidest vaid punahirv ja 
nii on olnud hirvede saarele toomisest 

saadik 1965. aastast. Üllatus tuli aga 
möödunud aasta novembris, kui jahi-
mehed küttisid hirvepulli, kes osutus 

tähnikhirveks. 
Talviti pole tähnikhirve pulli-

del heledaid tähne ja seetõttu on 
kahel hirveliigil tõepoolest raske vahet 
teha. Pole teada, kuna tähnikhirve pull 
Saaremaale jõudis ja kas neid võiks 
seal rohkem olla. Viimati nähti tähnik-
hirve 20. jaanuaril Läänemaal. 

Teade Saaremaal tabatud tähnik-
hirve kohta viib mõttele, et kaameras 
nähtud karvane loom võib olla puna- 
ja tähnikhirve hübriid või karvkatte 
hälbega punahirv ehk visuaalselt väl-
jenduva tervisehädaga loom.

Hirveuurijadki jäävad praegu õigus-
tatult vastuse võlgu; senistest videotest 
ja fotodest jääb otsustamiseks vähe-
seks – oleks vaja looma lähemalt uuri-
da, võttes abiks teisi meetodeid. Ise-

moodi hirv ei ole olnud hirvekaamera 
vaateväljas kuigi sageli. Võib loota, et 
ta edaspidi sinna veel satub.

Paljudele loodusesõpradele on loo-
duskaamerate jälgimine õpetlik mee-
lelahutus ja mõnel juhul ainus võima-
lus looduses toimuvaga vähegi kursis 
olla. Loodusuurijad ja -kaitsjad saavad 
loomi häirimata teha seirevaatlusi, mis 
kaamerata ei olnuks varem võimali-
kud. Võibolla just üks neist kaamera-
test annab tunnistust meile saabunud 
uuest loomaliigist, olgu see siis näiteks 
põhja poole leviv pesukaru.

Tänapäevane viis jälgida reaalajas 
elu metsas, rannas, pesas jm loodus-
kaamerate kaudu paneb arvatavasti 
aluse tugitooliloodusvaatlejate ja -uuri-
jate generatsioonile. Kaamerapildi jäl-
gimine ei saa muidugi asendada vahe-
tult looduses liikumist, pigem annab 
see inspiratsiooni ja ergutab matkasaa-
paid haarama, et metsas või mujal toi-
muvast kõigi meeltega ise osa saada. 
Igale poole aga ei saa ega tohigi 
minna – kaamerad annavad võimaluse 
piiluda neissegi kohtadesse. 

ja üldse veebikaameratest?
, zooloog ja 

aaremaa hir-
vede sööda-
platsil nähti 

saadik 1965. aastast. Üllatus tuli aga 
möödunud aasta novembris, kui jahi-
mehed küttisid hirvepulli, kes osutus 

tähnikhirveks. 
Talviti pole tähnikhirve pulli-

del heledaid tähne ja seetõttu on 

valimine Euroopa aasta puuks?

gale väikesele rii-
gile on üleilm-
ne tunnustus 

mis tahes vald-

Just märkamine ja tähelepanemi-
ne ongi see, mida auväärt tiitel on 
juba praegu kohalike elus muutnud. 
Rääkimata diskussioonist kohalik-

ku elu puudutavates sotsiaalmee-
diarühmades ja omavalitsuse töö-
ruumides.
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Taliviu ehk karvasjalg-viu on üks kolmest 2015. aasta lin-
nust. Eestis see liik ei pesitse, kuid läbirändaja ja talvitajana 
pole ta sugugi haruldane.

Ülo Väli, Rein Nellis

Taliviu on üsna sarnane hii-
reviuga, keda tutvustasime 
Eesti Looduse märtsinumb-

ris, aga leidub siiski hulk tunnuseid, 
mille põhjal neil vahet teha. Kogenud 
linnuvaatlejad suudavad kaht viud 
teineteisest sageli eristada silueti ja 
lennustiili järgi: taliviu on hiireviust 
pisut suurem ning pikemate tiiba-
dega, mis lennus on tiivanuki kohalt 
kergelt painutatud, tema tiivalöögid 
on mõnevõrra aeglasemad kui hiire-
viul. Üsna sageli võib taliviud näha 
saagiotsingul tuuletallaja kombel 
raplemas, hiireviu teeb seda tundu-
valt harvemini. 

Kindel taliviu ehk karvasjalg-viu 
eristustunnus on tema kuni varvaste-
ni sulestunud jalad, kuid lennu ajal ei 
ole neid näha. Kindlam on määrami-
sel toetuda teistele tunnustele. 

Näiteks on taliviu tüüpilisest hii-
reviust enamasti palju heledama 
sulestikuga: tiivad on alaküljelt pea-
aegu valged, üksnes tiivanukil tor-
kab silma kontrastne tume laik. 
Ülapooleltki on taliviu pruun toon 
heledam kui hiireviul, sageli leidub 

seal valkjaid tähne ja laike ning ka 
pea on enamasti hele. 

Kõige iseloomulikum eristustun-
nus on taliviu valge saba, mille tipus 
on tumepruun või must vööt. Selle 
järgi sarnaneb taliviu pigem noore 
kaljukotka kui hiireviuga. Siiski tuleb 
sellegi tunnuse puhul olla ettevaat-
lik, sest hiireviude sulestiku varieeru-
vus on suur ning mõnel heledal vor-
mil võib sabatüvik samuti olla pisut 
valkjas.

Sulestiku järgi saab eristada ema-
seid taliviusid isastest ning esime-
se aasta noorlinde vanalindudest. 
Emaslinnu saba tipus on vaid üks lai 
vööt ja kõhualune on tumedam kui 
rinnasulestik. Isaslinnu saba tipus on 
peale ühe suure vöödi veel kaks või 
kolm väiksemat, isased on emastest 
tumedamad ja nende rinnasulestik on 

märksa tumedam kui kõht. 
Noorlinnu alapool on enamjaolt 

väga hele, millele vas-
tandub tumepruun 
kõht ja tiivanuki tume 
laik, saba tipuvööt 
on võrdlemisi hajus. 
Vanalindude kõht on 
vöödilisem ja muu ala-
poole sulestik tiheda-
ma pruuni mustriga kui 
noortel. Taliviud hak-

kavad pesitsema kaheaastaselt; väli-
muse järgi ei saa neid siis enam vane-
matest lindudest eristada.

Taliviul eristatakse kolme-nelja 
alamliiki, kellest üks elab Ameerikas 
ja kaks või kolm Euraasias. Nende 
koguarvukuseks maailmas on hin-
natud üle poole miljoni ja asurkon-
na seisundit peetakse stabiilseks [1]. 
Taliviud pesitsevad Euraasia ja Põhja-
Ameerika arktilises ning lähisarktili-
ses kliimavöötmes, talvitama rända-
vad aga parasvöötmesse (◊ 1). 

Euroopas pesitseb taliviu Venemaa, 
Soome, Rootsi ja Norra tundraala-
del, kust minnakse talvitama Kesk- ja 
Ida-Euroopasse. Rännatakse enamas-
ti otse lõuna poole, näiteks Soomes 
Lapimaal rõngastatud taliviud rän-

Taliviu 
isaslinnu 

saba iseloomus-
tab mitu tumedat 

vööti, pea ja kael on 
alaküljelt võrdlemisi 
tumedad. Sellel 
isendil on ka kõht ja 
alatiiva kattesuled 
keskmisest tume-
damad

Taliviu ehk karvasjalg-viu on üks kolmest 2015. aasta lin-
nust. Eestis see liik ei pesitse, kuid läbirändaja ja talvitajana 

seal valkjaid tähne ja laike ning ka 

Kõige iseloomulikum eristustun-
, mille tipus 

on tumepruun või must vööt. Selle 
järgi sarnaneb taliviu pigem noore 
kaljukotka kui hiireviuga. Siiski tuleb 
sellegi tunnuse puhul olla ettevaat-

Taliviu 
isaslinnu 

saba iseloomus-
tab mitu tumedat 

vööti, pea ja kael on 
alaküljelt võrdlemisi 
tumedad. Sellel 
isendil on ka kõht ja 
alatiiva kattesuled 
keskmisest tume-
damad

◊ 1. Taliviu levik maailmas. Pesitsetakse eeskätt lagetundrates, talvitama rännatak-
se parasvöötmesse. Koguarvukuseks on hinnatud üle poole miljoni

Üsna sageli võib taliviud näha 
saagiotsingul tuuletallaja kom-
bel raplemas, hiireviu teeb seda 
tunduvalt harvemini. 

Taliviu – 
külaline tundrast
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davad üle Eesti ning 
nende talvitusala on pea-
miselt Poola, Tšehhi, Valgevene ja 
Ukraina [11]. Üksikuid taliviusid võib 
talvel kohata ka kaugemal lõunas, 
Vahemere-äärsetes maades, näiteks 
Kreekas ja Türgis (◊ 1).

Taliviu pesitseb eeskätt lagetund-
ras, aga mõnel aastal võib levila 
ulatuda isegi taigavööndi põhjaos-
sa, kus teda leidub soode, lammi-
de ja ulatuslike raiesmike läheduses; 
Fennoskandias võib taliviud koha-
ta pesitsemas ka mäestike jõeorgu-
des [5]. 

Pesitsusaladel toituvad viud ees-
kätt lemmingutest ja uruhiirtest, 
kelle arvukus saavutab maksimumi 
igal kolmandal või neljandal aastal. 
Neil saagirohketel aastatel on levi-
la suurem ning ka viude arvukus 
on saagirikastes kohtades suurem. 
Näiteks Soomes võib pesitsevate tali-
viude arv kõikuda mitu korda ja hea-
del hiireaastatel pesitsevad taliviud 
ka Soome keskosa taigavööndis, kus 
neid igal aastal ei kohta [11]. 

Kuidas leitakse üles parimad pesit-
suskohad? Nagu paljud teisedki rööv-

Emase taliviu 
pea ja kael 
on heledad 
ja kõht 
tume, saba 
tipus on vaid 
üks tume vööt

Taliviu jahiala ja pesakalju Põhja-Rootsis Abisko rahvuspargis

◊ 2. Just aprill on parim aeg minna välja taliviud otsima, ligi pooled kõigist vaatlustest on tehtud sel kuul. Viimaste aastate 
taliviuvaatlused Eestis kuude kaupa (alates jaanuarist) andmebaasi eElurikkus järgi

davad üle Eesti ning 
nende talvitusala on pea-
miselt Poola, Tšehhi, Valgevene ja 

Emase taliviu 
pea ja kael 
on heledad 
ja kõht 
tume, saba 
tipus on vaid 
üks tume vööt
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linnud suudavad taliviud näriliste ole-
masolu kindlaks teha nende käigura-
dadel leiduvate uriini ja ekskremen-
tide pealt peegeldatava ultraviolett-
kiirguse abil [7, 9]. Seega leiavad nad 
suure näriliste tihedusega alad kiires-
ti, ilma saaki ennast veel nägemata. 
Samas püüavad viud pesitseda seal, 
kus toidukonkurents on väiksem, näi-
teks väldivad nad pesitsemist sama-
suguse saagivalikuga lumekakkude 
naabruses [13]. 

Kehvematel aastatel või kehve-
mates piirkondades leidub taliviude 
saagis peale näriliste ka mitmesugu-
seid tundras pesitsevaid linde, juhus-
likult püütakse konni ja putukaid. 
Talvitusaladel toitutakse peamiselt 
uruhiirtest, nende vähesuse korral 
aga ka suurematest loomadest, näi-
teks Briti saartel küülikutest ja kae-
lustuvidest [5], muu puududes tuleb 
leppida raibetega. 

Taliviud jõuavad oma pesitsusala-
dele olenevalt lumikatte kestusest 
aprillis või mais ning asuvad seejärel 
pesa ehitama või korrastama. Pesa sar-
naneb hiireviu omaga: see on umbes 
kolmveerandmeetrise läbimõõduga ja 
poole meetri kõrgune oksakuhil. Kuna 
puid ei kasva pesitsusaladel just üle-
määra, rajatakse pesa kaljueendile või 
laugemale kivisele nõlvale. Kui lähi-
konnas leidub puid, kasutatakse pesa-
alusena ka neid.

Taliviu munakurna suurus on väga 
varieeruv, ulatudes olenevalt saagi 
rohkusest ühest seitsmeni, väga keh-
vadel aastatel võidakse pesitsemine 
aga hoopis vahele jätta. Harilikult on 
kurnas kolm kuni viis muna. 

Haudumine kestab umbes kuu 
aega; peamiselt haub emaslind, keda 
isane sel ajal toidab. Pojad lennu-
võimestuvad neli kuni kuus nädalat 
pärast koorumist, kuid jäävad veel 
umbes kuuks ajaks vanematest sõl-
tuvaks.

Enamasti lagedal maal pesitseval 
taliviul hukkub mune ja poegi 
üsna palju. Pesi rüüstavad rongad, 
polaarrebased, ahmid ja pruunka-
rud. On arvatud, et poegi võivad 
rünnata ka lumekakud ning see 

võib olla üks põhjus, miks taliviu 
nende lindude ligi pesitsema ei 
tiku [13]. 

Teised suuremad röövlinnud – 
pesitsusaladel eelkõige kaljukotkad, 
talvitusaladel näiteks kassikakud – on 
ohtlikud ka lennuvõimelistele noor-
lindudele ja isegi täiskasvanud tali-
viudele. Valdavalt hukkuvad tali viud 
talvitusaladel siiski inimtegevuse 
tõttu: elektriliinides või liikluses, Ida-
Euroopas on palju taliviusid ka liht-
salt maha lastud [11]. 

Eestis talvitab hinnanguliselt kuni 
300 taliviud [3, 4], aga arvukus vajab 
kindlasti täpsemat selgitamist, sest 
mõnel aastal on see ilmselt olnud 
palju suurem [12]. Eri talvedel võib 
arvukus suuresti erineda, olenedes 
eeskätt lumeoludest, mis määravad 
saagi kättesaadavuse, samuti sellest, 
kui hästi läheb Eestis ja lähiriikides 
pisiimetajatel: kus on rohkem saaki, 
sinna koonduvad ka viud. 

Eestis kasutavad taliviud saagiala-
na enamasti suuremaid rohumaid ja 

Sobiv talvituspaik on näiteks puuderibadega uudismaa 
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põlde. Jahti peetakse lennul või puu-
del ja põõsastel varitsedes, sagedamini 
kui hiireviusid võib neid tundralinde 
kohata istumas maapinnal.

Suuremaid taliviude 
sisserändeid tähelda-
ti möödunud sajandil 
Eestis vähemalt seits-
mel talvel [8, 10]. 

Viimane invasioon 
oli 2011/2012. aasta tal-
vel, sellest annavad hea 
ülevaate linnuvaatleja-

te teated andmebaasis eElurikkus [2] 
(◊ 2). Näiteks ei ole 2010/2011. aasta 
talvest (detsembrist veebruarini) and-
mebaasi sisestatud ühtegi taliviu vaat-

lust, 2011/2012. aasta talvest pärineb 
neid aga tervelt 68 (4,1% kõigist and-
mebaasis leiduvatest linnuvaatlustest 
sellel ajavahemikul). 

Vaatluste arvu hüppelise kasvu 
põhjus on lihtne: Põhja-Soomes oli 
2011.  aastal teadaolevalt parim lem-
mingu- ja uruhiireaasta läbi aegade 
ning seetõttu läks ka taliviudel pesit-
sus väga hästi ja arvukus kosus jõud-
salt [6]. 

Kahel järgmisel talvel kohati tali-
viusid tunduvalt vähem, vastavalt 
kuuel ja kümnel korral (0,4 ja 0,9% 
kõigist vaatlustest). 

Huvitaval kombel oli sügisrände 
(septembrist novembrini) suhteli-
ne vaatluste arv igal aastal sarnane: 
0,7–0,9% kõigist vaatlustest. Näiteks 
2011.  aasta lõpus hakkas taliviude 
arv Eestis suurenema alles detsemb-
ris. Küllap hoidis rikkalik saak viusid 
Soomes pikalt paigal ning alles det-
sembrikuine lumerikkus sundis neid 
Eestisse taanduma. 

Taliviusid jätkus 2011/2012. aasta 
talvel rohkelt ka meist lõuna poole, 
sest 2012. aasta kevadrändel võis tali-
viusid kohata tavapärasest kevadest 
märksa rohkem (2,4% lindude kogu-
vaatlustest teiste aastate 1,4–1,6% 
asemel). 

Ka tänavu talvel oli taliviude arvu-
kus tavapärasest suurem. Juba 
sügisel, septembrist novembri-
ni, jäädvustati eElurikkuses tervelt 
55 taliviuvaatlust (kokku 85 isen-
dit). Oma osa selle suure arvu puhul 
mängis ilmselt põhjalik sügisrände-
vaatlus Põõsaspeal, ent ka vaatluste 
suhteline osakaal muude linnuvaat-
luste seas oli tavapärasest poole suu-
rem (1,3%). 

Samamoodi oli ka talviste vaatlus-
te arv tänavu suurem kui kahel eelmi-
sel talvel (59 vaatlust ehk 1,6% kõigist 
linnuvaatlustest). Tänavu pööratak-
se aasta lindudele loomulikult tava-
lisest rohkem tähelepanu, kuid kind-
lasti võib nentida, et meil oli tänavu 
hea viutalv. 

Eesti piires ei ole talvitavate tali-
viude levik ühtlane. Sobivates hii-
rerohketes piirkondades võib peatu-

Jahti peetakse lennul või puu-
del ja põõsastel varitsedes, sage-
damini kui hiireviusid võib neid 
tundralinde kohata istumas 
maapinnal.
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da lähestikku mitu isendit, teisal võib 
liik suurtel aladel täiesti puududa. 

Viimastel talvedel on taliviusid 
vähem kohatud Põhja-Eestis (◊  3). 
Seevastu tihedalt on asustatud Kesk-
Saaremaad, kus ühel uudismaal võib 
peatuda üle kümne linnu ja asus-
tustihedus ulatuda kuni 25 isendini 
kultuurmaastiku 100 ruutkilomeetri 
kohta. 2006. aasta talvitavate röövlin-
dude loendusel nähti hulka taliviusid 
näiteks Saue uurimisalal Harjumaal 
ja Saareotsa kandis Järvamaal [12].

Tunduvalt enam kui talvel võib 
taliviusid Eestis näha läbirändel. 
Rändavaid viusid võib kohata kõik-
jal Eestis, kuid nagu teisedki tõus-
vatest õhuvooludest sõltuvad kulli-
lised väldivad nad võimaluse kor-
ral lendu üle mere. Seetõttu näeb 
rändavaid tali viusid suhteliselt sage-
li lendamas piki rannikut ning 
linnud koonduvad poolsaarte-
le, näiteks Sõrve säärele, Lao 
ninale, Põõsaspea neemele 
ning Rohuneeme ja Pärispea 
poolsaarele [2, 8, 10]. 

Taliviude sügisrän-
ne algab septembris, 
haripunkt on oktoob-
ris. Kevadränne kes-
tab märtsist maini, 
üksikuid linde võib 
erandjuhul trehvata 
veel juuniski (◊ 2). 

Kevadel nähakse taliviusid 
Eestis rohkem kui mistahes muul 

aastaajal, soodsaim aeg on aprill, 
kui enamik asurkonnast suundub 

põhja poole. Näiteks viimasel neljal 
aastal on ligi pooled taliviuvaatlused 

tehtud aprillis. Niisiis on just prae-
gu õige aeg minna välja taliviu-
sid otsima! 
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röövlindude levik, arvukus ning elupaiga-
kasutus Eestis. – Hirundo 27: 14–35.

13. Wiklund, Christer G.; Kjellén, Nils; Isakson, 
Erik 1998. Mechanisms determining the 
spatial distribution of microtine predators 
on the Arctic tundra. – Journal of Animal 
Ecology 67: 91–98.

Ülo Väli (1974) on 2015. aasta linnu pro
jekti juht ja Eesti ornitoloogiaühingu 
röövlinnutöörühma juht, Eesti maaüli
kooli vanemteadur.

Rein Nellis (1978) on Eesti ornitoloogia
ühingu röövlinnutöörühma liige, kesk
konnaagentuuri eluslooduse seire spet
sialist.

|240|  

◊ 3. Taliviu levik viimasel viiel talvel eElurikkuse ja viuvaatluste e-ankeedi põhjal. 
Tumesinised täpid tähistavad tänavuse talve vaatlusi, helesinised täpid nelja 
eelmise talve omi

Rändavaid viusid võib kohata 
kõikjal Eestis, kuid nagu tei-
sedki tõusvatest õhuvoolu-
dest sõltuvad kullilised väl-
divad nad võimaluse korral 
lendu üle mere. 

ral lendu üle mere. Seetõttu näeb 
rändavaid tali viusid suhteliselt sage-
li lendamas piki rannikut ning 
linnud koonduvad poolsaarte-
le, näiteks Sõrve säärele, Lao 
ninale, Põõsaspea neemele 
ning Rohuneeme ja Pärispea 
poolsaarele [2, 8, 10]. 

Taliviude sügisrän-
ne algab septembris, 
haripunkt on oktoob-
ris. Kevadränne kes-
tab märtsist maini, 
üksikuid linde võib 
erandjuhul trehvata 
veel juuniski (◊ 2). 

Kevadel nähakse taliviusid 
Eestis rohkem kui mistahes muul 

aastaajal, soodsaim aeg on aprill, 
kui enamik asurkonnast suundub 

põhja poole. Näiteks viimasel neljal 
aastal on ligi pooled taliviuvaatlused 

tehtud aprillis. Niisiis on just prae-
gu õige aeg minna välja taliviu-
sid otsima! 

1.  BirdLife International 2015. Species fact-
sheet: Buteo lagopus. http://www.birdlife.
org, 29.01.2015.

2.  eElurikkus 2015. Eesti eluslooduse andme-
baas. http://elurikkus.ut.ee/, 04.03.2015.

3.  Elts, Jaanus jt 2009. Eesti lindude staatus, 
pesitsusaegne ja talvine arvukus 2003.–
2008. a. – Hirundo 22: 3–31.

4.  Elts, Jaanus jt 2013. Eesti lindude staatus, 
pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008.–
2012. a. –Hirundo 26: 80–112.

5.  Ferguson-Lees, James; Christie, David A. 
2001. Raptors of the World. Christopher 
Helm, London.

6.  Honkala, Juha; Saurola, Pertti; Valkama, 
Jari 2011. Petolintuvuosi 2011 – pohjoises-

eelmise talve omi

Rändavaid viusid võib kohata 
kõikjal Eestis, kuid nagu tei-
sedki tõusvatest õhuvoolu-
dest sõltuvad kullilised väl-
divad nad võimaluse korral 
lendu üle mere. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



APRILL 2015   EESTI LOODUS                    49|241| 

Maakonna kõrgeim mägi

Eesti geograafiline arvandmestik ei ole lõplik, see pakub 
tänapäevalgi avastamisrõõmu. Nii kooliõpikutest kui ka 
entsüklopeediatest võime lugeda, et Sakala kõrgustiku 
kõrgeim koht, 144 või 145 m üm, on Rutu mägi. See teave 
on kinnistunud juba 1930. aastatest. Nüüd on aga selgu-
nud, et Rutu mäest viis kilomeetrit kirdes paikneb veelgi 
kõrgem koht, 147 meetri kõrgune Härjassaare mägi. 

Taavi Pae

Esimesed kõrgusandmed Eesti 
ala kohta pärinevad Friedrich 
Georg Wilhelm Struvelt aas-

tatest 1816–1819, kui Liivimaa üld-
kasuliku ja ökonoomilise sotsietee-
di eestvõttel asuti määrama Liivi- ja 
Eestimaa kõrgussuhteid [9]. See oli 
osa hilisemast Struve meridiaanikaa-
rest, mis tänapäeval kuulub UNESCO 
maailmapärandi nimekirja. 

Struve mõõdistustöödel määrati 
Sakala kõrgustiku lõunapoolses osas 
ka esimesed kõrgusarvud. Signaalid, 
triangulatsiooni nurgapostid, asusid 
Holstres ja Anikatsis. Anikatsi on prae-
gusest Sakala kõrgeimast Härjassaare 
mäest vaid viis kilomeetrit kirdes, paik-
nedes võrdlemisi lameda kupli lael. 

Anikatsist palju tuntum on paar 
kilomeetrit ida pool asetsev Kärstna 
mägi, kust avanevad maalilised vaa-
ted Võrtsjärve suunas. Kärstna on küll 
Anikatsist kaks meetrit kõrgem ja vaa-
ted ida poole on sealt paremad, ometi 
otsustas Struve oma nurgapunkti ase-
tada Anikatsile. Võib-olla peitus põh-
jus selles, et Anikatsi mäelt oli parem 
vaade Tarvastu kirikule, mis samuti oli 
üks Struve triangulatsiooni otspunkt. 
Näiteks Tarvastu tollase kirikutorni 
tipp oli 115 meetri kõrgusel ja on prae-
gugi Anikatsi mäelt ilusti näha. 

Struve signaalikohad on jõudnud 
ka Rückeri 1839. aasta Liivimaa spet-
siaalkaardile. Sinna ei ole lisatud kõr-

gusarve. Struve mägede kataloogis on 
aga küngaste kõrgusarvud olemas ja 
selle järgi on Sakala kõrgustiku kõrgei-
mad mäed Sürgavere (134 m), mis jääb 
kõrgustiku põhjaossa, ning Holstre 
(124 m) ja Anikatsi (136 m) kõrgus-
tiku lõunaosas [6]. Ent silmas tuleb 
pidada asjaolu, et Struve nullpunkt, 
s.o Liivi lahe veetase Riia linna juu-
res, erineb mõningal määral praegusest 
nullpunktist.

Aluseks Struve-aegsed andmed.
Struve andmete põhjal koostas aja-
loolane ja geograaf Karl Rathlef 

1852. aastal esimesed Eesti ala kõrgus-
suhteid käsitlevad kaardid [5, 8]. Kuna 
andmestik oli napp, pidi ta kaardipil-
dil teadaolevate väärtuste alusel vahe-
pealseid väärtusi arvutama ehk inter-
poleerima. 

Siiski on Sakala kõrgustik seal 
juba selgesti eristatav. Ära on mär-
gitud ka kõrgemad alad Holstre ja 
Anikatsi, kus kõrgused ulatuvad üle 
400 jala (122 meetri). Võrtsjärvest 
läänes asuvat ala ei ole Rathlef nime-
tanud muinasmaakonna nime järgi, 
vaid Viljandi veelahkmeseljandikuks: 
Fellinischer Wasserscheiderücken. Ent 
nagu paljud teised Eesti makrotopo-
nüümid on Sakala nimi tulnud meie 
loodusgeograafiakirjanduses käibele 
Johannes Gabriel Granö klassikalise 
artikli „Eesti maastikulised üksused“ 
alusel [1]. 

Kuigi 19. sajandi lõpuaastatel 
tehti mitu loodimist nii Eesti- kui ka 
Liivimaal [10], ei lisandunud nende 
tööde käigus otseselt uusi andmeid 

Sakala kõrgustikul on leitud 
uus kõrgeim koht

◊ 1. Sakala kõrgustikul on nüüdsest 
teada uus kõrgeim koht: Härjassaare 
mägi, mis asub endisest kõrgeimast 
künkast ehk Rutu mäest kirdes 

◊ 2. August Tammekannu eestvõttel 
1938. aastal ilmunud Eesti rahvusatlase 
kõrgussuhete kaardileht 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Maakonna kõrgeim mägi

meie küngaste kõrguse kohta. Üks 
nivelleerimiskäikudest läks küll üle 
Anikatsi ja Kärstna mäe, kuid ikka-
gi on nimeliselt esile toodud vaid 
Anikatsi kõrgusarv. Tõenäoliselt käsit-
leti neid kahte naaberküngast ühe kõr-
gema alana ning Anikatsi asemel hak-
kas sajandivahetusel kirjandusse jär-
jest enam ilmuma Kärstna kui tuntud 
mõisa nimeline mägi.

1911. aastal avaldati Reinhold 
Kupfferi [4] eestvõttel koguteos 
„Baltische Landeskunde“, mis oli oma 
aja usaldusväärseim allikas Eesti ala 
geograafia kohta. Seda kasutasid ka 
paljud sõjaeelse Eesti vabariigi kooli-
õpikute autorid, eriti 1920. aastatel, kui 
omakeelne kodumaauurimine oli veel 
lapsekingades. 

Vene verstase kaardi Karksi ümb-
ruse kaardileht ilmus 1907. aastal ja 
seal on Rutu mäel (küll toponüümi-
ta) olemas kõrgusarv: 68,3 sülda ehk 
145,7, ümardatult 146 meetrit. Ometi 
Kupfferi raamatus need andmed veel ei 
kajastunud. Ta mainib endiselt, et kõr-
gemad mäed on Sürgavere ja Kärstna. 
Iseseisvuse saavutanud Eesti esimestes 
kooliõpikutes on samuti aluseks võe-
tud Struve-aegsed andmed [1]. 

Rutu mägi kinnistub Pärnumaa 
koguteose kaudu. Verstaselt kaar-
dilt pärinev teave jõudis laiemalt meie 
teatmekirjandusse 1930.  aastal ilmu-
nud Pärnumaa koguteose [7] kaudu, 
kus on öeldud: „  [---] Rutu mägi on 
kõrgeimaks tipuks ka Viljandi kõr-
gustikule. Kirjanduses senini Viljandi 
kõrgustiku kõrgeimaks kohaks pee-
tud Kärstna mägi (136  m) on nii 
siis ligi 10  m Rutu mäest madalam“. 
Peale selle on mainitud, et Rutu mäe 
suhteline kõrgus ulatub 49 meetrini, 
kui võtta lähteks Lagesoo-Õhne jõe 
tasandik. 

Pärnumaa koguteose Karksi kihel-
konna pinnaehituse osa on kirjutanud 
Jakob Kents. Enda kirjutatud peatükid, 

kus peale pinnaehituse on vaatluse all 
veed, maastik, asulad ja elamud, tees-
tik ja juhised rändajale, andis ta aasta 
enne koguteose ilmumist välja eral-
di raamatuna [3]. Just Kentsi Karksi 
kihelkonna kirjeldusest jõuab Rutu 
mägi ja kõrgusarv õpikutesse, kaar-
tidele ja teatmekirjandusse. Näiteks 
Eesti rahvusatlasest ainsa kaardilehena 
ilmunud Eesti kõrgussuhete kaardil on 
Rutu mägi selgelt esitatud (◊ 2).

Nüüdseks on selgunud, et Sakala 
kõrgustiku kõrgeim koht ei ole Rutu, 
vaid Härjassaare mägi. Ent Jakob 
Kentsil ei jäänud toona ka Härjassaare 
mäed kahe silma vahele. 

Rutu mägede kirjeldusele järgneb 
Pärnumaa koguteoses Härjassaare 
mägede kirjeldus: „Samasuguseid vahel-
duvaid ja ebamääraseid otsamoreen-
moodustisi esindavad ka Härjasaare 
mäed. Härjasaare mägede nime all tun-
takse kingustikku kihelkonna idaosas 
Mäeküla järvest lõuna pool, Palu-Küti-
Käosaare-Luuase talude vahelisel maa 
alal. Selle kingustiku ulatus on põh-
jast lõunasse üle 4 km. Suurimat kõr-
gust omab see kõrgustik oma põhja-
osas. Mäeküla talude juures on selle 
kühm-kingustiku absoluutne kõrgus 

136 m, keskosas, Palu 
talu kohal, Härjasaare 
mäel kuni 140 m“. 

Kuna verstasel kaar-
dil ei ole Härjasaare 
mägede kohta toodud 
ühtegi kõrgusarvu, jääb-
ki kõrgus ligikaudseks 

ning seetõttu ei kajastu need ka edaspidi 
Sakala kõrgustiku kirjeldustes. 

Seega võime öelda, et Rutu mägi 
põlistati verstaselt kaardilt pärineva 
kõrgusarvuga 1930. aastal ja sai Sakala 
kõrgustiku kõrgeima koha tiitlit kanda 
85 aastat.

Vene topograafiakaartidest Lidari 
täpsuseni. Nõukogude aja topo-
kaartidelt ei leia Härjassaare piirkon-
nas Rutu mäest kõrgemat kõrgusarvu. 
Samas jääb igale kaardi huvilisele kohe 
silma Rutu mägi, kuna sellel paikneb 
geodeetiline punkt kõrgus arvuga. 

Muidugi peame arvestama asjaolu, 
et nõukogude ajal ei olnud eri mõõt-
kavades topograafilisi kaarte kuigi 
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Härjassaare mäe nimi

Aastal 1930 ilmunud Pär-
nu maa koguteos on ainus 
kirjandusallikas, kust võib 

leida Härjassaare kohanime [7]. 
Ent seni ei ole Härjassaare mäge 
või mägesid kunagi kantud ühelegi 
kaardile. Esimesena on see märgi-
tud tänavusele Regio üldgeograa-
filisele seinakaardile, mille paran-
damise käigus tuli ilmsiks Sakala 
kõrgustiku uus kõrgeim koht. 

Nagu Rutu mägede puhul tekib 
ka siin küsimus, kas kohanime 
tuleks kasutada ainsuses või mit-
muses. Tegu ei ole ühe kõrgema 
mäega, vaid kõrgema piirkonnaga, 
kus üks kühm on teistest pisut üle. 

Sestap oleks geograafili-
selt õigem rääkida Härjassaare 
mägedest. Aga kui silmas pida-
da Sakala kõrgustiku kõrgeimat 
kohta, siis tuleks ikka kasutada 
ainsust. Nõnda on õige rääkida 
nii Härjassaare mägedest kui ka 
Härjassaare mäest (samamoodi 
kui Rutu mäed ja Rutu mägi). 

Poleemikat on tekitanud ka 
toponüümi kirjapilt: kas kirjuta-
da nimi ühe või kahe s-tähega? 
Pärnumaa koguteose järgi võiks 
kasutada vormi Härjasaare, kuid 
mulgipärasem on Härjassaare 
ja piirkondliku kõnepruugi järgi 
koguni Ärjassaare. 

Siiski jäime nimepanekul 
Härjassaare juurde. Seda toetab 
ka eesti keele instituudi kohani-
mekartoteegis olev Härjassaare 
heinamaa nimi; see heinamaa 
paikneb samuti sealses piirkon-
nas ja on ilmselt mäe nimega 
sama algupära.

Härjassaare heinamaa sedel eesti 
keele instituudi kohanimekartoteegis

Rutu mägi sai Sakala kõrgustiku 
kõrgeima koha tiitlit kanda  
85 aastat.
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lihtne kätte saada. Rutu mäel paik-
nes ka triangulatsioonitorn ning tema 
asukohta Valga–Pärnu maantee lähe-
duses on kerge leida. 

Härjassaare mägede piirkond on see-
vastu kõrvalisemas kohas. Siiski on nõu-
kogudeaegsetel kaartidel Härjassaare 
mäe lähedal ka kõrgem ala, mida pii-
rab 145 meetri samakõrgusjoon. See 
tähendab, et kaartidel on olemas koht, 
kus kõrgus ületab 145 meetrit, mis on 
võrreldav Rutu mäe kõrgusega. See ala 
paikneb praegusest kõrgemast kohast 

umbes 350 meetrit lõunas ja maa-ame-
ti digitaalsel põhikaardil on selle kõr-
gusarvuks märgitud 145,3 meetrit. 

1984. aastal välja antud 1 : 10 000 
Vene topograafilise kaardi Härjassaare 
ümbruse kaardileht on esimene, kus 
samakõrgusjoone järgi saab aimu, et 
Härjassaare mägede kõrgeim koht ula-
tub üle 146 meetri (◊ 3). Sellelt kaar-
dilt pärineb ka Lidari-eelse ajastu Eesti 
trükitud põhikaardi kõrgusandmestik. 

Nii on mõlemal kaardil kõrgeima 
koha läheduses küll arv 143,2, kuid 

millegipärast on kõrgusarv jäetud mär-
kimata sadakond meetrit lõuna pool 
paikneva kõrgema ala juures. Lugedes 
1 : 10 000 mõõtkavaga Vene topo-
kaardilt aga kõrgusjooni, saame teada 
vaid kõnealuse ala kõrgusvahemiku: 
see jääb 146 ja 147 meetri vahele (◊ 3). 

Lõpliku selguse on toonud Lidari 
mõõdistused, mis andsid Härjassaare 
mägede kõrgeima koha kõrguseks 
146,6 meetrit üle merepinna. See 
on märgitud meie digitaalsele põhi-
kaardile, mille leiab maa-ameti kaar-
diserverist. Kuna Eestis on kõrgusar-
ve üldiselt mõistlik esitada täismeet-
rites, tuleks mäe kõrgusena mä rkida 
147 meetrit.  

1.  Granö, Johannes Gabriel 1922. Eesti maas-
tikulised üksused. – Loodus 1 (2): 105–123, 
(4): 193–214, (5): 258–281.

2.  Kents, Jakob 1921. Eestimaa geograafia 
õpperaamat. Tartu.

3.  Kents, Jakob 1929. Karksi kihelkond. Tartu.
4.  Kupffer, Karl Reinhold (Hrsg.) 1911. Baltische 

Landeskunde. Verlag von G. Löffler. Riga.
5.  Rathlef, Karl 1852. Skizze der orographi-

schen und hydrographischen Verhältnisse 
von Liv-, Esth- und Kurland. Mit einer 
orographischen Karte, einer hydrogra-
phischen und neuen Höhenprofilen. Reval.

6.  Struve, Wilhelm 1844. Resultate der in den 
Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astro-
nomisch-trigonometrischen Vermessung 
Livlands. St.-Petersburg.

7. Tammekann, August; Kõpp, Johan; Kant, 
Edgar (toim) 1930. Pärnumaa: maadetea-
duslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. 
Eesti kirjanduse selts. Tartu.

8.  Tammiksaar, Erki 1993. C. A. Rathlef – oro- 
ja hüdrograafilised kaardid. – Geodeet 4 
(28): 22–23.

9.  Tammiksaar, Erki 2013. Liivimaa Üld-
kasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet ning 
teadmiste areng Eesti ala kõrgussuhete 
kohta 19.  sajandil. – Leppik, Lea (toim). 
Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. Tartu 
ülikooli ajaloo muuseum.

10. Vassiljev, Lev 1959. Esimestest ülemaalis-
test nivelleerimistöödest Eesti  NSV terri-
tooriumil. – Eesti Geograafia Seltsi aasta-
raamat 1958. Tallinn: 277–282.

Taavi Pae (1976) on geograaf, töötab 
Tartu ülikooli geograafiaosakonnas tea
durina.

◊ 4. Loo autor Taavi Pae (vasemal) koos mäe avastaja Mihkel Järveojaga 147 meet-
ri kõrgusel Härjassaare künkal 
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◊ 3. Väljavõte 1984. aastal välja antud 1 : 10 000 Vene topograafilisest kaardist. 
Härjassaare mägede kõrgeim koht paikneb kõrguspunktist 143,2 lõunas, kus on 
viimasena näha 146 m samakõrgusjoon (joonte lõikevahe on üks meeter)

Kirjutis Viljandimaa ja 
ühtlasi Sakala kõrgustiku 
kõrgeimast Härjassaare 

mäest avab uue rubriigi, kus tut-
vustame järgemööda meie maa-
kondade kõrgeimaid kohti.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



52             EESTI LOODUS   APRILL 2015

Võõrliik on uude asukohta jõudnud inimese otsese või kaud-
se tegevuse tagajärjel. Seega peetakse võõrliigiks nii liike, 
mille inimene on teadlikult toidulaua rikastamiseks või ilu-
meele heaks kaugelt maalt kaasa toonud, kui ka neid, mis 
salamahti meie tegevusega kaasa tulevad: umbrohuseem-
ned teraviljas, uus selgrootu ballastvees või hoopis troopiline 
konn, kelle leiame kohaliku toidupoe puuviljaletist. 

Merike Linnamägi

Võõrliikidele mõeldes tulevad 
silme ette näiteks Sosnovski karu-
putk, kährikkoer ja hispaania teeti-
gu. Õigupoolest on enamjagu Eestis 
kasvatatavaid liike pärit kuskilt kau-
gemalt: tomat ja kartul Ladina-
Ameerikast, nisu ja rukis arvatavasti 

Võõrliigid

|244|  

Sissetoodud loodus: 
kus see on ja mida sellega teha?

Põhja-Ameerikast pärit hallorav on nüüdseks laialdaselt levinud Inglismaal, kuid neid loomi leidub ka Iirimaal, Itaalias ja 
Saksamaal. Hallorav levitab harilikule oravale surmavat oravate ebarõugeviirust 
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Vahemere piirkonnast, küüslauk ning 
kurk Aasiast.

Võõrliik võib osutuda problee-
miks, kui ta satub inimese kontrolli-
tud keskkonnast loodusesse. Suur oht 
on võõrliik aga siis, kui ta uues asu-
kohas edukalt paljunema asub ning 
oma elutegevusega kohalikele liiki-
dele negatiivset mõju avaldab. Sellist 
võõrliiki nimetatakse invasiivseks või 
looduslikku tasakaalu ohustavaks.

Invasiivsed võõrliigid on need, mil-
lest me kõige enam kuuleme, kuna 
nende mõju on suur. Tegelikkuses on 
väga edukad üksnes väga vähesed lii-
gid. Arvatakse, et liikidest, mis on 
uude kohta jõudnud, jääb ellu vaid 
kümme protsenti. Neist vaid kümme 

protsenti suudab paljuneda ning oma-
korda kümme protsenti paljunejatest 
muutub invasiivseks. Seda nimetatak-
se kolme kümne reegliks. Seega vaid 
üks liik umbes tuhandest saabunud lii-
gist peaks olema invasiivne. 

Eesti loodusest on teada veidi alla 
tuhande võõrliigi, invasiivseid võõr-
liike on meil aga kümneid. Enamasti 

märgatakse looduses neid liike, mis 
on seal paljunenud ja saavutanud 
teatud arvukuse. Üksikut isendit on 
väga raske leida. Ilmselgelt on meie 
teadmised piiratud, sestap võib tõhus 
võõrliikide seire suurendada Eestis 
teada olevate võõrliikide hulka mitu 
korda.

Oluline on teada, et sageli on võõr-
liigi uude kohta jõudmise ja invasiiv-
suse ilmingute vahe väga pikk, mõni-
kord lausa sadu aastaid. Näiteks verev 
lemmalts leiti Eesti loodusest esimest 
korda 1939.  aastal, kuid invasiiv suse 
märgid hakkasid ilmnema alles küm-
mekonna aasta eest. Seetõttu ei taha 
ilmselt ükski bioloog julgelt välja 
öelda, et üks või teine võõrliik, mis 

suudab iseseisvalt ellu jääda, on loo-
dusele ohutu. 

Ideaalis oleks väga tore, kui suu-
daksime hinnata iga liigi ohtlikkust 
ning luua nn valge nimekirja liiki-
dest, mis teatud riigis või piirkonnas 
ei kujuta endast ohtu. Tegelikkuses 
on aga võõrliigi ohtu väga raske hin-
nata, sestap tasub nendega olla ette-
vaatlik. Seetõttu on paljudes riikides, 

kaasa arvatud Eestis, 
üldpõhimõte, et võõr-
liike ei tohi looduses-
se lasta. Samuti on 
teadlased või ametni-
kud püüdnud koonda-
da info ohtlike võõrlii-
kide kohta mustadesse 

nimekirjadesse.
Seega tuleks vältida mis tahes 

võõrliigi sattumist loodusesse, kuna 
me ei tea, kas ja millist ohtu see pei-
dab. Ent on ka teine põhjus: looduses 
levinud liiki on sealt peaaegu võima-
tu eemaldada. 

Eestis on aastaid korraldatud karu-
putke võõrliikide tõrjet. Viimastel 
aastatel on putketõrjet tehtud ligi 
kahel tuhandel hektaril. Tõrjeala 
pindala ei ole vähenenud, hoolima-
ta aastaid kestnud tõhusast tööst. 
Võrdluseks võime võtta sarnase 
minevikuga Läti, kus nõukogude ajal 
propageeriti samuti karuputkede kas-
vatamist. Seal ei ole tänini tõrjet alus-
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millest me kõige enam kuuleme, 
kuna nende mõju on suur. 
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tatud, kuid Sosnovski karuputke levik 
on kaardistatud: see ohtlik liik on 
levinud üle 100 000 hektaril.

Euroopa naaritsa kaitseks püüti 
omal ajal kogu Hiiumaa ameerika 
naaritsast ehk mingist tühjaks. See oli 
hulk aastaid kestnud pingutus, katse-
tati eri meetodeid. Lõpuks saavuta-
ti edu. Seega, tõrjega saab võõrliigi 
edasise leviku ära hoida ja arvukust 
vähendada. Vahel on isegi võimalik 
võõrliigist jagu saada.

Kalli tõrjetöö asemel on aga parim 
moodus võõrliikide vastu hoida ära 
nende sissetoomine. Inimene, kes 
ühel või teisel moel võõrliike kasva-
tab või omab, peab tagama, et need 
liigid ei satuks loodusesse. 

Umbes 75% meie loodusest leitud 
võõrliikidest on taimed, seega peaksid 
aiapidajad jälgima, et liigid ei leviks 
nende aiast väljapoole. Näiteks on täh-
tis aiajäätmed korralikult komposti-
da. Kindlasti ei tohi aiajäätmeid viia 
metsa alla, samuti ei tohiks ära tüüda-
nud lemmiklooma lahti lasta. Näiteks 
leitakse Eesti loodusest aastas keskmi-
selt 15 punakõrv-ilukilpkonna, kes on 
olnud kellegi lemmikud; Narva piir-
konnas leviv väga ohtlik kala kaugida 
unimudil on arvatavasti samuti pärit 
kellegi akvaariumist. 

Viimastel aastatel on võõrliikidest 
üha enam räägitud. Maa liigirikku-
se suurimaks probleemiks peetakse 
tänapäeval elupaikade kadu ja kil-
lustumist, kuid teisel kohal on võõr-
liigid – eespool kliimamuutusi või 
reostusprobleeme. Sageli 
ei mõjuta liiki 

vaid üks tegur, kuid üks olulisemaid 
paljude mõjurite hulgas on tihti just 
võõrliigid. 

Eriti suur probleem on võõrlii-
gid ainulaadsetes ja muust maail-
mast eraldatud kooslustes, kus lei-
dub rohkesti ainult sellele paigale 
iseloomulikke ehk endeemseid liike. 
Näiteks viimase 500 aasta jooksul on 
65 linnuliigi väljasuremises vähemalt 

osaliselt süüdi võõrliigid. Tänapäeval 
ohustatud linnuliikidest 298  liiki 
mõjutavad negatiivselt võõrliikidest 
kiskjad. Kariloomad lindude elupai-
kades on suur oht 72 linnuliigile ning 
71  liiki ohustavad võõrtaimed, kes 
mõjutavad kas nende elupaiku või 
toitumist. Samasuguseid näiteid võib 
tuua ka muude liigirühmade kohta, 
kuid linnud on selle poolest eriti hästi 
uuritud.

Üha teravamalt annab tunda võõr-
liikide mõju majandusele. Rahas 
on kahju sageli väga raske hinna-
ta, ent arvatakse, et Euroopa Liidus 
on võõrliikide tekitatud kahju aas-
tas vähemalt 12 miljardit eurot. See 
on saamata jäänud tulude (saagiku-
se langus, muutused vee kättesaa-
davuses, haigestunud töötajad 

jms), reaalsete ohjeldamiskulude ning 
võõrliikide tõttu vajalike looduskait-
sekulude summa. 

Kahtlemata on tähtis piirata võõr-
liikide kahju nii majandusele kui ka 
loodusele, kuid ühe riigi õigusaktidel 
on üsna väike mõju. Euroopa Liidu 
avatud piirid lihtsustavad võõrliikide-
ga kauplemist. Samuti võib ühe riigi 
tõrjetöö nurjata teise riigi tegevusetus. 

Selleks et võõrliiki-
de probleemi Euroopa 
tasandil ühtsemalt 
käsitleda, avaldati 
2004.  aastal Euroopa 
võõrliikide strateegia. 
Vabatahtlikud stratee-
giad ei ole kuigi tõhu-
sad, seetõttu astuti 

2008. a esimesi samme, et korraldada 
kõnealust valdkonda Euroopa Liidus 
õigusaktidega. Ettevalmistustöö on 
olnud pikk, see päädis 4.  novembril 
2014 võõrliikide määruse vastuvõt-
misega. 

„Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrus invasiivsete võõrliikide 
sissetoomise ja levimise enneta-
mise ja ohjamise kohta“ jõustus 
1. jaanuaril 2015. Linnu- ja loodus-
direktiivi kõrval (1979. ja 1992. a) on 
tegu Euroopa Liidu kolmanda suure-
ma õigusaktiga looduskaitse vallas. 
Määrus järgib ka bioloogilise mit-

mekesisuse konventsioo-
ni ja teadlaste soovitusi, 
rõhutades eriti võõrliiki-
de leviku vältimise ning 

Võõrliigid

Punakõrv-ilukilpkonnad on 
veekogudes loodusele ohtlikud 

kiskjad ja haiguste levitajad, see-
tõttu tuleb nende sattumist 

loodusesse vältida

Inimene, kes ühel või teisel moel 
võõrliike kasvatab või omab, 
peab tagama, et need liigid ei 
satuks loodusesse. 

leitakse Eesti loodusest aastas keskmi-
selt 15 punakõrv-ilukilpkonna, kes on 
olnud kellegi lemmikud; Narva piir-
konnas leviv väga ohtlik kala kaugida 
unimudil on arvatavasti samuti pärit 
kellegi akvaariumist. 

Viimastel aastatel on võõrliikidest 
üha enam räägitud. Maa liigirikku-
se suurimaks probleemiks peetakse 
tänapäeval elupaikade kadu ja kil-
lustumist, kuid teisel kohal on võõr-
liigid – eespool kliimamuutusi või 
reostusprobleeme. Sageli 
ei mõjuta liiki 

toitumist. Samasuguseid näiteid võib 
tuua ka muude liigirühmade kohta, 
kuid linnud on selle poolest eriti hästi 
uuritud.

Üha teravamalt annab tunda võõr-
liikide mõju majandusele. Rahas 
on kahju sageli väga raske hinna-
ta, ent arvatakse, et Euroopa Liidus 
on võõrliikide tekitatud kahju aas-
tas vähemalt 12 miljardit eurot. See 
on saamata jäänud tulude (saagiku-
se langus, muutused vee kättesaa-
davuses, haigestunud töötajad 

„Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrus invasiivsete võõrliikide 
sissetoomise ja levimise enneta-
mise ja ohjamise kohta“ jõustus 
1. jaanuaril 2015. Linnu- ja loodus-
direktiivi kõrval (1979. ja 1992. a) on 
tegu Euroopa Liidu kolmanda suure-
ma õigusaktiga looduskaitse vallas. 
Määrus järgib ka bioloogilise mit-

mekesisuse konventsioo-
ni ja teadlaste soovitusi, 
rõhutades eriti võõrliiki-
de leviku vältimise ning 

Punakõrv-ilukilpkonnad on 
veekogudes loodusele ohtlikud 

kiskjad ja haiguste levitajad, see-
tõttu tuleb nende sattumist 

loodusesse vältida
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nende avastamise korral kiire reagee-
rimise tähtsust. Ühtaegu peaks mää-
rus parandama inimeste teadlikkust 
võõrliikidest ja nende mõjust.

Määruse lisadega kehtestatakse 
ühtne nimekiri võõrliikidest, mille 
ohjeldamiseks ja leviku ärahoidmi-
seks peavad kõik Euroopa Liidu liik-
mesriigid samme astuma. Liike, mis 
on kantud määruse lisadesse kui 
Euroopa Liidu tähtsusega võõrlii-
gid, ei tohi importida, transpor-
tida, turustada, pidada, paljunda-
da ega loodusesse lasta. Liike saab 
kanda nimekirja, kui neil on olu-
line negatiivne mõju EL loodusele 
ning võitlus nende vastu on põhjen-
datud EL tasemel. Samuti on võimalik 
kanda nimestikku liike, mida Euroopa 
Liidus ei ole veel leitud, kuid mille 
ohtlikkust teadusandmete põhjal eel-
datakse. Niimoodi saab impordi- ja 
transpordikeeldudega nende Euroopa 
Liitu jõudmist ära hoida või vähemalt 
edasi lükata. 

Nimekirja ei ole võimalik kanda 
liike, mis on pärit Euroopa Liidust 
ehk siin pärismaised: kardeti, et see 
tekitaks liialt segadust määruse ellu-
viimisel. Seega ei saa nimekirjas olla 
näiteks Helsingis pahandust tegev 
küülik või Eesti aedades leviv hispaa-
nia teetigu.

Nimekirja kantavate liikide kohta 
saavad liikmesriigid jooksvalt ette-
panekuid teha, koostades põhjaliku 
teadusandmetel rajaneva taustakirjel-
duse ehk riskihinnangu. Selleks tuleb 
kirjeldada liigi bioloogiat, leviku- ja 
paljunemisviise, analüüsida liigi sisse-

toomise, püsimise ning levikuga kaas-
nevaid riske praegustes ja põhjenda-
tud tulevastes kliimaoludes. 

Niisama tähtis on hinnata nega-
tiivset mõju looduslikele liikidele ja 
elupaikadele ning nende pakutud 
nn ökosüsteemi teenustele, samuti 
mõju majandusele ja inimtervisele. 
Kohustuslik on kirjeldada ka liigi tea-
daolevaid kasutusviise ja sellest tule-
nevat sotsiaalmajanduslikku kasu. 
Kõik see on vajalik, et nimekirja lisa-
misest tingitud majanduspiirangud 
oleks selgelt põhjendatud ega läheks 
vastuollu vabakaubanduse reeglitega.

Seni, kuni Euroopa Liidus ei olnud 
veel õigusakte võõrliikide kohta, olid 
mõned olulised võõrliigid lisatud lii-
kide nimekirja nn CITESi määruses 
(Euroopa Nõukogu määrus ohustatud 
looma- ja taimeliikidega kauplemise 
kohta). Sellega piirati nende liikide 
elusisendite sissevedu Euroopa Liitu, 
kuid transport ja turustamine Euroopa 
Liidu sees oli lubatud. Need võõrliigid 
olid rebasorav, puna-kabeorav, hall-
orav, valgepõsk-händpart, punakõrv-
ilukilpkonn, ehiskilpkonn ja härgkonn. 
Kindlasti on plaanis esmajärjekorras 
analüüsida nende liikide sobilikkust 
Euroopa Liidu tähtsusega võõrliikide 
nimekirja ja eeldatavasti need liigid 
sinna ka lisatakse. 

Kindlasti ei hõlma see nimestik 
vaid loomi: sinna saab lisada ka taimi 
ja seeni. Juhul, kui nimekirja lisatak-
se liike, mis on levinud lemmikloo-
madena, on olemasolevate looma-
de pidamine nende elupäevade lõpu-

ni eraomanikele lubatud. Nimekirja 
kantud taimede kasvatamine tuleb 
aga kohe lõpetada. Ent kui kõnealu-
se nimekirja liike tahetakse kasutada 
teadustöös, ex situ liigikaitses, medit-
siinis või muudel ülihtähtsatel ees-
märkidel, tuleb selleks taotleda luba.

Uus määrus kohustab liikmesriike 
analüüsima võõrliikide sissetuleku-
teid, et piirata Euroopa Liidu tähtsu-
sega võõrliikide sissetoomist. Samuti 
tuleb teha võõrliikide seiret ning 
hakata nimekirja kantud liike ohjel-
dama niipea, kui need on liikmesrii-
gist leitud. Väikse levikuga võõrlii-
kide tõrje eesmärk on nad loodusest 
eemaldada. Laialdaselt levinud võõr-
liikide puhul tuleb keskenduda nende 
arvukuse vähendamisele ja edasise 
leviku piiramisele.

Peale eelmainitu saab määruse alu-
sel koostada piirkondlikke või riik-
likke võõrliikide nimekirju või võtta 
vastu muid määrusest rangemaid 
õigusakte. Seega saab koostöös naa-
berriikidega võidelda just piirkond-
likult probleemsete võõrliikide vastu 
ning vajaduse korral ka liikidega, mis 
on pärit Euroopa Liidust.

Nähtud võõrliikidest on soovitatav 
juba praegu teavitada keskkonnami-
nisteeriumi, lisades vaatluse loodus-
vaatluste andmebaasi või saates meili 
aadressil alien@envir.ee. Teates tuleks 
võimalikult täpselt panna kirja leiu 
asukoht, nimetada liik ja võimaluse 
korral lisada pilt. 

Merike Linnamägi (1983) on keskkon
naministeeriumi looduskaitseosakonna 
peaspetsialist.
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Panin tähele

Pilt on tehtud 11. märtsil ühel Vormsi rannaniidul, merest 
kümne meetri kaugusel. Mida sellise üksiku randa sattunud 
hülgepojaga tuleks peale hakata?

Ada Ojasaar

Kommenteerib hülgeteadlane 
Mart Jüssi: 
Hülged poegivad Eesti rannikul pea-
miselt veebruaris ja märtsi alguses. 
Tavaliselt on Läänemere jää sel ajal 
olnud kõige ulatuslikum ja püsivam. 
Jääle sünnitamine on loivaliste ajaloos 
välja kujunenud kohastumus: see elu-
paik aitab neil vältida röövloomi ning 
ilmselt ka paljusid nakkushaigusi. 

Viimastel kümnenditel on aga 
jääolud olnud väga heitlikud. Kui 
jää sulab, kolivad hülged maale, kas 
siis poegi kasvatama või koguni neid 
sinna sünnitama. Enamasti inimte-

gevusest kaugele meresaartele, et aga 
tihti liigub viimane jää just ranniku-
linnade lähedale, ilmuvad hülgepojad 
ka meie õuedesse, teedele ja sadama-
tesse. Vast iseseisvunud pojad ei tea 
sageli inimest karta. 

Inimeste lähedal ei saa hülgepoeg 
siiski rahu ning koeradki võivad teda 
pureda. Sestap tasub ta viia mõnda 
kõrvalisse randa neeme otsas või asu-
last eemal. Ent kui leidmiskoht on 
niigi kõrvaline, pole sekkuda vajagi. 
Tuleks hoopis tõmbuda eemale, et 
anda pelglikule emale võimalus tulla 
poega imetama. 

Isegi kui ema on poja heitliku ilma 
tõttu liiga vara hüljanud ja too jääb 
röövloomade kõhutäieks, pole ini-
mesest suurt abi. Loomaaiad ja tei-
sed varjupaigad hülgeid vastu ei võta, 
neil ei leidu vajalikke erioskusi ega 
-vahendeid. Lähim vajaliku varustu-
sega veterinaarasutus asub Peterburis. 
Seal ollakse valmis hättasattunud viig-
ripoegi vastu võtma, et turgutada seal-
set väga viletsas seisundis asurkonda.

Tähelepanuväärsel kombel ongi 
pildil tegemist viigripojaga, nemad 
tulevad randa üliharva, siis, kui jää 
tõepoolest kõhu alt ära sulab. 
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Viigri ja hallhülge poega saab 
eristada näo järgi, nimelt 
kehtib kutsikate puhul 

eriti selgelt kassi- ja koeranäo 
reegel, mille järgi neid kaht liiki 
ära tunda: viigri tömbim nägu 
meenutab pigem kassi, hallhülge 
pikem koon pigem koera. Vasakul 
Munalaiul kohatud viigripoeg, 
kelle ema õhtul ära merele viis, 
paremal hallhülge poeg – neid 
kohtab rannas sagedamini.

Hallhülge poeg

Viigri poeg
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Kes meist ei oleks unistanud 
kodumaa taevas vägevate 
põhjala virmaliste mängude  

nägemisest ja elamuste püüdmisest 
pildile. Usinamad pildistajad hoiavad 
päikese aktiivsusel ja ilmaprognoosi-
del pidevalt silma peal. Tihti on ootu-
sed suuremad kui virmalised ning 
hästi plaanitud ja omajagu ettevõt-
mist nõudvad retked jäävad suurema-
te tulemusteta. Samas löövad argielu 
ja muud kohustused aeg-ajalt rütmi 
sassi ning juhtub, et virmaliste seisu 
uurimine ununeb.

Aga õnneks on meil kollektiiv-
ne virmalistevalvurite kogukond, 
sotsiaalmeedia ja moodsad side-
vahendid. Kui 17. märtsi õhtul tuli 

Tartust teade virmaliste kohta, siis 
oli kohe selge, et midagi on toimu-
mas. Pärnu on Taaralinnast mõne-
võrra põhja pool ning hetkega tek-
kis virmalisteärevus. Proovipilt 
rõdult näitas, et valgusmürast tun-
gibki läbi rohekat valgust ja tuleb 
teele minna. 

Aga kuhu, kui ei tea olukorda ega 
ole aega põhjalikult kaaluda ja asu-
kohta valida? Leidsin, et ei  tasu ajaga 
riskida, ning soovides ka peegeldusi 
jäädvustada, otsustasin kiirelt Pärnu 
kasuks. Pärnu muulil veiklesid tõe-
poolest virmalised ja peegeldused 
olid ka, aga linnatulede sära oli ikkagi 
liialt tugev. Raeküla rannas, linnutor-
ni taga, olid aga looduslik taevaval-

gus, vaikse merevee peegeldused ja 
virmaliste kulminatsioon omavahel 
parimas tasakaalus. Seega aitas kiire 
reageerimine ja õnnestunud asukoha 
leidmine saada elu parima virmalis-
te-elamuse. 

Mati Kose

Panin tähele

Virmaliste 
vingerpussid
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[- - - ] 
Õhk jaheneb, 
kõik laheneb
ja vaibub lihtsalt
ja saabub uni,
unenägudeta, sügav.
(Ants Viires)

Virmaliste öö viis meie hulgast 
endaga kaasa kõrgesse ikka 
jõudnud ajaloodoktor Ants 

Viirese, nii Kodu-Eestis kui ka raja taga 
hinnatud ja laia haardega õpetlase, kelle 
pikk ja sisukas elu oli pühendatud eesti 
rahvakultuuri uurimisele ja populari-
seerimisele. 1970. aastatel kirjutas Ants 
Viires ajakirjale Eesti Loodus kahek-
sa artiklit metsast ja puudest eesti talu-
rahva elus; sellest artiklisarjast sündis 
raamat „Puud ja inimesed“ (esmatrükk 
1975; kordustrükk 2000). 

Ants Viirese isiksust rahvakultuuri-
uurijana võib võrrelda nii mõnegi vääri-
ka puuga – mastimänniga, kelle silma-
paistvad artiklid ja uurimused on eesti 
etnograafias ja etnoloogias fundamen-

taalse tähtsuse ja tähendusega, samu-
ti „Eesti rahvakultuuri leksikon“ (1995, 
2000, 2007) ning koos Elle Vunderiga 
koostatud mahukas ülevaade „Eesti 
rahvakultuur“ (1998; 2008). 

Viimati mainitud koguteose koosta-
mise käigus oli mul au Ants Viiresega 
isiklikult tuttavaks saada ning olla roh-
kem kui kord tema kodus külaliseks. 
Imetlesin kõrges eas õpetlase mõt-
teerksust, laiahaardelist erudeeritust ja 
mõnusat huumorimeelt – kõiki neid 
suurepäraseid isiksuseomadusi, mis 
Ants Viiresest kujundasid pikka elu-
teed käies eesti etnoloogia ja kultuuri-
loo grand old man’i, väärika vana mehe, 
Suure Tamme, kelle latv küündis pilvis-
se ja kelle tüvele saavad turvaliselt toe-

tuda järgmised uurijate põlvkonnad. 
Ants Viirese pikk ja viljakas elutee 

kulges rööbiti Eesti Vabariigi sünni, 
okupeerimise ja taasiseseisvumisega. 
Seda teed käies sai ta maitsta nii magu-
said kui ka mõrusid vilju, sest kompro-
missitus kuulus samuti Ants Viirese ise-
loomuomaduste hulka. 

Ants Viires oli kutsutud mitme rah-
vusvahelise erialaorganisatsiooni liik-
meks, valitud Helsingi ja Tartu ülikoo-
li audoktoriks ning Rootsi kuningliku 
Gustav Adolfi akadeemia auliikmeks. 
Enesestmõistetavalt oli ta liitunud ka 
Kodu-Eesti erialaseltsidega, ta oli eesti 
rahva muuseumi sõprade seltsi asutaja-
liige ja seltsi auliige 1997. aastast.

Ants Viirese hindamatut panust rah -
vusteaduste arengusse tunnustati 2007. 
aastal riigi kul tuuripreemia ga. 2009.  aas-
tal pälvis ta Tartu ülikooli rahvus mõtte 
auhinna ning 1996. aastast oli ta Riigivapi 
IV klassi teenetemärgi kavaler. 

Head teed, Ants Viires! Küllap seal, 
kuhu Sa nüüd oled jõudnud, on Sul 
seltsilisi, kellega koos kõnelda puudest 
ja inimestest, ajalikust ja ajatust ning 
sellestki, et ainelise ja vaimse kultuuri 
uurimine peab ikka käima käsikäes. 

Marju Kõivupuu

Karl Annuk
23. november 1930 – 11. märts 2015

Meie seast on lahkunud Eesti 
loodusuurijate seltsi liige aas-
tast 1958, kauaaegne Eesti 

maaülikooli õppejõud, emeriitprofessor 
põllumajandusdoktor Karl Annuk. 

Pärit oli ta praeguselt Jõgevamaalt 
Palamuse vallast Visusti külast Saare 
talust. Karl sündis perre kolmanda lap-
sena. Visusti algkooli, Kaarepere seits-
meklassilise kooli ja Tartu I  keskkoo-
li järel lõpetas ta Eesti põllumajandu-
se akadeemia agronoomina (1955). 
Üliõpilasena töötas ta taimekasvatu-
se kateedris vanem laborandina, hiljem 
samas peamiselt sookultuuri, aga ka tai-
mekasvatuse ja rohumaaviljeluse õppejõu-
na (1956–1976). Aspirantuuris õppis Karl 
Annuk Leningradis, kus kaitses 1962. aas-
tal kandidaadiväitekirja toidu- ja tööstus-
kartuli kvaliteedi ja sortide teemal.

1976. aastal lahkus Karl Annuk õppe-
jõu kohalt, et pühenduda teadustöö-
le ja koguda materjali doktoriväite-

kirja jaoks. Ta töötas vanem- ja juht-
teadurina Eesti maaviljeluse instituu-
dis (1976–1984) ning Eesti loomakasva-
tuse instituudis (1984–1994). Väitekiri 
valmis 1984.  aastaks, kuid atesteerimis-
komisjoni (VAKi) reformi ja sellega kaas-
nenud segaduste tõttu õnnestus dok-
toritöö kaitsta alles nelja aasta pärast 
Lätis. Väitekirja materjalide põhjal ilmus 
monograafia „Polderniitude rajamine ja 
intensiivne kasutamine turvasmuldadel“ 
(Tallinn 1992, vene keeles). Pärast dok-
toritöö kaitsmist töötas Karl Annuk Eesti 
maa ülikoolis osakoormusega professo-
rina, õpetades üliõpilastele sookultuuri. 
1993. aastal valiti ta emeriitprofessoriks. 

Teadlasena uuris Karl Annuk mulla 
looduslikku seemnevaru, rohumaavil-
jeluse eripära turvasmuldadel, niidu-
taimiku juurtesüsteemi kujunemist ja 
vastupidavuse reguleerimise võimalu-
si, külvikordi niiduviljeluses, väetamist 
ja muid olulisi küsimusi. Kokku on ta 
avaldanud üle 200 trükise, sh õppe-
töös kasutatud raamatud „Liblikõieliste 
ja kõrreliste heintaimede seemned“ 
(1965), „Liblikõieliste ja kõrreliste hein-
taimede määraja“ (1966), „Heintaimede 
määraja ja rohumaaviljeluse praktikum“ 
(koos Arnold Sauga, 1971).

Pärast pensionile jäämist uuris 
Annuk põllumajanduse ajalugu ja põl-
lumajandusteadlaste minevikku. Tema 
sulest on ilmunud „Eesti Agronoomide 
Selts Rootsis“ (1995), „Professor 
dr.  sc.  Nat. Elmar Leppik“ (1998), „Dr. 
agr. Professor Nikolai Rootsi“ (1998), 
„Talude päriseksostmisest eestikeelsel 
Liivimaal“ (2010) jt teosed.

Jääme Karl Annukit mäletama 
tööka, abivalmi ja sõbraliku õpetaja, 
kolleegi ja kaaslasena. Puhka rahus, 
väsimatu töömees!

Ants Bender

In memoriam

Ants Viires
23. november 1918 – 18. märts 2015 Fo
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APRILL 2015   EESTI LOODUS                    59

Kroonika

Oru pargis on alanud hooldustööd

Toila Oru pargis alustati 
2.  märtsil looduskaitsetöid, 
mille käigus hooldatakse Oru 

pargi pärnade võrasid, pügatakse elu-
puuhekki ning võetakse maha ohtli-
kuks muutunud puud.

Tööd viiakse ellu kahes etapis: 
esmalt märtsi lõpuni ja seejärel sep-
tembrist kuni järgmise aasta märtsi 
lõpuni. Vahepealsel ajal ei tohi hool-
dustöid teha, et tagada pesitsusaeg-
ne rahu pargis elavatele nahkhiirtele 
ja lindudele. 

Oru pargi läänepärna-allee ja pargi 
regulaarosa pärnaridades on kokku 
187 puud. Need on kehvas seisundis 
ja enamik puid vajab võrade hool-
dust. Puude seisundit on halvenda-
nud nii pargi kasutuskoormuse kasv, 
ebasoodsad valgusolud kui ka lume- 
ja tormikahjustused. Kõik pärnaallee 
suured puud jäävad alles, aga mujalt 
võetakse maha kokku 247 surnud 
või oluliselt kahjustatud puud. Pargi 

intensiivselt kasutatavas osas puude 
kännud freesitakse, sest pargis on 
keelatud kände juurida.

Oru park asub Oru maastikukait-
sealal ning tööd peavad tuginema 
keskkonnaameti tellitud Oru pargi 
hoolduskavale. Töid teeb osaühing 
Aiastiil ja rahastab Euroopa Liidu 
ühtekuuluvusfond. Hooldus- ja taas-
tamistööd lähevad maksma 22  000 
eurot, neid korraldab RMK koostöös 
keskkonnaameti Viru regiooniga.

RMK/Loodusajakiri
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Tuuline sooja keskosaga 

märts
Paastukuu algas enamasti väheste 

plusskraadidega, pilvise ja tuulise-
võitu ilmaga, aeg-ajalt sadas vihma. 

Kuu teine kolmandik seevastu oli kenasti 
kevadine: rohkesti päikest, öösiti küll ka 
miinuskraadid, aga päeval sageli soe, 
kohati isegi üle 15 kraadi. Ent just pöö-
ripäeva paiku läks hoopis jahedamaks. 
Paaril päeval sadas ka veidi lund, mis küll 
peagi sulas, kuid ilmad jäid kuu lõpuni 
jahedaks. Külmatunnet süvendas sageli 
vinge tuul.
Ilmateenistuse kinnitusel oli märts 
keskmisest palju soojem (2,5° vs –1,1°), 
vähem sajune (32 mm vs 37 mm) ja 
mõneti päikeselisem (146 vs 127 tundi). 
Õhutemperatuuri maksimum, 15,1°, 
mõõdeti 18. märtsil Tallinn-Harkus ja mii-
nimum, –10°, 22. märtsil Kuusikul. Suurim 
ööpäevane sajuhulk, 12 mm, registreeriti 
30. märtsil Vilsandil.

01.03 Algas traditsiooniline kooliõpilaste 
loodusvaatlus „Tere, kevad!“

02.03 Tartu ülikooli botaanikaaed avas 
renoveeritud palmihoone.

02., 09., 16., 23. ja 30.03 Loodusõhtud 
rahvusraamatukogus: Rein Marani 
filmi „Suvisted Tammealusel“ esili-
nastus; „Etioopia loodus ja hõimud“ 
(Rein Kuresoo); „Rändaja India 
rahvusparkides“ (Hendrik Relve); 
„4500 km läbi Lõuna-Argentina“ 
(Jaanus Paal) ning „Eesti pilvemaasti-
kud“ (Jüri Kamenik).

04. ja 25.03 Rohelise tee õhtud Tartu loo-
dusmajas: vabatahtliku keskkonna-
töö võimalustest ning „Mürgid meie 
toidulaual ja looduses“ (Anne Luik).

05.03 Euroopa aasta puuks valiti Orissaare 
staadionil kasvav tamm.

05.03 Eesti loodusmuuseumi Öökulli aka-
deemia teadusõhtu „Elav muld“ (Alar 
Astover ja Mari Ivask). 

07., 08., 14., 15., 21., 22. ja 28.03 
Looduse Omnibussi retked 
Tallinnast: hobustega metsatööpäe-
vale Lahemaale; Alam-Pedja loo-
duskaitsealale; Pandiverre ja Äntu 
järvedele (ka Tartust); Laulasmaale 

Läänepärna-allee Oru pargis
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Loodusmuuseum aitab avastada 
ööliblikate ja kakkude saladusi

Eesti loodusmuuseumis (Tal-
linn, Lai 29a) avati 19. märtsil 
näitus „Öised tiivulised“, mis 

tutvustab ööliblikate ja kakkude sala-
pärast maailma.

Kahe teema väljapanekud on 
jagatud loodusmuuseumi saali-
de vahel, aga moodustavad ometi 
ühtse terviku. Tutvustatakse kah-Tutvustatakse kah-
teteist Eestis pesitsevat või eksikü-
lalisena kohatavat kakuliiki, öölib-
likatest aga öiseid lendureid Eestist 
ja ka laiast maailmast. Näitus pakub 
nii lugemis-, kogemis- kui ka avas-
tushetki. 

Näituse ajal saab muuseumis igal 
neljapäeval osaleda ööeluteemalis-
tel Öökulli akadeemia loodusõh-
tutel. Juba nädal enne avamist, 
12.  märtsil, pidas Tuul Sepp kakke 
käsitleva loengu „Kütid pimeduses“, 
19.  märtsil said huvilised kuulata 
näituse kuraatorite, muuseumi zoo-
loogi Anne-Ly Nurmõtalo ja ento-

moloog Aare Lindti pajatusi vast 
valminud näitusest ning 26. märtsil 
esines Veljo Runnel: „Öiseid hääli 
Eesti loodusest“. Plaanis on töö-
toad ja loodusretked ning joonis-
tusvõistlus õpilastele. Sündmuste 
kohta leiab infot muuseumi kodu-
lehelt. Näitus „Öised tiivulised“ on 
lahti kuni 31. augustini.

Eesti loodusmuuseum / 
Loodusajakiri

1. märts: lumi pole veel täiesti 
kadunud

Sellist pilti näeb loodusmuuseumi näi-
tusesaalides kuni suve lõpuni

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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„Teeme ära“ 
on taas tulekul

Uuenenud talguveebis www.
teemeara.ee saab ennast 
kirja panna 2. mail peetavale 

“Teeme ära!”  talgupäevale.
Tänavu on keskseid teemasid tule-

ohutus; koostööd tehakse päästeame-
tiga. Koos tänavu oma 80.  tegevus-
aastat tähistava Eesti meremuuseu-
miga korraldatakse talguid mereäär-
setes paikades, koostöös Vivacoloriga 
asutakse koguma kasutuskõlblikke 
värvijääke, et suunata need taaska-
sutusse ning viia tarvituskõlbmatud 
ja aegunud värvijäägid jäätmejaama-
desse.

Mullu korraldati üle Eesti 1754 tal-
guüritust, millest võttis osa 45  024 
talgulist. Talgupäeva korraldavad 
Eestimaa looduse fond, Eesti küla-

liikumine Kodukant ja nende ümber 
koondunud võrgustik. Täpsem info 
www.teemeara.ee.

teemeara.ee/Loodusajakiri

Puidufirma uus hoone on kuulutatud 
Tartu parimaks ehitiseks

Tartu linnavalitsus tänas 
6. märtsil Raekoja saalis isi-
kuid, kes on seotud eelmisel 

aastal silma paistnud hoonetega.
Uute muude hoonete alarüh-

mas võitis Lemeks Grupi uus hoone 
(Näituse  25). Hindajad leidsid, et 
selle ehitise puhul on kõrget hinnan-
gut väärt „silmapaistvalt hea puidu-
kasutus nii konstruktsioonides kui 
viimistluses, lihtsavormilise hoone 
teevad omalaadseks läbimõeldud 
detailid ja linnaruumi rikastav ter-
viklikkus, eriliselt väärib esiletõst-
mise eratellija soov luua kvaliteet-
ne arhitektuuriteos“. Lemeksi telli-
tud maja on projekteerinud osaühing 
Arhitekt11 ja ehitanud aktsiaselts 
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Aktsiaselts Lemeks on Eesti kapi-
talil põhinev ettevõte, mis asuta-
ti 1993. aastal kui nüüdisaegne süs-
teemselt Eestit hõlmav metsavaru-
misettevõte; eesmärk oli rajada sel-
lele toetudes kodumaist puitu väär-
tustav puidutööstusfirma. Nüüd on 
Lemeksist arenenud üks Eesti suure-

maid tööstusettevõtteid, mis tegut-
seb edukalt nii puidutöötlemise ja 
metsavarumise valdkonnas kui ka 
põllumajanduses. 22 tütar- ja sidus-
ettevõtet annavad tööd üle 600 ini-
mesele Eestis, Lätis, Prantsusmaal ja 
Suurbritannias.

Samas kategoorias märgiti ära 
Tartu ülikooli uus füüsikahoone 
Physicum. Rekonstrueeritud ja laien-
datud muude hoonete alarühmas või-
tis Heino Elleri muusikakooli uus tiib, 
ära märgiti Pauluse kirik.

Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri
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ja Pakri pangale; Obinitsasse valge 
pitsi päevadele (ka Tartust); mat-
kale „Tere, kevad!“ Lahemaale ning 
Juminda poolsaarele.

09.–13.03 Tallinna ülikooli teadusnädal.
10.03  Tallinnas peetud seminaril tutvustati 

LIFE+ projekti MARMONI tulemusi.
10.03  Ornitoloogiaühing tutvustas 

Tallinnas 2014. aasta Põõsaspea lin-
nuseireprojekti tulemusi.

10.03  Algasid koolitus- ja nõustamiskesku-
se Hared õpitoad „Läänemere kalade 
bioloogia ja kaitse“ Tallinna üldhari-
duskoolide 7. klassi õpilastele.

10. ja 19.03 Ornitoloogiaühingu heatege-
vuslik mälumäng Tallinna loomaaias 
ja Tartu loodusmajas.

10. ja 24.03 12. Matsalu loodusfilmide fes-
tivali filmid Tartu loodusmajas.

11.03 Kultuuriministeeriumi teatas, et val-
minud on looduslike pühapaikade 
uurimise ja hoidmise kava.

11.–31.03 Tartu ülikooli loodusmuuseumi 
rändnäitus „Elav Läänemeri“ Tallinnas 
Viru keskuses.

12.03 Kristel Vilbaste looduslugude luge-
miku „Metsa rüpes“ esitlus Tartus.

12., 17., 18., 24., 25., 26., 30. ja 31.03 
Keskkonnaameti loodusõhtud: 
Haapsalus (Arno Pavel „Villisega 
Vladivostokki“); Võrus (Peep Männil 
suurkiskjatest) ja Pärnus (Mati 
Kose Pärnumaa linnu-uudistest); 
Viljandis (Alvar Soesoo maavaradest) 
ja Räpinas ( Raivo Mänd ürgema 
needusest); Jõgeval (Timo Palo 
rännust Põhja-Jäämerel) ja Paladel 
(Virve Poom Euroopa aedadest); 
Türil (Ants-Johannes Martin sipel-
gatest); Otepääl (Urmas Abel aasta 
lindudest), Haapsalus (Ahto Kaasik 
looduslikest pühapaikadest) ja 
Kuressaares (Peep Männil aasta 
loomast metsseast); Pärnus (Henn 
Ojaveer mere võõrliikidest) ning 
Raplas (Renno Nellis kotkastest).

13.–15.03 TalveAkadeemia jätkusuutliku 
arengu konverents „1001 digivarjun-
dit“ Tartus.

15.03 Tartu keskkonnahariduskeskuse 
keskkonnabussi reis Võrumaale.

17.–18.03 Eestis olid näha võimsad 
virmalised.

 07.–15.03 Nii Tallinna kui ka 
Tartu ülikooli botaanikaaias oli 
traditsiooniline orhideenäitus. 
Tartu näitus kandis seekord nime 
„Pühendusega meestele“
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Aktsiaseltsi Lemeks hoone Tartus 
Näituse tänaval

 „Teeme ära“ talgud Tallinna lauluvälja-
kul 2014. aastal
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Üle Eesti hakkas kehtima tuleohtlik aeg

Päästeamet teatas 19. märtsil, 
et ameti peadirektori käskkir-
jaga määrati tuleohtliku aja 

alguseks kogu Eesti territooriumil 
20.  märts. Põhjuse andis selleks vii-
mase nädala jooksul väga kiiresti kas-
vanud maastikupõlengute arv.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld 
teha ainult selleks ette nähtud koh-
tades. Metsas liikujatel soovitatakse 
lõket teha ja grillida riigimetsa majan-
damise keskuse lõkkekohtades, nende 
asukohad leiab internetilehelt www.
rmk.ee. Oluline on jälgida, et lõkkest 
ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune 
kulupõletamine on Eestis aasta ringi 
keelatud ja karistatav.

Rohked maastikutulekahjud on 
suures osas alanud just hooletust lõk-
ketegemisest. Sel aastal olid pääst-
jad 19.  märtsi seisuga kustutanud 

juba 326 metsa- ja maastikutulekah-
ju. Kahjuks on tänavu tulle jäänud ka 
hooneid ja muud inimeste isiklikku 
vara, isegi üks hoovis seisnud laev. 

Täpsemat infot tuletegemise ohu-
tusnõuete kohta saab päästeala info-
telefonilt 1524.

Päästeamet/Loodusajakiri

„Suvine aialinnupäevik“ 
alustab uut hooaega

Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) 
kutsub ka tänavu linnuhuvilisi 
üles jälgima oma aias pesitse-

vaid linde ja osalema pikaajalises rah-
vateaduse projektis „Suvine aialinnu-
päevik“.

Kuigi aialindudega puutume 
kokku iga päev, teame just tavalise-
mate lindude käekäigust võrdlemisi 
vähe. Projekt „Suvine aialinnupäe-
vik“ võimaldab jälgida, kuidas muu-
tub kümnete aialindude levik ja pesit-
susedukus, ning vajaduse korral nen-
dele muutustele reageerida.

Aialinnupäeviku veebirakenduses 
www.eoy.ee/aed on kõigil võimalik 
luua oma isiklik päevik ning kirja 
panna aias kohatud ja pesitsevad lin-
nuliigid. Veel saab päevikusse kirja 
panna ka oma kodukoha taimede-
loomade fenoloogilisi vaatlusi: mil-
lal puhkesid õide taimed ja ilmusid 
välja putukad. Väga on oodatud tähe-
lepanekud meile oluliste tolmeldajate 
kimalaste kohta aias.

2014. aastal vaatles „Suvise aialin-
nupäeviku“ raames aialinde üle 400 
inimese, kelle aias pesitses keskmiselt 
6,6 paari linde 4,7 liigist. Kõige sage-
dasem pesitseja oli ülekaalukalt kuld-
nokk, kellele järgnesid linavästrik ja 
rasvatihane. Üldse tehti Eesti aeda-
des kindlaks 64 linnuliigi pesitsus. 
Põhjalikumalt saab mulluse aialinnu-
päeviku tulemustest lugeda koond-
aruandest www.eoy.ee/aed/content/
materjalid/aialinnupaevik_2014.pdf.

Projekti toetab KIK.

EOÜ/Loodusajakiri

17.–19.03 Keskkonnaagentuuri ja Euroopa 
meteoroloogiasatelliitide organi-
satsiooni (EUMETSAT) korraldatud 
rahvusvaheline koolitus.

18.03 Keskkonnaministeeriumi töörühm 
alustas kliimapoliitika põhialuste 
väljatöötamist.

19.03 Matsalu loodusfilmide festivali filmid 
Tallinna loomaaia loodusharidus-
keskuses.

19.03 MTÜ Ökokratt veepäev Tallinna ter-
vishoiukõrgkoolis.

20.03 Eestis oli näha osaline päikesevarju-
tus.

21.03 Kalendrikevade algus kell 00.45.
21.03 Ornitoloogiaühingu üldkoosolek ja 

ettekandepäev. EOÜ auliikmeteks 
valiti Aivar Leito, Raivo Mänd ja 
postuumselt Andres Kuresoo.

22.03 Ülemaailmne veepäev.

23.03 Keskkonnaagentuur tähistas 
meteoroloogiapäeva seminariga 
„Teadmised kliimast tegudesse“; esit-
leti ka Jüri Kameniku raamatut „Eesti 
pilveatlas“.

23.03 Keskkonnaministeerium andis aja-
kirjanikele ülevaate Eesti pinna- ja 
põhjavee seisundist.

25.–27.03 Tartu loodusmaja võistlus 
„Hea loodusetundja“ Tartu linna 
ja maakonna koolide 4.–12. klassi 
õpilastele.

26.03 Loodusõhtu Tallinna loomaaia loo-
dushariduskeskuses: Aarne Tuule 
viude eluolust.

26.03 Looduseuurijate seltsi üldkoosolekul 
rääkis Toomas Kukk Eesti soontai-
mede uuest levikuatlasest.

26.03 Loodusõhtu Vapramäe loodusmajas: 
Arne Ader aasta loomast metsseast.

27.03 Eesti teatri- ja muusikamuuseum 
avas koostöös TÜ loodusmuuseu-
miga muusika-aastale pühendatud 
ühisnäituse „Hingab ja heliseb“.

27.03 Kemikaaliohutuse seminar Tartus.
28.03 Veelinnupäev Läänemaal Silmal.
29.03 Ornitoloogiaühingu 14. linnade 

linnuvaatluspäev.
29.03 TÜ botaanikaaias avati näitus 

„Piiblitaimed“.
30.03 Konverentsil keskkonnaministee-

riumis tutvustati möödunud aasta 
mereseire tulemusi.

31.03 RMK Viimsi looduskeskuse vestlus-
õhtute sarja „Metsarahva mõtisk-
lused“ esimene õhtu: Naissaare 
püsielanik Andrus Klooster.

23. märts: talve vastuhakk vast tul-
nud kevadele
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Maastikupõleng Harjumaal

 Linaväst-
rikku nähti 
mullu keva-

del ja suvel 
peaaegu kõigis 

aedades, kus vaatlusi 
tehti
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dele muutustele reageerida. inimese, kelle aias pesitses keskmiselt 
6,6 paari linde 4,7 liigist. Kõige sage-
dasem pesitseja oli ülekaalukalt kuld-
nokk, kellele järgnesid linavästrik ja 
rasvatihane. Üldse tehti Eesti aeda-
des kindlaks 64 linnuliigi pesitsus. 
Põhjalikumalt saab mulluse aialinnu-
päeviku tulemustest lugeda koond-
aruandest www.eoy.ee/aed/content/
materjalid/aialinnupaevik_2014.pdf.

Projekti toetab KIK.

EOÜ/Loodusajakiri

 Linaväst-
rikku nähti 
mullu keva-

del ja suvel 
peaaegu kõigis 

aedades, kus vaatlusi 
tehti
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1.   Mitu punakõrv-ilukilpkonna leitakse aastas Eesti loodusest?
2.   Mis annab Barbarissi kommidele maitse?
3.   Miks oli Kõpu tuletorni rajamine kohalikule rahvale vastumeelt?
4.   Kuidas ravida alkoholismi?
5.   Kuidas leiavad röövlinnud häid hiirepaiku, ilma et nad hiiri näeksid ega 

kuuleksid?
6.   Mille kuningriigiks on põhjust nimetada Muhumaad?
7.   Milline filmistaar saabus Eestisse 23. märtsil?
8.   Mis on Eesti kõige kivististerikkam kivim?
9.   Milliseid loomi (peale koerte ja kasside) aitab 

eristada koera- ja kassinäo reegel?
10. Mis loomad tuleks tänavu üles märkida aia-

linnupäevikusse?
11. Kes on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning 
saatke hiljemalt 1. maiks aadressil mikroskoop@loo-
dusajakiri.ee. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas”. 
Iga üksik õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus! 

Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd. 
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Möödunud kuu vastused
1.  Selleks et liituda ornitoloogiaühin-

gu röövlinnutöörühmaga, ei ole 
tarvis oskusi, vaid püsivust ja huvi 
röövlindude vastu (lk 13).

2.  Üleujutused suurendavad maa vil-
jakust (lk 43).

3. Alai org Kesk-Aasias olevat nii 
sünge paik, et sarnaneb põrguga 
(lk 55).

4. Horror vacui tähendab tühjusekar-
tust (lk 30).

5. Alaska põhjapoolseimas tipus sal-
vestatakse grööni vaalade laulu 
(lk 6).

6. Ligi pooli Eesti vooluveekogusid 
süvendatakse korrapäraselt, hävi-
tades niiviisi põhjaelustiku (lk 45).

7. Harrastuskalastajad toovad 
Vahemerre võõrliike kalasöödana 
(lk 7).

8. Eesti arvukaim röövlind on hiireviu 
(lk 8).

9. Indrek Rohtmets kirjutas ülikoo-
li diplomitöö Eesti sääriksääskede 
faunast (lk 36).

10. Rootslased kutsuvad „rumalpeaks“ 
männileevikest (lk 52).

11. Pildil on herilaseviu (kaks tumedat 
vööti saba eesotsas; lk 8).

Kolmepaiksed
Ega kahepaiksed pole ainuke-

sed kahepaiksed. Kahe elupai-
ga vahet rändavaid liike on 

palju teisigi. Võtame või rändlinnud: 
mõned käivad lausa teisel pool maa-
kera. Või taimed: eks koli ju taim 
talveks maa pealt maa alla ja keva-
del tagasi. Siinmail tuleb talveks õue 
pealt ära kolida peaaegu kõigil, kasvõi 

puukoore prakku.
Inimeste seas on samuti palju 

kahepaikseid.  Niipea, kui kevadel 
linnud laulma hakkavad, lükkab suur 
osa meist hõlmad vöö vahele ja kaob 
nelja tuule poole – metsa, mere äärde, 
põllule, aiamaale.

Kahepaiksete elu on suures ohus. 
Kui ühepaikne sõltub vaid ühest elu-

paigast, siis kahepaikne vähemalt kol-
mest: kahest paigast ja teest nende 
vahel, mis mõnikord on veel kõige 
ohtlikum osa elust. Kui üks kolmest 
rikutakse – reostatakse tiik, küntak-
se üles rohumaa või ehitatakse nende 
vahele lihtsalt korralik autotee – siis 
on selle kandi konnade krooksumised 
peagi krooksutud. Kogu maailmas on 
tähele pandud, et kuigi kahepaik-
sed on kohati väga arvukad, kipuvad 
nende liigid ja asurkonnad välja sure-
ma erakordselt ruttu. 

Nõel heinakuhjas

Mikroskoop
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Ristsõna

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 MTÜ Loodusajakiri vabalt valitud ajakirja poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna 
auhinna sai Margot Sepp Pangodilt. Õige vastus oli „ .. herilastele ja hiirtele”, „jahti mitmekesi“. Kokku saime 45 õiget vastust.
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Ajalugu / sünnipäevad

180 (sünd 1835)
19.04 Gerhard Gustav Ludwig parun 

von Maydell, maadeuurija 
(surn 1894)

160 (sünd 1855)
04.04 Vassili Kurtšinski, vene arstitead-

lane, TÜ professor (surn 1919)

150 (sünd 1865)
21.04 Paul Moritz Alexander 

Lackschewitz, arst, harrastus-
zooloog ja -botaanik (surn 1936)

140 (sünd 1875)
04.04 Aleksander Rammul, hügieenik 

(surn 1949)

115 (sünd 1900)
19.04 Elmar Roots, loomaarstiteadlane 

(surn 1962)
22.04 Paul Lannus, geoloog ja geograaf 

(surn 1965)

105 (sünd 1910)
09.04 Peet Kaaret (Vladimir Knuut), 

botaanik (surn 1987)

100 (sünd 1915)
06.04 Hella Keem, keeleteadlane ja 

etnograaf (surn 1997)
21.04 Voldemar Tilga, loomaarstitead-

lane (surn 1991)

95 (sünd 1920)
17.04 Endel Laumets, matemaatik ja 

tuumafüüsik (surn 1997)
28.04 Olaf Eisen, keemik (surn 1989)

90 (sünd 1925)
11.04 Viktor Masing, botaanik, biogeo-

graaf ning loodusteaduste propa-
geerija, Eesti TA liige (surn 2001)

85 (sünd 1930)
13.04 Toomas Rebane, füüsik
17.04 Peet Horma, biofüüsik (surn 2008)

80 (sünd 1935)
03.04 Raimo Pullat, ajaloolane
10.04 Kersti Haliste, matemaatik
13.04 Helgi Aart, loomaarstiteadlane
15.04 Viiu Hein, botaanik
17.04 Olav Keerberg, taimefüsioloog
27.04 Viive Rumberg, taimekaitseteadla-

ne (surn 1997)

75 (sünd 1940)
07.04 Marju Lauristin, ajakirjandus-

teadlane, sotsioloog ja poliitik
11.04 Tiit Randla, ornitoloog ja loodus-

kaitsja
25.04 Jüri Kärner, tsütoloog ja arengu-

bioloog, 1988–1993 TÜ rektor 
(surn 2010)

28.04 Toomas Tenno, keemik

70 (sünd 1945)
01.04 Enn Mellikov, keemik
21.04 Ants Bender, põllumajandus-

teadlane ja sordiaretaja
22.04 Eeva Heinaru, mikrobioloog ja 

taimefüsioloog
23.04 Juhan Hämmalov, füüsik, patendi-

volinik
29.04 Paul Tammela, matemaatik (surn 

2015)

65 (sünd 1950)
15.04. Andres Kork, kirurg ja ühiskonna-

tegelane
17.04 Mare Pork, psühholoog

60 (sünd 1955)
04.04 Ülle Reier, botaanik

50 (sünd 1965)
09.04 Jaan Klõšeiko, bioloog ja metsa-

teadlane

45 (sünd 1970)
25.04 Urmas Kalla, looduse tundja
28.04 Kadri Põldmaa, mükoloog

Kui isast lapsuliblikat nähti ringi lendamas juba märtsis, oli uuel hooajal ooda-
ta head võisaaki. Margariinikarva emasliblikate tardumus kestab tavaliselt 
aprilli lõpuni. Pärast lendutõusmist on nad kohe valmis paarituma. Seda on 
isased ammu oodanud. Lühikese ühislennu järel, mõni tund pärast ärkamist, 
on kõik emasliblikad viljastatud
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Nii mitmeti õnnetu aasta 1939 oli ka seente-
vaeseim, mida ma üldse mäletan. Seetõttu 
osutus äärmiselt kehvaks ka Tartu seeneturg, 
kus seente pakkumine ei olnud nimetamis-
väärne. Ajavahemikus 24. aprillist 28. oktoob-
rini, s.o. 106 päeva kestel, tehes vastavaid 
vaatlusi turul, võisin seal seeni leida vaid 41 
korral, kuna 65 päeval seeni müügile ei too-
dud. Seejuures oli pakutav kogus üsna väike. 
Kevadkogritsad (Gyromitra esculenta) ilmusid 
turule erakordselt hilja – alles 15. mail, sest 
16 korral, 24. apr. – 13. maini, nad puudusid; 
15. mail nägin neid kahel müüjannal, kum-
malgi vaevalt pool liitrit noori väikesi seeni, 
hinnaga 25 ja 50 senti. Järgmisel päeval 
pakuti kevadkogritsaid vaid ühes kohas, 17. 
ja 19. mail jälle kahes kohas, veidi suuremal 
arvul, halva kvaliteediga, millest nõuti 25 
senti 0,5 l. Samal 19. mail oli müügil ka üks 
kastitäis eelmise aasta kupatatud seeni, mis 
olid üsna vastikud ja millest nõuti 65 senti l. 
[Nikolai Witkowski: Lühike ülevaade Tartu 
seeneturust 1939. a., 1940]

Nende leidmiseks ja kasutamaõppimiseks 
loodigi siia kaitseala, kus botaaniliste uuri-
miste ja vaatluste käigus selgitatakse tamme 
paljunemist, arengu- ja kasvutingimusi, üksi-
kute taimekoosluste dünaamikat ning sea-
duspära. Eeltööd geobotaanilise kaardi koos-
tamise näol on juba tehtud. Need eesmärgid 
nõuavad kinnipidamist vastavast režiimist, 
mille põhjal on Tagamõisa puisniidul kee-
latud taimekoosluste igasugune rikkumi-
ne: lageraied, karjatamine, isegi taimede 
kogumine. Kohustuslik on aga niitmine kui 
puisniidu püsimiseks vajalik tegur. Keeluala 
praegust nägu saab muuta ilmekamaks või-
mulepääsenud võsa hävitamise ja kujun-
duslike raiete abil. Siis pakub ta kõigile seda, 
mida temalt oodatakse – on tõeline Lääne-
Saaremaa puisniit. [Mari Reitalu: Tagamõisa 
puisniidul, 1965]

Idamaa loomakalender näitab kätte roh-
kesti võimalusi, mida eri elemendid võivad 
jäljena aastatele jätta. Neid võimalusi hak-
kavad teoks tegema inimesed, kes omakor-
da on saanud oma eeldused sünniaastalt. 
Nüüd oleneb kõik sellest, kuidas igaüks 
oskab leida enda jaoks kõige sobivama tee. 
Valge hobuse aasta võib pakkuda kõike: 
võimalusi ei maksa kasutamata jätta, kuid 
ka ettevaatust ei tohi seejuures unustada, 
sest kõnnime seni veel palgi peal. [Kalle 
Ilm: Idamaa loomakalender ja valge hobuse 
aasta, 1990]

75 aastat tagasi

50 aastat tagasi

25 aastat tagasi

Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



ja                         kutsuvad:

Kaunid 
Kontserdid 
Käsmus 2015
 04.06 Mari Jürjens ja Riho Sibul
 05.06 Dagö 
 06.06 C-Jami päikeseloojangu kontsert
 07.06 Lenna & Eplik
 10.06 Vallatud Vestid & Kõrsikud
 11.06 Curly Stringsi suve avakontsert

Kontserdid toimuvad Magnum Merelaval 
algusega kell 20.00

Piletid müügil piiratud koguses 
Piletilevi müügipunktides 
ja www.piletilevi.ee

Tavahinnad 15/13 eurot.
EMT ja Elioni klientidele piletid 
20% soodsamalt.

#kaunidkontserdidkäsmus

kkk.virufolk.ee

BERIT KONTSERT  



Kevad on parim aeg 
teha esimesi samme 
linnumaailma tundmaoppimisel

Küsi plaadipoodidest 
või telli e-poest kodulehel 
www.loodusajakiri.ee

Linnuhuvilisele on sellel teel abiks CD-d
„Laululinnurahvas” ja „Merelinnurahvas”.
Plaadiga kaasas olevast vihikust leiab
tutvustatavate linnuliikide lühikirjeldused.

Saadaval ka CD „Eesti Looduse heli-
maastikud”, hea võimalus tuua linna-
elamisse mõnus linnukoor metsas,
varane hommik külatänaval või mõni
muu loodusmaastik koos kõigi seda
ilmestavate helidega.




