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10  Lindude rändefenoloogia kajas-
tab kliimamuutusi
Mait Sepp, Vello Palm ja Aivar 
Leito otsivad seoseid kliimamuu-
tuste ja lindude saabumise vahel: 
lähemalt tulijad on hakanud varem 
kohale jõudma

18  Toonela südames
 Indrek Ladva kirjeldab valge-too-

nekure suve Eestis toonekurepoja 
pilgu läbi, alates vanemate saabumi-
sest aprillis

24  Kährikkoer: kas oht elurikkusele ja 
inimesele?

 Harri Valdmann, Karmen Süld ja 
Leidi Laurimaa uurivad kähriku 
edukuse põhjusi, kährikule mõjuvat 
kärntõbe ja parasiite: kõigest hooli-
mata ei kao kährik Eestist kuhugi

32  Bioloogiaõpik osutus pooltele õpi-
lastele liiga keeruliseks

 Helen Lokke ja Jaan Miku hinnan-
gul on kaheksanda klassi bioloogia-
õpikud paljudele õppuritele raskesti 
mõistetavad

36  Üks Eesti paigake: Kurese, tukkuv 
küla kunagises mererannas

 Juhani Püttsepp tutvustab Lääne-
Pärnumaal Mihkli kihelkonnas asu-
vat iidset küla, mille liigirikkaid kar-
jamaid hoiavad korras lihaveised

38 Huvitav Eesti: Merioone, mereni 
ulatuv lättekoobas

 Kristel Vilbaste viib lugeja Põlva-
maale Tilleorgu, kus kõrgest liiva-
kivipaljandist saab alguse selgevee-
line oja

40  Poster: Rein Kalamees

42  Intervjuu: Raha põleb seal, kus ei 
tehta mõistlikke otsuseid. 

 Endise molekulaargeneetiku ja aren-
gubioloogi, mitmekordse emeriit-
rektori ja praeguse riigikontrolö-

ri Alar Karisega ajas juttu Rainer 
Kerge Õhtulehest

48  Laiksaare lammimetsas
 Elen Rekand soovitab Pärnumaal 

matkata jõeäärsel loodusrajal, mis 
asub Kilingi-Nõmme ja Häädemeeste 
vahel 

54 Tööjuhend: Looduse lugu pildis: 
kuidas näidata liblikaid

 Arne Ader ja Urmas Tartes jaga-
vad juhatusi, mismoodi toimida 
ja mida tähe-
le panna, et pilt 
kajastaks putu-
kat kõige loomu-
likumalt

60 Praegu kahe nädala-
ga, kümne aasta pärast 
kahe tunniga

 Keily Tammaru meenutab Tartu 
üliõpilaste looduskaitseringi tal-
vist matka mööda kavandatava Rail 
Balticu teed

64 Reisikiri: Tulemaa soodest kõrg-
mäestikeni

 Jaanus Paal tutvustab Lõuna-
Ameerika lõunatipu mitmekesist ja 
omapärast taimkatet ja muudki loo-
dust

69  Raamat

70 Loodusteaduslike kogude varasal-
vest: Sääsk, kes ründas Karl Ernst 
von Baeri

 Olavi Kurina, Thea Kull ja Heli 
Kirik leidsid Baeri herbaariumist 
1840. aastal kogemata kogutud sääse, 
kelle liik on nüüd õnnestunud kind-
laks teha

72 Tiit Kändleri essee: Loodust ja ini-
mest pürib valitsema robot

74  Kroonika

78  Mikroskoop

79  Ristsõna

80  Ajalugu, sünnipäevad
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Ilusad pisiasjad
Aprillinumbrisse on mahtu-

nud palju huvitavaid artikleid. 
Mind ennast, ilmselt eriala-

se tausta tõttu, köidab aga eriti lühem 
kirjutis loodusteaduslike kogude vara-
salvedest, peaaegu ajakirja lõpus.

Üks Eesti maaülikooli põllu-
majandus- ja keskkonnainstituu-
di (EMÜ PKI) herbaariumi osa on 
Karl Ernst von  Baeri herbaarium. 
Keskkonnainvesteeringute keskuse 
toetusel on hakatud Baeri herbaariu-
mi korrastama ja digiteerima. See tai-
mekogu on peaaegu samasuguses sei-
sus, nagu ta on Baerist jäänud: antud 
pärandusena Eesti provintsiaalmuu-
seumile (1877) ja sealt Eesti ajaloo-
muuseumi kaudu jõudnud 1976.  a 
zooloogia ja botaanika instituudi her-
baariumi, mis nüüdisajal on EMÜ 
PKI herbaarium. Taimed on lahtiselt 
lehtede vahel karpides, nii et enne 
kogu korrastamist on olnud keeruline 
herbaariumi uurida.

Ühele 1840. aastal kogutud Baeri 
herbaarlehele oli koos taimega sat-
tunud sääsk: taim pärineb Arktikast, 
kus suvisel ajal lendab rohkesti 
vereimejaid putukaid. Taimi kogu-
des tuleb vahel ikka putukaid kaasa, 
kuid tavaliselt need herbaarlehele ei 
jõua, sest botaanikuid huvitab eelkõi-
ge taim. Baeri sääsk oli aga piisavalt 
hästi säilinud, et liigini määrata ning 
putukas taimekogudest edasi anda 
putukakogudesse.

Võib ka öelda, et seekord tegi-
me sääsest elevandi: oleme tabanud 

sääse, kes võib-olla oli imenud kuulsa 
akadeemiku verd. Noores eas oli Baer 
kogunud ka liblikaid, ent ta liblikako-
gu saatus on teadmata. Nii võib senis-
te teadmiste järgi väita, et kõnealune 
juhuslikult avastatud sääsk on ainuke 
Baeri kogutud ja nüüdisajani säilinud 
putukas, vähemasti ainus kahetiiva-
line. Ilus pisiasi, millel on eelkõige 
emotsionaalne tähendus.

Kevadel saabuvad rändlinnud ja 
hakkavad õitsema esimesed kevadlil-
led. Botaanikud siirduvad metsa ja nii-
tudele, jätkama Eesti taimede uue levi-
kuatlase välitöid (vt ka EL 2015/3). Ka 
taimehuvilistelt ootame endiselt tähe-
lepanekuid: kevadel huvitavad meid 
eelkõige metsistunud ilutaimed, näi-
teks krookused või sillad asustusest 
kaugel, jõe kaldal või niiduservas. Neid 
teateid võib saata atlase toimkonna-
le aadressil taimeatlas@gmail.com. 
Nutiseadmete omanikel tasub üles 
otsida Eesti Looduse märtsinumber, 
kus kirjutasime loodusvaatluste and-
mebaasi rakendusest. Seda kasutades 
on hõlpsam oma leidudest teada anda.

Teadmine kodumaa loodusest, 
nagu ka taimede uus levikuatlas, 
kujuneb pisiasjadest – üksikutest 
vaatlustest. Taimeatlas valmib küm-
nete või lausa sadade botaanikute ja 
loodushuviliste töö viljana. Iga vaat-
lus loeb: mida rohkem on tähelepa-
nekuid, seda väärtuslikumaks kuju-
neb tervik.

67. aastakäik Nr 4, aprill 2016
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Eesti osales rahvusvahelisel 
arktiliste veelindude lennuloendusel
Märtsi alguses lõppesid Eesti 

merealal keskkonnaameti 
tellitud arktiliste veelindu-

de lennuloenduse välitööd, kust sel-
gus, et kõige rohkem leidub meil aule 
ja sõtkaid.

Linnuloendus korraldati ka Lätis, 
Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal 
ja Poolas. Veelindude inventeerimise 
puhul on rahvusvaheline koostöö ja 
koordinatsioon hädavajalik, et välti-
da lindude kui väga liikuvate olendite 
mitmekordset loendust. Eestis tegid 
seiret Eesti maaülikooli (EMÜ) orni-
toloogid, kellel on merelindude loen-
damise kogemusi.

EMÜ põllumajandus- ja kesk-
konnainstituudi peaspetsialisti Leho 
Luigujõe sõnul osutus töö oodatust 
keerukamaks, sest kahe kuu jook-
sul oli lennuloenduseks sobiva ilma-
ga päevi vaid kümmekond, mis kasu-
tati ka kõik ära. Liivi lahe piirkonnas 
oli linde oodatust vähem. Selle võis 
tingida külm jaanuari keskpaik, mis 
surus linnud lõuna poole. 

Suurimad tiivuliste kogumid leiti 
Väinamere lääneosast (20  000 auli) 
ja üllatuslikult ka Ida-Virumaa ran-
nikult (10  000 auli), kust varasemad 
andmed puudusid. Liikidest oli ava-
merel arvukaim aul ning ranniku-
merel sõtkas. Hiiumaa avameri ülla-
tas kalakajakate ohtrusega.

Linnud on väga head keskkonna-

seisundi, ka merekeskkonna seisundi 
indikaatorid. Läänemeri on mitme 
arktilise veelinnuliigi põhiline tal-
vitusala; nende arvukust mõjutavad 
tugevalt nii kliimamuutused kui ka 
merekeskkonnale mõjuvad survete-
gurid, sh näiteks hoogustunud mere-
transport ja rohkenevad tuulepar-
gid. Nii on näiteks aulide arvukus 
Läänemerel viimasel ajal kahanenud, 
nii et tema kaitseks tuli hiljuti koos-
tada rahvusvaheline kaitse tegevus-
kava.

Keskkonnaameti looduskaitseosa-
konna elurikkuse peaspetsialisti Agu 

Leivitsa sõnul on kogutud info väga 
oluline, et kavandada merealade kait-
set ja hinnata Natura  2000 võrgusti-
ku linnualade tõhusust. Veel kuluvad 
andmed ära, et leevendada võimaliku 
õlireostuse negatiivseid keskkonna-
mõjusid.

Rahvusvahelist linnuloendust 
koordineerib HELCOM ehk Lääne-
mere merekeskkonna kaitse komis-
jon. Eestis rahastati linnuloendust 
KIKi keskkonnaprogrammist ja 
Euroopa ühtekuuluvusfondist. 

Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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RMK majas näeb Eesti Looduse 
fotovõistluse auhinnatud töid

Ajakirja Eesti Loodus ja 
riigimetsa majandami-
se keskuse (RMK) koos-

töös korraldatud näitusel RMK 
Tallinna maja aatriumis saab vaa-
data Eesti Looduse fotovõistlu-
se viimase kolme aasta parimaid 
töid. Viiskümmend suuremõõtme-
list pilti ilmestavad Eesti looduse 
mitme kesisust ja meie loodusfoto-
graafia kõrget taset.

Eesti Looduse fotovõistluse eripära 
on keskendatus liigifotodele: pildista-
tud loom, taim või seen peab olema 
äratuntav, fotograaf peab näitusele 
saadetud ülesvõttele lisama lühikese 
ülevaate foto saamisest – neid lugu-
sid saab näitusel lugeda – ja nimeta-
ma pildistatud organismi nii täpselt, 
kui oskab. 

Ajakiri Eesti Loodus on fotovõist-
lust korraldanud 16 aastat, varem 

on parimad pildid avaldatud ajakir-
jas ja kodulehel. Esimest korda välja 
pandud Eesti Looduse fotonäitust 
saab RMK Tallinna kontori aatriu-
mis (Toompuiestee  24) vaadata mai 

lõpuni esmaspäevast reedeni 9–18, 
seejärel läheb näitus ringlema RMK 
looduskeskustesse.

Eesti Loodus
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2015. aastal ajakirja Eesti Jahimees 
eriauhinna saanud foto autor on kir
jutanud: „Suurema osa luhal veedetud 
ajast kipuvad põdrahärrad olema kusa
gil roostikus ja võsas, ikka varjulisemas 
paigas. Õhtuhämaruses tullakse teine
kord võsast välja oma uhket sarvepaari 
näitama. Selleks, et sarvekroon veelgi 
suurem ja vägevam välja näeks, ehitak
se seda võsas leiduvaga. Minu arust on 
see härra oma sarvekrooni ehtimisega 
siiski selgelt üle pingutanud.”

Lapsed kogusid 3,9 miljonit teeküünlaümbrist

Keskkonnakampaania „Küün-
laümbriste jaht“ käigus 
kogusid 12  414 last nelja 

kuuga 3,9 miljonit teeküünlaümb-
rist, 18.  märtsil jagati parimatele 
kogujatele auhindu. Eesti suurim 
ringlusteenuste pakkuja Kuusakoski 
korraldas kampaaniat kolmandat 
aastat järjest.

Kampaania eesmärk on kokku 
koguda võimalikult palju tüh-
jaks põlenud teeküünlaümbriseid. 
Varem said osaleda 1.–6. klassi õpi-
lased, ent tänavu kaasati ka laste-
aialapsed ja 7.–12. klassi õpilased.

Kuusakoski juhatuse esimehe 
Kuldar Suitsu sõnul lõid kaasa kõik 
maakonnad, kuid kõige enam alu-
miiniumümbriseid koguti Tallinnas 
ja Harjumaal, Lääne-Virumaal, 
Tartu-, Pärnu- ja Viljandimaal. 
Suits kinnitas, et mitu õpetajat on 
Kuusakoskiga ühendust võtnud 
ning kampaaniat kiitnud, kuna tänu 

sellele on neil olnud lihtsam selgi-
tada lastele keskkonnahoiu täht-
sust.

Lasteaedade arvestuse võit-
sid Tallinna Linnupesa lasteaia 

Mesilinnu rühm 25  753 ümbri-
sega ning Aegviidu lasteaia kol-
meaastaste rühm 17  778 ümb-
risega. Nooremate kooliõpi-
laste seas said parima tulemuse 
Merivälja kooli 3.b klass 28  923 
küünlaümbrisega ning Valga põhi-
kooli 6.e klass 27  646 ümbrisega. 
Vanemate õpilaste arvestuses võit-
sid Kurtna kooli 8.  klass (32  736 
ümbrist) ja Väike-Maarja güm-
naasiumi 8.  klass (18  004 ümb-
rist). Individuaalarvestuses kogus 
kõige enam küünlaümbriseid Tartu 
Veeriku kooli 1.b klassi õpilane 
Birgit Sõber: 21 942 tükki.

Kampaania tulemusi saab vaadata 
Kuusakoski veebilehelt www.kuusa-
koski.com/et/estonia/ettevote/ette-
vote/uudised/2015/kuunlaumbris-
te-jaht-20152016-tulemused.

Kuusakoski/Loodusajakiri

Laste kogutud küünlaümbriste kuhja 
mahub täiskasvanud inimene vabalt 
peitu pugema

Fo
to

: E
ti 

Li
lle

m
äe

 /
 K

uu
sa

ko
sk

i

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Sõnumid

Läänemere maad asuvad 
võitlusse mereprügi vastu

Teisel märtsinädalal kohtusid 
Helsingis Läänemere riikide 
esindajad, et otsida lahendu-

si, kuidas vähendada ja vältida mere-
prügi teket. Mereprügist peaaegu 
80% pärineb maismaalt; praht ohus-
tab nii Läänemere seisundit kui ka 
inimeste tervist.

Kõige enam leidub meres plast-
pakendijäätmeid; hinnanguliselt 
sisaldub maailma suurimate ookea-
nide prügilaikudes kokku 100 mil-
jonit tonni prahti. ÜRO keskkonna-
programmi (UNEP) andmeil hulbib 
vaid 15% mereprügist vee pinnal, 
15% peitub vees ja 70% lebab mere-
põhjas.

Eesti ekspertide hinnangul tuleb 
enim tähelepanu pöörata prügi tekke 
põhjustele. Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek 
nentis, et kui tahame mereprügi 
hulka vähendada, siis peame esmalt 
pöörama pilgud maismaale: vajalikud 
on kohustuslik liitumine jäätmeko-
gumissüsteemiga, piisavalt tihe liigi-
tikogumise võrgustik, jäätmejaamad, 

aga ka teavitus ja kontroll aitavad 
hoida prügi sattumast metsa ja randa. 
Metsa alla sattunud praht kandub 
rannikualadelt tuule ja jõgedega edasi 
merre, kust seda on palju keerulisem 
ja ka kulukam kokku korjata.

Mereelustikule on prügi kahjulik 
peamiselt kahel moel: loomad neela-
vad selle alla või takerduvad sellesse. 
Seedumatu plast on lindudele-loo-
madele valdavalt surmav, ka enamik 
prügisse takerdunud loomi ei jää ellu, 
sest nad ei saa tõusta veepinnale hin-
gama, põgeneda röövloomade eest 
ega toituda. Mereprahist või mere-
elustikule ohtlikest ainetest saavad 
osa ka inimesed, kelle söögilaule plas-
ti neelanud kalad satuvad.

Peale keskkonnakahju halvendab 
mereprügi rannikualadel elavate ini-
meste sotsiaalmajanduslikku olukor-
da, sest prahti täis rannad turiste ei 
huvita ning sellistest kohtadest hoi-
takse pigem eemale.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Margid tutvus
tavad Eesti arhi
tektide uusi töid

Eesti Post / Omniva laskis 
17. märtsil käibele post-
margisarja „Eesti Vabariik 

100 – innovatsioon“. Sarja neli 
marki on antud välja kahes ver-
sioonis: kaht nelikplokki sisalda-
va poognana ning ühe nelikplo-
kiga margivihikuna. Indrek Ilvese 
kujundatud markide nimiväärtus 
on sisemaise lihtkirja tariifile vas-
tav 65 senti.

Markidel on neli näidet mood-
sa arhitektuuri kohta. Omniva 
kodulehelt leiduva tutvustu-
se järgi on uus Eesti arhitektuur 
„noore riigi julge ja innovaati-
lise mõtteviisi nägu“. Välja on 
valitud TÜ Narva kolledži maja 
kui põneva vormikeelega hoone, 
mis räägib loo linna keerulisest 
ajaloost, Tigutorn kui Tartu sil-
matorkav maamärk otse Emajõe 
kaldal, Pekingis asuv Eesti saat-
konna hoone, mis esindab oma 
vaoshoitud arhitektuuri ja selge 
joonega põhjamaist maitset, ning 
Rotermanni kvartal Tallinnas – 
ajaloolise ning uue arhitektuuri 
kokkusobitamise hea näide.

Omniva/Loodusajakiri

Postmargisari „Eesti Vabariik 100 – 
innovatsioon“ on ilmunud nii poog
nana (fotol) kui ka margivihikus

Hiidlased koostasid mõni aasta tagasi RMK Ristna looduskeskuses Läänemere prü
gistamist tauniva näituse „Merekaubamaja“
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Valminud on 
„Eesti meteoroloogia 
aastaraamat 2015“
Rahvusvahelisel meteoroloo-

giapäeval, 23.  märtsil, aval-
das keskkonnaagentuur 

(2013.  aasta juunini Eesti meteo-
roloogia ja hüdroloogia instituut) 
„Eesti meteoroloogia aastaraama-
tu 2015“.

See on kuues väljaanne aasta-

raamatute sarjas, mis annab üle-
vaate meteoroloogilisest vaatlus-
võrgust kõnealusel aastal, mõõt-
miste tulemustest, samuti kasuta-
tud instrumentidest, muudatustest 
mõõtmismetoodikas jne. Ülevaade 
antakse nii meteoroloogilise aasta 
(01.12.2014–30.11.2015) kui ka 

kalendrilise 2015.  aasta kohta 25 
jaama andmete alusel.

Aastaraamatut saab vaadata ka 
keskkonnaagentuuri veebilehelt 
www.ilmateenistus.ee/wp-content/
uploads/2016/03/aastaraamat_2015.
pdf.

2015. aastal, kui ilmateenistus 
tähistas oma 96. aastapäeva, möödus 
10 aastat meeldejäävast jaanuaritor-
mist ning 150 aastat maailma esime-
sest ilmaprognoosist ja pidevate ilma-
vaatluste algusest Eestis. Samuti osu-
tus 2015. aasta eriliseks oma sooja ja 
kuiva ilma poolest. Tegu oli vähemalt 
viimase poole sajandi kõige soojema 
aastaga. Eesti keskmine õhutempe-
ratuur oli 7,6 kraadi (norm 6,0 kraa-
di). Eesti keskmine sajusumma oli 
563 mm (norm 672 mm), see on sade-
mete nappuse poolest 12. koht alates 
1961. aastast.

2015. aastal valmis veebipõhine 
päikesekiirguse atlas. Atlases on esi-
tatud satelliidiandmete põhjal koosta-
tud kaardid päikesekiirguse eri para-
meetrite (summaarne kiirgus, otse-
kiirgus, risti pinnale langev otsekiir-
gus) jaotusest Euroopas ajavahemikul 
1991–2014.

Valminud on ilmateenistuse 
m-veeb (m.ilmateenistus.ee), kus on 
värskeimad ilmaprognoosid, vaat-
lusandmed ning hoiatused kuva-
tud kompaktselt, nii et neid on just 
mobiiltelefonis mugav kasutada.

Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Tunamullusel, 2013/14. aasta 
jahihooajal oli Norras alla 
10  000 inimese, kellele oli 

antud hundijahi litsents, sel jahi-
hooajal on neid 11  571. Tappa on 
lubatud 16 kriimsilma, seega tuleb 
iga potentsiaalselt kütitava soe kohta 
723 kütti.

Nõnda on võsavillem trollide maal 
kõige otsitum jahisaak. Karujahi lube 
on Norras välja antud 10 930 inime-

sele ja küttida on lubatud 18 isendit, 
ahmi puhul on need arvud vastavalt 
10  820 ja 141. Mingil ajal oli Norra 
hundiasurkond täielikult hävitatud, 
pärast vaevarohket taastustööd arva-
takse neid nüüd olevat umbes 30, 
kellele lisandub poolsada looma, kes 
rändavad Norra ja Rootsi vahet.

Norra hundipiirkond paikneb 
riigi kaguosas üsna kitsal alal, mille 
põhjapiir on Rendalen ja lõunaserv 

Aremark. Väljapoole seda ala sat-
tuvad loomad enamasti tapetakse. 
Kolmekümnel Norra hundil tohib 
aastas olla kokku kolm pesakon-
da; enamad järglased tuleb hävita-
da. Seetõttu ei saa tekkida kestlik-
ku hundiasurkonda ja inbriiding on 
pidev probleem.

Hoopis paremini läheb neil 
huntidel, kes on sattunud Rootsi, 
Venemaale või Soome, sest neis 
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Üks mulluse aasta soojuse tõendeid oli lumeta jõuluaeg
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Sõnumid

Tolmeldajad on ohus kõikjal maailmas

Elurikkuse ja ökosüsteemi tee-
nuste koostöökogu (IPBES) 
kinnitas Kuala Lumpuris 

aruande, et parandada tolmel-
damise ja tolmeldajate sei-
sundit. Tegu on teadus-
andmetel, samuti põlis-
rahvaste pärimuslikul 
teadmusel põhineva üle-
vaatega, mis selgitab tol-
meldajate tähtsust toi-
dutootmisel, mesindu-
ses ja mujal ning näitab 
suundumusi ja teadlik-
kust suuremas osas maa-
ilmast.

Tolmeldajate hulka kuu-
lub üle 20  000 liigi mesilasi, 
arvukalt liblikaid, kärbseid, 
herilasi, mardikaid, linde ja nahk-
hiiri. Aruande järgi on kogu maa-
ilmas ohus suur osa tolmeldajaid. 
Suurimad ohutegurid on elupai-
kade killustumine, halvenemine ja 
kadu, intensiivne põllumajandus, 
pestitsiidid, reostus, haigustekitajad 
ning kliimamuutused. Et tolmelda-
jate seisundit parandada, soovita-
takse rakendada keskkonnahoidlik-
ke põllundusvõtteid, sh hooldada 
ja taastada niidukooslusi, kasutada 
vähem kahjulikke kemikaale ning 
suurendada loodusliku taimestikuga 
alade ja elementide hulka maastikus. 
Tolmeldajatele soodsaid olusid saab 

luua ka linnahaljastuses.
Eesti delegatsiooni liige, Tartu 

ülikooli vanemteadur Aveliina Helm 
nentis, et 124 valitsuse heaks kii-
detud aruanne on päevakajaline ka 
Eestis. Tema sõnul vajavad iseäranis 
suurt tähelepanu intensiivse põllu-
majandusega piirkonnad, kus tuleks 
hoiduda tolmeldajatele kahjulikest 
kemikaalidest, hoida sobivaid elu-

paiku ning maastikulist liigestust; 
tähtis on jätkata Eesti poolloodusli-
ke koosluste hooldust ja taastamist.

Helm toonitab asjaolu, et kui 
mõnede tolmeldajarühmade, näi-
teks liblikate ja kimalaste kohta 
on meie teadmised enam-vähem 

rahuldavad, siis mitme teise 
loodusliku tolmeldaja seisun-

dist ei ole Eestis küllaldast 
ülevaadet. Eestis aitavad 

tolmeldajate mitmekesi-
sust hoida nii mõnedki 

meetmed, näiteks poolloo-
duslike koosluste hoolduse 
toetus, keskkonnahoidlik ja 

mahepõllumajandus, põldude 
serva jäetud rohumaaribad, mesi-
lastele rajatud korjealad.

90% maailma õistaimeliikidest 
sõltub tolmeldajatest. Tänu neile 
toodetakse märkimisväärne osa 
maailma toidust ning valmivad mit-
mesuguste vitamiinide ja toitaine-
te poolest rikkad viljad, seemned 
ja pähklid. Tolmeldajad mõjutavad 
kogu maailma kohvi-, kakao- ja puu-
villatoodangut, millest omakorda 
oleneb mitme regiooni sissetulek. Vt 
ka www.ipbes.net/article/press-rele-
ase-pollinators-vital-our-food-supp-
ly-under-threat.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

riikides peetakse oluliseks, et tekiks 
selle looma püsiv asurkond. Norras 
pole hundi ega karu populatsioo-
nid jõudnud suuruseni, mida asja-
tundjad õigeks peavad, ja nii on alust 
arvata, et arvukust ei reguleeri mitte 
niivõrd litsentsitud jaht, mille siht on 
kaitsta koduloomakarju, vaid pigem 
ebaseaduslik küttimine.

EWS/Loodusajakiri

723 litsentsiga jahimeest
Hundid Norra 
Tromsi maakonna 
polaarloomaaias

 on ohus kõikjal maailmas
lurikkuse ja ökosüsteemi tee-
nuste koostöökogu (IPBES) 
kinnitas Kuala Lumpuris 

aruande, et parandada tolmel-
damise ja tolmeldajate sei-
sundit. Tegu on teadus-
andmetel, samuti põlis-
rahvaste pärimuslikul 
teadmusel põhineva üle-
vaatega, mis selgitab tol-
meldajate tähtsust toi-
dutootmisel, mesindu-
ses ja mujal ning näitab 
suundumusi ja teadlik-
kust suuremas osas maa-

Tolmeldajate hulka kuu-
lub üle 20  000 liigi mesilasi, 
arvukalt liblikaid, kärbseid, 
herilasi, mardikaid, linde ja nahk-
hiiri. Aruande järgi on kogu maa-

tähtis on jätkata Eesti poolloodusli-
ke koosluste hooldust ja taastamist.

Helm toonitab asjaolu, et kui 
mõnede tolmeldajarühmade, näi-
teks liblikate ja kimalaste kohta 
on meie teadmised enam-vähem 

rahuldavad, siis mitme teise 
loodusliku tolmeldaja seisun-

dist ei ole Eestis küllaldast 
ülevaadet. Eestis aitavad 

tolmeldajate mitmekesi-
sust hoida nii mõnedki 

meetmed, näiteks poolloo-
duslike koosluste hoolduse 
toetus, keskkonnahoidlik ja 

mahepõllumajandus, põldude 
serva jäetud rohumaaribad, mesi-
lastele rajatud korjealad.

Põldkägukimalane (Bombus campest-
ris) peetrilehe õiel
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Sumatra orangutane on rohkem, kui arvatud

Ajakirjas Science Advances 
avaldatud kirjutis kinnitab, et 
looduses elab hoopis rohkem 

Sumatra orangutane (Pongo abelii), 
kui seni arvatud. Sellise järelduseni 
jõudis rahvusvaheline uurimisrühm, 
milles lõid kaasa uurijad Amsterdami 
ja Liverpool John Mooresi ülikoo-
list, Max Plancki evolutsioonilise ant-
ropoloogia instituudist ja mitmest 
Indoneesia organisatsioonist.

Võimalikult täpne hinnang popu-
latsiooni kohta on kriitiliselt tähtis, et 
planeerida tõhusaid kaitsemeetmeid. 
Et katta kogu liigi levila, tehti vaat-
lusi üle 200 joontransektil kokku 300 
kilomeetril. Sel alal avastati üle 3000 
orangutani pesa, mis peaks tähenda-
ma umbes 14 600 isendi olemasolu.

Sumatra orangutanid elavad vaid 
Põhja-Indoneesias Sumatra saarel 
ja on äärmiselt ohustatud (critically 
endangered). Need suured ahvid on 
sattunud hukuohtu salaküttimise ja 
metsade kadumise tõttu: nende elu-
paiku muudetakse üha ulatuslikumalt 
põllumajandusmaadeks. Sestap oli 
suur rõõm tõdeda, et looduses on alles 

veel umbes 14  600 looma ehk 8000 
rohkem, kui seni arvatud. Ent uurijad 
hoiatavad, et kui metsi orangutani-
de elupaigas langetatakse sellises ula-
tuses, nagu praegu planeeritud, kaob 
juba 2030. aastaks veel 4500 looma.

Amsterdami ülikooli professor 
Serge Wich, kelle kitsam eriala on 
just suurte ahvide kaitse, kinnitab, et 
rahuloluks pole mingit põhjust: aren-
dajate plaanid on ähvardavalt suured. 
Seepärast peab Indoneesia valitsus 
nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel 
võtma meetmeid, mis vähendaksid 

või väldiksid kõiki halbu ettevõtmisi 
metsades, kus orangutane veel leidub.

Hjalmar Kuehl Max Planck insti-
tuudist lisab, et Sumatra orangutan on 
esimene ahviliik, kelle puhul on hin-
nang nende asurkonna kohta suures-
ti muutunud tänu põhjalikumale uuri-
misele. Välitööde ja analüüsimeetodite 
kiire arengu tõttu võib juba lähitulevi-
kus oodata täpsustusi veel nii mõnegi 
suure ahviliigi arvukuse suurenemise 
või vähenemise kohta.

Amsterdami ülikool / 
AlphaGalileo / Loodusajakiri

Aasta betoonehitis on Ihaste sild

Eesti betooniühing kuulutas 
betoonipäeval 15.  märtsil 
Tallinna Kultuurikatlas välja 

võistluse „Aasta betoonehitis 2015“ 
võitjad.

Eelmise aasta betoonehitiseks 
nimetati Ihaste sild Tartus. Silla 
kavandajad ja ehitajad said hulga 
auhindu: konkursi peaauhinna päl-
vis osaühing Ehituse ja Tarkvara 
Inseneribüroo (Juhan ja Siim 
Idnurm), tellija auhinna aga Tartu 
linnavalitsus, ehitustööde auhin-
na aktsiaselts TREF, betoonitööde 
auhinna aktsiaselts K-Most, betoo-
ni auhinna aktsiaselts Rudus ning 
raketiste auhinna osaühing Doka 
Eesti. Auhinnad anti uue tehnoloo-
gia, kvaliteetsete insenerilahendus-
te, looduskaitsekaalutlusi arvestava 

ja meeldiva välislahendusega silla 
rajamise eest.

Žürii kommentaar: „Eriliseks 
teeb silla see, et ta asub nii verti-
kaalselt kui ka horisontaalselt kõve-
ra peal, pakkudes sellega korraliku 
väljakutse nii projekteerijale kui ka 
ehitajale. Betoonarhitektuuri kõve-
rused ja kumerused kogu silla ulatu-

ses koos vaateplatvormide ja trepi-
ga demonstreerivad ehedalt betooni 
kui struktuurmaterjali eeliseid“.

Ihaste silla 90 meetri pikku-
se peaava ehitusel on esimest 
korda Baltimaades kasutatud Doka 
mobiilset rippraketise süsteemi. 
Selle tehnoloogia võtted on võimal-
danud tõhusat ja ökonoomset teos-
tust ning vähendada ehituskoormu-
se mõju keskkonnale ja mõlemal 
pool silda asuvatele Natura loodus-
kaitsealadele.

Juhan Idnurm ja Siim Idnurm 
on ka 2007. aastal võitnud konkur-
si „Aasta betoonehitis“ peaauhinna, 
toona Puurmani kaarsilla eest.

Eesti betooniühing / 
Loodusajakiri

Sumatra orangutan Bukit Lawangis PõhjaSumatral

Niiviisi ehitati Ihaste silda 
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Tsüklon Winston hävitas tähtsa linnuala

Üle 900 000 elanikuga Fidži 
saareriiki tabas 20. ja 21. 
veebruaril viienda  kate-

gooria troopiline tsüklon Winston, 
seejärel kuulutas Fidži valitsus välja 
30-päevase looduskatastroofist tin-
gitud eriolukorra ja pöördus abipal-
vega rahvusvahelise üldsuse poole. 
Kahjustused on suurimad Fidži 
Vanua Levu saarel ning ühe suu-
rema saare Viti Levu Rakiraki piir-
konnas. Seal on hävinud 80–90% 
majadest ning tänavad üle ujutatud; 
ligi 50  000 inimest ööbis ajutistes 
varjupaikades. Teatatud on üle 40 
hukkunust ja üle 130 vigastatust.

Rängalt on saanud kanna-
tada ka mõni looduskaitse mõt-
tes oluline piirkond, näiteks üks 
28-st rahvusvahelise tähtsuse-
ga linnualast, umbes 300 meetrit 

pikk ja 100 meetrit lai asustama-
ta Vatu saar ehk Vatu-i-Ra. Vatu 
on üheksa merelinnuliigi pesitsus-
saar. Rahvusvahelise tähtsusega lin-
nualade kategooriasse on saar kan-
tud seetõttu, et seal pesitseb üle 
20  000 väike-tõmmutiiru (Anous 
tenuirostris) paari. BirdLife’i Fidži 
programm on näinud selle liigi 

arvukuse hoidmise nimel kõvasti 
vaeva, näiteks on paigaldatud pesa-
kaste ja akustiline süsteem, mis 
meelitab siit läbi lendavaid mere-
linde saarele. Kümmekond aas-
tat tagasi korraldati suur aktsioon, 
mille siht oli eemaldada Vatult 
Vaikse ookeani saartel elav pisirott 
Rattus exulans. Peale merelindu-
de on saar ka kilpkonnaliigi bissa 
(Eretmochelys imbricata) sigimis-
paik ning Fidži endeemse skinki 
Cryptoblecephalus eximius eluala.

Kui looduskatastroofis kannata-
da saanud inimestel on taas peava-
ri ja nad võivad ennast jälle turva-
lisemalt tunda, tuleb ruttu hakata 
heastama looduse kahjustusi.

Eesti välisministeerium / 
BirdLife / Loodusajakiri

Üks foto – siin on neid küll kaks – 
ütleb rohkem kui tuhat sõna: Vatu
iRa saar enne ja pärast tsükloni 
Winston hävitustööd 
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Taanlased aitavad kaitsta 
meie jäälinnu eksootilist sugulast

Jäälindlaste sugukonda kuuluv 
mangaia safiirlind (Todiramphus 
ruficollaris) elab ainult Cooki 

saarestiku Mangaia saarel. Kohalikud 
kutsuvad lindu tema häälitsusest läh-
tuva nimega tanga’eo.

Punases nimistus on ta kirjas kui 
ohualdis (vulnerable), ent kuna asur-
konnas on vaid alla viiesaja isendi, 
piisab katastroofilisest tormist või 
tulekahjust, et liik häviks. On ka hulk 
teisi ohutegureid, näiteks kuldnoklas-
te hulka kuuluv maina (Acridotheres 
tristis), kes on tanga’eo toidukon-
kurent. On teada juhuseid, kus ta 
on kimbutanud poegi hooldavaid 
sa fiirlinde. Omajagu määramatust 
lisavad liigi tulevikku kassid ja rotid 
ning esmajoones kitsede ja sigade 
tõttu hävivad elupaigad.

Taani Aage V. Jenseni heatege-
vusfond, mis lööb kaasa BirdLife’i 
Vaikse ookeani projektis, on sead-
nud sihi aidata seda liiki ähvardavaid 
ohte leevendada. Jenseni fondi koos-

töös BirdLife’i Cooki saarte partner-
organisatsiooni Te-Ipukarea ühingu-
ga (TIS) luuakse 5200 hektari suuru-
ne kaitseala, püütakse arendada koos 
kohalikega majanduskavu ja edenda-
da selgitustööd, et safiirlinnu elupai-
gad saarel jääksid puutumata.

TISi töörühm käis hiljaaegu 
Mangaial ja suhtles kohalike elanikega. 
Sidemete sõlmimist hõlbustas asjaolu, 
et töörühma koosseisus oli ka sugulas-
sidemete kaudu saarega seotud Allan 

Tuara. Saarel oldud aja jooksul käidi 
kõigis liigi võtmekohtades ning kogu-
ti rohkesti foto- ja videomaterjali. Selle 
põhjal tehakse dokumentaalfilm, mis 
peaks minema lähikuudel riiklikus tele-
visioonis eetrisse. Oluline oli kohtu-
mine kohaliku kooli õpilastega, kellelt 
uuriti nende teadmisi lindude kohta ja 
käitumistavasid; esineti kohaliku tele-
visiooni saadetes. Tihe koostöö ja head 
suhted kohaliku rahvaga on ohustatud 
liikide kaitses äärmiselt tähtsad, sest 
saarestiku inimesed on loodusega hoo-
pis tihedamalt seotud kui suurte linna-
de elanikud. Kõiki neid töid toetab mai-
nitud Taani heategevusfond.

Ajaloost tasub meenutada, et tea-
daolevalt kaks linnuliiki on saarel 
hävinud. Lennuvõimetutele ruiklas-
tele, ruigaliigile Gallirallus ripleyi ja 
huiguliigile Porzana rua said saatus-
likuks inimese käe läbi saarele toodud 
võõrimetajaliigid.

BirdLife/Loodusajakiri

Mangaia safiirlind ehk tanga’eo
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 Lindude ränne

Lindude vaatlemine on meelihaarav tegevus, millesse on meilgi nakatunud 
tuhanded inimesed. Eestis toimib ornitofenoloogiline vaatlusvõrk: huvilised 

panevad kirja, millal rändlinnud kevadel saabuvad 
ja sügisel lahkuvad. Need aastate jooksul kogune
nud andmed võimaldavad teadlastel lindude elust 

mõndagi põnevat teada saada. Kas ka seda, millise 
ilmaga linnud kevadel tagasi jõuavad?

Lindude rändeandmete tea-
duslik kogumine ja ana-
lüüs sai Eestis hoo sisse 

19.  sajandil. Algul tegutsesid sel-
les vallas baltisaksa loodusteadla-
sed ja nende juhendatud abilised. 
Näiteks töötas Alexander Theodor 
von  Middendorff (1815–1894) läbi 
Euroopas ja Venemaal talletatud orni-
tofenoloogilise andmestiku. Selle alu-
sel koostas ta kaardid (vt ◊ 2), kus on 
joontega ühendatud kohad, kuhu vaa-
deldava liigi isendid olid kevaditi saa-
bunud samal kuupäeval [3]. 

Ornitoloog ja mitme raamatu 
autor oli ka Alexandri vanem poeg 
Ernst von Middendorff (1851–1916). 
Ta rajas Vene keisririigi läänekuber-
mangudes ulatusliku linnuvaatlus-
võrgu. 

Eesti loodusuurijate seltsi tiiva 
all asutati 1921.  aastal ornitoloogia-
sektsioon [2]. Selle liikmed hakkasid 
kohe rajama ornitofenoloogilist vaat-
lusvõrku, nõnda on meil asjakoha-
seid andmeid juba alates 1922. aastast. 
Vaatlusvõrk on lühikeste vahe aegadega 
tegutsenud tänini. Praegusajal võib iga 
huviline vaatlusankeedi alla laadida 
Eesti ornitoloogiaühingu kodulehelt 
või lisada oma vaatlused otse elurik-
kuse portaali (www.eoy.ee/taxonomy/
term/71; elurikkus.ut.ee).

Miks uuritakse lindude rännet ja 
fenoloogiat? Kõigepealt saame nii 
teada, millal ja kus meil pesitsevad 

rändlinnud parasjagu viibivad ning 
millised on peatuskohtades valitse-
vad olud, sealhulgas ilmastikuolud. 
Rände- ja fenoloogiliste näitajate alu-
sel saame uurida lindude reaktsioo-
ne ilmastikule. See omakorda võimal-
dab teha järeldusi, mismoodi mõjuta-
vad kliimamuutused lindude rännet ja 
pesitsust.

Igal juhul on linnud väga head 
kliimamuutuste indikaatorid, kuna 
ilmastikuolud mõjutavad neid vahe-
tult nii lühema kui ka pikema aja väl-
tel: muutunud kliima kajastub popu-
latsioonide kohastumuses. Selline 
info aitab meil teha oletusi linnu-
asurkondade seisundi kohta tule-
vikus ning planeerida ja rakendada 
kaitsemeetmeid. Ehk lihtsamalt öel-

des: mida rohkem saame teada lindu-
de käitumise kohta muutuvates klii-
maoludes, seda targemalt ja tõhusa-
malt oskame neid kaitsta. 

Rännet ja rändefenoloogiat käsit-
ledes ei saa tähelepanuta jätta majan-
duslikku mõõdet, sest igal aastal kao-
tab maailma lennundus lindudega 
seotud õnnetuste tõttu üle miljardi 
dollari [1].

Esmatähtis on järjepidev andmeri-
da. Suurt energiakulu nõudev kevad- 
ja sügisränne võib paljudele lindudele 
lõppeda surmaga. Seetõttu on loogili-
ne eeldada, et linnud püüavad rännet 
ajastada ilmastikuolude järgi: ilm peaks 
teele asumist soodustama või vähemalt 
ei tohiks olud rännet takistada.
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◊ 1. Naerukajakad on lähirändurid, kes jõuavad Eestisse märtsi lõpupäevadel. Ülal 
vasakul lendab pesaehitusmaterjaliga rooloorkull; nemadki jõuavad siia tavaliselt 
märtsi lõpus või aprilli alguses
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Lindude vaatlemine on meelihaarav tegevus, millesse on meilgi nakatunud 
tuhanded inimesed. Eestis toimib ornitofenoloogiline vaatlusvõrk: huvilised 

panevad kirja, millal rändlinnud kevadel saabuvad 
ja sügisel lahkuvad. Need aastate jooksul kogune
nud andmed võimaldavad teadlastel lindude elust 

mõndagi põnevat teada saada. Kas ka seda, millise 
ilmaga linnud kevadel tagasi jõuavad?

Lindude rändefenoloogia   kajastab kliimamuutusi

Foto: Rem
o Savisaar

Mait Sepp, Vello Palm, Aivar Leito
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Seega näib, et pole midagi liht-
samat, kui saada vaatlusvõrgustikust 
teada rändlindude saabumise kuupäe-
vad ja selgitada, milline ilm valitses sel 
päeval Eestis või laiemalt Läänemere 
piirkonnas. Ent nagu elus ikka, ei ole 
lihtsatele küsimustele kuigi kerge vas-
tust leida. Sageli peitub siin kümneid 
teisi asjaolusid, keerulisi probleeme ja 
metoodilisi karisid. Teadlaste igapäe-
vatöö ongi nendega toime tulla.

Esimene ja üsna kriitiline probleem 
on seotud andmete kvaliteediga. Kas 
meil on talletatud piisavalt häid and-
meid selleks, et rändlindude saabumist 
kindlalt ilmaga seostada. Nagu maini-
tud, on Eestis 1922. aastast peale toi-
minud vaatlusvõrk. Selles osalevad lin-
nuvaatlejad panevad kirja, millal nad 

on kevadel märganud mingi liigi esi-
mesi isendeid. Neid kuupäevi nimeta-
takse esmasaabumiskuupäevadeks (vt 
ka ◊ 4).

Tuleb siiski tunnistada, et sage-
li suhtub teadlaskond vabatahtlike 
kogutud andmetesse mõnetise ette-
vaatuse ja umbusuga. Näiteks on orni-

toloogide seas levinud nali, et esma-
saabumiskuupäevade alusel jõuavad 
linnud rändelt tagasi tavaliselt näda-
lavahetustel. See veider fenomen on 
vabatahtlike tehtavate vaatluste puhul 
paratamatu. Enamik linnuhuvilisi käib 
argipäevadel tööl ja saab loodusesse 
vaid nädalavahetustel. Seda metoo-
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◊ 2. Eestis hakati lindude rändeandmeid teaduslikel eesmärkidel koguma ja analüüsima 19. sajandil. Näiteks Alexander Theo dor 
von Middendorff uuris Euroopas ja Venemaal talletatud ornitofenoloogilist andmestikku ning koostas nende põhjal rändekaardid [3]

◊ 3. Eesti valgetoonekured talvituvad 
enamasti Kesk ja LõunaAafrikas. Pikk 
teekond koju võetakse ette 
varemalt märtsis ja enamasti 
jõuavad nad meile aprillis. 
„Tere, kevad!” vaat
luste põhjal nähti 
tänavu esimest valge
toonekurge 16. märtsil 
Raplamaal Fo
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 Lindude ränne

dilist viga saab teatud määral andme-
analüüsis siiski arvestada ja siluda.

Teiseks tekitab peavalu küsimus, 
kas esimene märgatud lind on pelgalt 
üksik seikleja või on saabunud enamik 
liigi esindajaid. Alati leidub selliseid 
isendeid, kes üritavad kohale jõuda 
võimalikult vara ja hõivata parimad 
pesitsuskohad. Sellise avantüüri ohud 
on küll suured, kuid ka võimalik tasu 
rikkalik. Etteruttajad võivad enda-
le saada elupaigad, kus on paremad 
varje- ja toitumisolud, mis tagavad 
neile lõppkokkuvõttes edukama pesit-

suse. Ent valearvestuse puhul võib 
liigne ruttamine lõppeda surmaga. 

Avantüriste tekib juurde siis, kui 
antud liigi isendite arvukus suureneb. 
Mida rohkem linde, seda enamatel 
sugeneb mõte varem kohale lennata 
ja parim koht konkurentide eest ära 
napsata.

Mitme liigi puhul tekitab küsita-
vusi see, kuivõrd õige on esmasaa-
bumiskuupäevaks märkida päev, mil 
esimest korda oli kuulda nende laulu. 
Linnud on võinud olla kohal juba 
hulk aega varem, kuid halbade ilma-

de tõttu vaikselt peidus konutanud. 
Laulma võivad nad hakata alles mitu 
päeva hiljem, kui ilm on paranenud. 
See asjaolu on vaatlejatele teada ning 
seda võetakse andmete analüüsimi-
sel, järelduste ning üldistuste tegemi-
sel ka arvesse.

Eelnev ei tähenda, et aastakümnete 
jooksul sadade inimeste tehtud vaat-
lused ja üleskirjutused oleksid kasu-

tud. Vastupidi: need on ainukesed 
pikaajalised andmed rände kohta, 

mis haaravad väga paljusid linnu-
liike ja suurt osa Eestist. Ükski teine 
rände uurimise meetod ei suudaks 
hõlmata nii ulatuslikku ala ja nõnda 
palju liike. 

Seega pole mingit põhjust meie 
linnusõprade tööd alahinnata. 
Loodetavasti leidub ka edaspidi entu-
siastlikke inimesi, kes linnuriigi tege-
mistel silma peal hoiavad. Teaduslikus 
mõttes on oluline, et vaatlusi teevad 
võimalikult paljud inimesed laialdasel 
alal. Eriti tähtis on teha vaatlusi järje-
pidevalt. Nõnda on teadlastel hõlpsam 
võimalikke vigu kõrvaldada ja oma 
töös usaldusväärseid tulemusi saada.

Millal rändlinnud Eestisse saabu-
vad? Õigem oleks küsida: millal neid 
esimest korda kevadel märgatakse? Sel 
otstarbel on meil kasutada Eesti loo-
duseuurijate seltsi sarjas „Abiks loo-
dusvaatlejale“ ilmunud andmestik, 
mille on peamiselt toimetanud Ilse 
(1925–2006) ja Lemming Rootsmäe 
(1921–1997). Sellele teabele lisasime 
Eesti ornitoloogiaühingu andmebaa-
sist saadud esmasaabumiskuupäevad: 
vaatlesime ajavahemikku 1958–2002, 
s.o 45 kevadet. Käsitluse all on 42 
enim levinud linnuliigi esmasaabumis-
kuupäevad.

Varasemad ja hilisemad saabu-
misandmed vajavad eraldi analüü-
si. Tublit tööd on selles valdkonnas 
teinud Järvamaa loodusvaatleja Raul 
Eenpuu. Tema tehtud kokkuvõtted 
erinevad metoodilises mõttes siiski 
pisut Rootsmägede omadest, seetõt-
tu ei ole õige kummagi andmestik-
ku automaatselt liita. Sestap piirdume 
siin ideaalist palju lühema ajavahemi-
ku andmetega (1958–2002).

Rootsmäed on üksikute vaatlus-

LÄHIRÄNDURID

KAUGRÄNDURID

Künnivares
Kuldnokk

Põldlõoke
Kiivitaja

Kalakajakas
Hiireviu

Kanepilind
Naerukajakas

Musträstas
Hallrästas

Sinikael-part
Metsvint

Tuuletallaja
Linavästrik

Sookiur
Laululuik

Vainurästas
Kaelustuvi

Laulurästas
Sookurg
Tikutaja

Punarind
Suurkoovitaja

Kivitäks
Väike-lehelind

Metskiur
Väänkael

Lambahänilane
Must-kärbsenäpp

Salu-lehelind
Suitsupääsuke
Mets-lehelind

Kägu
Räästapääsuke

Ööbik
Pruunselg-põõsalind

Hall-kärbsenäpp
Käosulane

Piiritaja
Aed-põõsalind
Karmiinleevike
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Salu-lehelind
Suitsupääsuke
Mets-lehelind

Kägu
Räästapääsuke

Ööbik
Pruunselg-põõsalind

Hall-kärbsenäpp
Käosulane

Piiritaja
Aed-põõsalind
Karmiinleevike

Peoleo

15.02 06.03 26.03 15.04 15.05 25.05

◊ 4. Eesti tavalisemate rändlinnuliikide keskmised esmasaabumiskuupäevad 
Tartus (sinine joon) ja Kuressaares (punane joon) ning esmasaabumiskuupäevade 
standardhälbed

lused ja üleskirjutused oleksid kasu-
tud. Vastupidi: need on ainukesed 
pikaajalised andmed rände kohta, 

mis haaravad väga paljusid linnu-
liike ja suurt osa Eestist. Ükski teine 
rände uurimise meetod ei suudaks 
hõlmata nii ulatuslikku ala ja nõnda 
palju liike. 

Seega pole mingit põhjust meie 
linnusõprade tööd alahinnata. 
Loodetavasti leidub ka edaspidi entu-
siastlikke inimesi, kes linnuriigi tege-
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punktide alusel arvutanud vaatlus-
piirkondade keskmised esmasaabu-
miskuupäevad, mis ongi kirjutises 
aluseks võetud. Vaatluspiirkondi on 
ajaloolistel põhjustel 39; need kattu-
vad 1950.  aastatel Eesti haldusjaotu-
ses kehtinud maarajoonidega. Siinses 
artiklis keskendume kahele vaatlus-
piirkonnale: Kuressaarele ja Tartule. 

Uuemal ajal eelistatakse Eesti jao-
tamist vaatluspiirkondadeks August 
Tammekannu määratletud maastiku-
rajoonide alusel. Põhjus on ikka sel-
les, et linnud ju ei tea midagi pidevalt 
muutuvast haldusjaotusest ega oma-
valitsuste piiridest. Küll aga mõjutavad 
nende elu ja tegevust looduses kuju-
nenud maastikud oma eriilmelise tai-
mestiku ning mikrokliimaga.

Rändlinde on nende talvitusala asu-
koha ja rändetee pikkuse järgi üld-
joontes jaotatud lähiränduriteks ja 
kaugränduriteks. Meie vaadeldud lii-
kidest on 23 lähi- ja 19 kaugrändurid. 

Eestis pesitsevad lähirändurid talvi-
tuvad Lääne- ja Lõuna-Euroopas ning 
Vahemere maades. Meie kaugrändu-
rid lendavad talvituma valdavalt troo-
pilistesse piirkondadesse Aafrikas, 
mõned veedavad talve Lääne-Aasias. 

Lähirändurid jõuavad Eestisse tava-
liselt kevade esimesel poolel; nende 
saabumise aeg on aastati üldjuhul 
muutlikum kui kaugränduritel. See 
tuleneb asjaolust, et nende liikide 
ränne on vahetumalt seotud levikualal 
valitseva ilmastikuga, mistõttu kutsu-
takse neid ka ilmastikulindudeks.

Kaugrändurid saabuvad seevastu 
valdavalt kevade teisel poolel, kui ilm 
on juba soojem. Nende rännet mõju-
tavad enam seesmised, eeskätt bioloo-
gilise kella seadistatud ning fotoperio-
dismi alusel kontrollitud füsioloogili-
sed protsessid. Nõnda muutub nende 
tuleku aeg aastati märksa vähem kui 
lähiränduritel. Nad on nn kalendri-
linnud, kes saabuvad igal aastal kindla 
kuupäeva paiku. 

Arvandmestik lähi- ja kaugrändu-
rite kohta on isesugune. Tartu ja 
Kuressaare piirkonda jõudnud lin-
nuliikide keskmised saabumiskuu-
päevad kajastuvad kõrvaloleval joo-
nisel (◊ 4). Iga kuupäeva juurde on 

lisatud standardhälvet iseloomusta-
vad jooned. Lihtsustatult võib öelda, 
et suurem osa tegelikest esmasaabu-
miskuupäevadest jääb standardhälbe 
joontega piiratud ajavahemikku. 

See tähendab, et näiteks lähi-
rändur künnivares saabub Tartusse 
keskmiselt 8.  märtsil, kuid tegelikult 
võib ta kohale jõuda 24. veebruari ja 
21.  märtsi vahel. Kuressaarde jõuab 
künnivares keskmiselt neli päeva hil-
jem ehk 27.  veebruari ja 26.  märtsi 
vahel. Tüüpiline kaugrändur peoleo 
jõuab nii Tartusse kui ka Kuressaarde 
21. mail, pluss-miinus viis päeva.

See on statistika. Tegelikkus on kee-
rulisem. Nii on künnivares Eestisse 
kõige hiljem jõudnud 1958.  aas-
tal, mil neid märgati alles 4.–5.  april-
li paiku. Kõige varem nähti künniva-
rest 1958‒2002 andmete põhjal Tartu 
ümbruses 2. veebruaril (aastal 2000) ja 
Kuressaares koguni 19. jaanuaril (2002). 

Viimaste kümnendite soojade tal-
vede järel ongi rändlinnud hakanud 
aina varem tagasi jõudma. Mõned 

künnivaresed ka talvituvad meil, mis-
tõttu ei ole tema rändefenoloogili-
sed näitajad nii täpsed ja selged kui 
kaugränduritel. Kui vaadata eElurik-
kuse lehel märgitud vaatlusi, siis ka 

tänavu talvel pol-
nud ühtegi pike-
mat perioodi, mil 
poleks künnivarest 
Eestis märgatud.

Statistilises mõt-
tes jõuavad rändlin-
nud Kuressaarde ja 

Tartusse võrdlemisi ühel ajal: vahe on 
üsna väike, ainult paar-kolm päeva. 
Seejuures saabuvad lähirändurid 
Tartusse tavaliselt mõni päev varem 
kui Saaremaale. Kaugrändureid mär-
gatakse aga Kuressaares pisut varem 
kui Ida-Eestis. Ent tegelikult võivad 
lindude tuleku erinevused Ida-Eesti 
ja Lääne-Eesti saarte vahel ulatuda 
nädalatesse. Kõik oleneb sellest, mil-
line ilm valitseb saartel ja milline 
mandril. Kevadel võivad ilmaerine-
vused Eestimaa eri piirkondade vahel 
olla üsnagi suured.

Paljud loodusprotsessid olenevad 
ilmast. Millise ilmaga rändlinnud 
Eestisse saabuvad? See küsimus ei 
ole kuigi keeruline. Märksa keeruli-
sem on selgitada, mis on ilm ja kuidas 
seda mõõta. 

◊ 5. Lähirändurid rüüdid ja kiivitajad on mõnikord Eestis kohal juba siis, kui maa 
on veel suures osas lumekorra all või tuleb ootamatult maha uus lumekiht. Siis ei 
jää muud üle, kui olukorda lihtsalt taluda

Viimaste kümnendite soojade tal
vede järel on rändlinnud hakanud 
Eestisse aina varem tagasi jõudma.

Fo
to

: I
ng

m
ar

 M
uu

si
ku

s

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



14             EESTI LOODUS  APRILL 2016

Filosoofilises mõttes on ilm subjek-
tiivne mõiste: ilm on atmosfääri olek, 
mida inimene parasjagu enda ümber 
tajub. Mõnele on hetkel tunnetatav 
ilm ilus, teisele jahedavõitu ja kolman-
dale väga halb. 

Aga meil on ka ilmajaamad, mis 
teadusliku täpsusega mõõdavad ilmas-
tikunähtusi iga tunni järel. Tegelikult 
fikseeritakse meteojaamades vaid 
mõnesid ilmanäitajaid, mis üksikult 
võetuna kirjeldavad looduses toimu-
vat üsna pinnapealselt. Näiteks kasu-
tades vaid õhutemperatuuriandmeid, 
saame teha lihtsa järelduse: mida soo-
jem on talv, seda varem saabub kevad 
ja ka rändlinnud. 

Väga paljud loodusprotsessid ole-
nevad aga just ilmast, see tähendab 
mitme meteoroloogilise teguri koos-
mõjust. Keskmisest kõrgem õhutem-
peratuur võib sageli olla üsna tähtsu-
setu, oluline on hoopis see, kas ilm on 
samal ajal päikesepaisteline või vih-
mane.

Ideaalset vahendit või arvnäitajat 
ilma iseloomustamiseks paraku ei ole. 
Tihti lähtutakse arusaamast, et enam-
jaolt määrab meie igapäevast ilma 
üldine atmosfääriringlus. 

Euroopa, sealhulgas Eesti ilm ole-

neb sellest, kuidas käitub põhjapoolke-
ra kesklaiustele tunnuslik läänevool ehk 
mismoodi liigub õhk läänest itta. See 
vool kannab Põhja-Atlandilt niiskeid 
ja võrdlemisi sooje õhumasse mand-
ri kohale ning võimaldab norralastel, 
rootslastel, soomlastel ja ka eestlas-
tel elada globaalses mõttes üsna suur-
tel põhjalaiustel. Näiteks kui Tallinnas 
on aasta keskmine õhutemperatuur ligi 

+5  °C, siis meiega peaaegu samadel 
laiustel asuvas Magadanis –3 °C.

Milliseid vihjeid annab NAO indeks? 
Euroopa teaduses kasutatakse lääne-
voolu iseloomustamiseks laialdaselt 
Põhja-Atlandi ostsillatsiooni (NAO) 
indeksit. Lihtsustatult arvutatakse 
seda Islandil püsiva madalrõhkkonna 
ja Assooridel paikneva kõrgrõhkkon-
na õhurõhkude vahe järgi. Kui mõle-
mad rõhkkonnad on tugevad (NAO 

indeksi positiivne faas), siis on tugev 
ka läänevool ning Põhja-Euroopa tal-
ved on keskmiselt soojemad ja vihma-
sed. NAO indeksi negatiivse faasi kor-
ral on läänevool nõrk ja siinsed talved 
külmad. 

NAO indeks on küllaltki hea 
vahend, mille toel uurida kõikehõl-
mavaid protsesse ning avastada klii-
ma ja eluslooduse vahelisi seoseid. Ent 

sel indeksil on üks 
suur viga. Nimelt on 
Põhja-Atlandi ost-
sillatsioon äärmi-
selt ulatuslik näh-
tus ja nii ei iseloo-
musta NAO indeks 
kuigi hästi kohalik-
ke kliima eripärasid. 

Sestap ei klapi kokku ka NAO indeks 
ja Eesti lindude ränne [4], mille suu-
res osas määravad ära just kohalikud 
ilmaolud. Oma uuringus olemegi alu-
seks võtnud hoopis ilmatüübid.

Rändeaktiivust saaks kõrvuta-
da ilmatüüpidega. Ilmatüübid ehk 
ilmamustrid on koostatud ilma-
vaatlejate tähelepanekute põhjal, et 
atmosfääris justkui mängitakse tea-
tud protsesse üha uuesti läbi. Mõneti 
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Lindude ränne
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◊ 6. Väga üldistavalt saab öelda, et lähirändurid eelista
vad ilmastikuolusid, mille korral madalrõhkkond saabub 
Läänemerele läänest ja tsükloni kese asub Eestist loodes. Ilm 
Eestis on siis pilvine ja vihmane, kuid tuulesuund on ede
last või üldisemalt lõunakaarest. Koos tuulega liigub põhja 
poole ka märksa soojem õhk: selles lennates saavad linnud 
energiat kokku hoida

◊ 7. Üks Eesti värvikamaid linde peoleo jõuab talvitusalalt 
tagasi alles mai lõpus 

Lindude rändel ja fenoloogial on 
ilmaga põhjuslik seos: ilm mõjutab 
otseselt ja vahetult nii rändele asu
mist kui ka rändeaktiivsust.
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saaks rääkida kindlast arvust stse-
naariumidest, mis omavahel vahel-
duvad: madalrõhkkonnad liiguvad 
teatud trajektooridel, kõrgrõhkkon-
nad tungivad peale ja taanduvad jne. 
Üks selline stsenaarium ehk ilma-
tüüp kestab umbes kolm-neli päeva, 
seejärel haarab juhtohjad järgmine.

Niisiis, võtame ette ilmatüübid ja 
selgitame välja, millised neist valit-
sesid neil kuupäevadel, kui üks või 
teine rändlinnuliik Eestisse jõudis. 
Ometigi pole lugu nii lihtne, kui 
esmapilgul tundub. Häda on selles, 
et ilmatüüpide liigitamise meetodeid 
on maailmas kümneid, nende alu-
sel loodud klassifikatsioone sadu ja 
ilmamustreid lausa tuhandeid. 

Säärase valiku hulgast on väga 
keeruline leida see ilmatüüp, mis 
kirjeldaks lindude rännet määravaid 
protsesse kõige täpsemalt. Enamik 
meetodeid on matemaatilised ja 
põhinevad eelkõige vaadeldava piir-
konna merepinnale taandatud õhu-
rõhu andmetel. Paraku on nii mõnel-
gi seda laadi liigitusel vaid teoreetili-
ne väärtus: need ilmatüübid haaku-
vad tegelikkusega üsna vähe.

Kui neist laialdastest valikuvõi-
malustest noppida välja sobilikumad 

klassifikatsioonid ja tüübid, siis võib 
väita, et linnud saabuvad meile pea-
aegu iga ilmaga. Kui aeg on käes 
ja paarilise leidmist ega pesaehi-
tust enam edasi lükata ei saa, len-
davad linnud pesitsuspaika, ükskõik 
milline ilm seal parasjagu valitseb. 
Sellegipoolest lubab statistika erista-
da selliseid ilmatüüpe, mida rändlin-
nud võimaluse korral eelistavad või 
väldivad. Siinjuures jagunevad liigid 
jällegi väga selgelt lähi- ja kaugrän-
duriteks.

Lähi- ja kaugränduritel on eri laadi 
eelistused. Lähirändurid eelistavad 
ilmastikuolusid, mille korral madal-
rõhkkond saabub Läänemerele lää-
nest ja tsükloni kese asub Eestist loo-
des (◊ 6). Sel juhul on ilm Eestis küll 
hall ja vihmane, kuid tuulesuund on 
edelast või üldisemalt lõunakaarest. 

Kõrgemate õhukihtide andmete 
järgi koostatud ilmatüüpide põhjal 
võib öelda, et lähiränduritele meeldib 
ränne ette võtta olukorras, mil toimub 
soojade õhumasside advektsioon. See 
tähendab, et madalrõhkkonna servas 
ei puhu lihtsalt lõunakaarte tuul, vaid 
koos sellega liigub põhja poole märk-
sa soojem õhk. Soojas õhus tagant-

tuules lennates saavad linnud ener-
giat kokku hoida: kevade heitlikes 
oludes on see hädavajalik.

Lähirändurid väldivad olukorda, 
mil Eesti kohal püsib kõrgrõhkkond. 
Märtsis-aprillis, kui lähirändurid saa-
buma hakkavad, kaasnevad kõrgrõhk-
konnaga päikesepaistelised päevad, 
kuid väga külmad ööd. Seda tüüpi ilma 
korral püsib talv veel jõus.

Kaugrändurite esmasaabumise 
kuupäevad näitavad, et sellesse rühma 
kuuluvad liigid eelistavad kõrgrõhk-
kondi ja hoiavad kõrvale madalrõhk-
kondade teelt. Kaugrändurid jõuavad 
Eestisse tagasi võrdlemisi hilja: aprilli 
teisel poolel või mais. Sellal valitsebki 
siin tavaliselt kõrgrõhkkond. Maikuu 
kõrgrõhkkonna päikesepaiste tähen-
dab aga juba sooja ilma. Seega nendib 
vanasõna „pääsuke toob päevasooja“ 
lihtsalt fakti. 

Kui vaadelda kaugrändureid ühtse 
rühmana, tulevad seal esile laululin-
nud. Nende puhul võib tõesti kahtlus-
tada, et esmasaabumiskuupäev tähis-
tab pigem kaunist kevadilma, kui nad 
laulu lahti löövad.

Üldistav kokkuvõte: jälgi ilma-
teadet! Muidugi tuleb silmas pida-

|255| 

◊ 8. Ööbiku segamatu laksutamine hakkab kostma umbes mai keskel, kui nad on talvitusalalt tagasi jõudnud. Ühtlasi võib siis 
loota, et öösel enam miinuskraade ei tule, nagu vanasõna ütleb: „lõoke toob lõunasooja, pääsuke päevasooja, ööbik öösooja”
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Lindude ränne

|256|  

da, et eespool toodud kuupäevad 
ja eelistatavad ilmatüübid on suur 
üldistus. Sellegipoolest on lindude 
rändel ja -fenoloogial ilmaga põh-
juslik seos: ilm mõjutab otseselt ja 
vahetult nii rändele asumist kui ka 
rändeaktiivsust. 

Igal liigil on edukaks rändeks välja 

kujunenud eripärane kohastumus ja 
rändestrateegia, kuigi iga kevad on 
isesugune. Nii on peaaegu igal aas-
tal aprillis-mais külmi ilmu. Samuti 
võib ette tulla ajutise lumikattega 
nn järeltalve ja isegi sellistel aasta-
tel, kus eelnevatel kuudel talve õieti 
polnudki. 

Linnud peavad sellise ilmaga 
hakkama saama või ajutiselt taga-
si lõuna poole liikuma. Kahjuks on 
üsna sageli selliseid kevadeid, mil 
hulk juba saabunud linde järsku 
peale tunginud pakase ja lumikat-
te tõttu hukkub: nad ei jõua piisa-
valt kiiresti külma eest taanduda. 
Ilmselt ajendab varajast rännet ka 
kihk koju jõuda, see on tugevam kui 
rajuilma kartus. Nõnda üritatakse 
halb ilm lihtsalt üle elada.

Kas lõpetuseks tuleks soovitada 
jälgida ilmateadet? Kas varakeva-
del tasuks esimesi rändlinde minna 
otsima siis, kui prognoosi järgi saa-
bub esimene soe madalrõhkkond? 
Üldjoontes võiks tõepoolest nõnda 
soovitada, kuigi tõelisel linnuhuvilisel 
peavad silmad ja kõrvad lahti olema 
aasta ringi. 

1. Allan, John R.; Orosz, Alex P. 2001. The 
costs of birdstrikes to commercial avia-
tion. Bird Strike Committee Proceedings. – 
DigitalCommons@University of Nebraska-
Lincoln.

2. Kalling, Ken 2011. Pidupäevane tagasivaade 
ornitoloogiaühingu algusaastatesse. – Eesti 
Loodus 62 (4): 212–215.

3. Middendorff, Alexander Theodor von 1855. 
Die Isepiptesen Russlands. Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, St. 
Petersburg.

4. Palm, Vello; Leito, Aivar; Truu, Janek; 
Tomingas, Oliver 2009. The spring timing 
of arrival of migratory birds: dependence 
on climate variables and migration route. – 
Ornis Fennica 86: 97−108.

Mait Sepp (1974) on loodusgeograaf, töö-
tab Tartu ülikoolis klimatoloogina.

Vello Palm (1974) on fenoloog, tegeleb 
peamiselt lindude rände küsimustega.

Aivar Leito (1954) on ornitoloog, töötab 
Eesti maaülikoolis juhtteadurina.

Prof iseeria pesak ast id lindudele

◊ 9. Künnivares on rändlind, ometi jäävad mõned isendid Eestisse talvituma, ise
äranis viimaste aastate soojade talvede tõttu. Sestap ei ole tema rändefenoloogili
sed näitajad kuigi täpsed  
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Portree

Jumal andis mulle valge sulestiku, Saatan mustad tiiva
otsad. Jumal andis tarkuse, lojaalsuse, graatsilisuse ja lihtandis tarkuse, lojaalsuse, graatsilisuse ja liht tarkuse, lojaalsuse, graatsilisuse ja liht
suse. Saatan võttis mu kõnevõime. 

Indrek Ladva

Nagu pimedad suuda-
vad leida tee tead-
miseni, mille ole-

masolu nägijad ei aima, 
olen mina, tummaks loo-

dud lind, omandanud kõr-
valtvaatajale üleloomuli-
kena näivad võimed. 

Uskumuste kohaselt 
toon õnne, kaitsen 
tulekahju eest, hoo-
litsen vanurite eest 
ja muidugi toon 
lapsi. Olen sügaval 

teie kultuuris ja folklooris. 
Olen valge-toonekurg, üks suure-

maid ja nähtavamaid linde nii Eestis 
kui ka Euroopas. Kevadest sügiseni 
viibin alati teie lähikonnas ja kindlasti 
võtate mind kauni suveaja loomuliku 
osana. Teate ilmeksimatult, et korst-
na või elektriposti otsa ehitatud suur 
pesa kuulub mulle ning näete mind 
pidevalt teeäärsetel niitudel toitu-
mas. Umbes kahemeetrise tiivaulatu-
sega ja kuni neli kilogrammi kaaluvat 
lindu on arvatavasti raske mitte mär-
gata. Kuid mida te veel minust teate? 
Räägin teile oma loo.

Mu vanemad jõudsid minu sünniaas-
tal talvituspaigast Lõuna-Aafrikas 

tagasi Eestisse 11. aprillil. Ränne 
oli kindlasti kurnav, kuid nad 

jõudsid siia koos. Mind jälginud foto-
graaf ütles mulle, et mu isa oli eel-
misel aastal sellessamas pesas kolm 
poega üles kasvatanud. Samuti oli 
ta samas pesas ka järgmisel aastal ja 
pidas ägedaid võitlusi sissetungijate-
ga, kes tahtsid pesa vallutada. 

Mu vanemad on väga ühesugused 
ja keeruline on neil vahet teha, kuid 
mu isal on noka ülemises osas haav, 
mille järgi tunneb ta hästi ära. Pesa on 
pesitsusajal meie püha koht ja kodu 
ning selle on mu vanemad valinud 
Lõuna-Eestisse, kus meid muide ongi 
Eestis kõige arvukamalt. Täpsemalt 
asub mu kodu maalilise maastikuga 
taluõuel, kus peremees on kunagi ühe 
puu tippu teinud meile suurepärase 
pesaaluse. Kohe pesa kõrval on tiik, 
millest pesitsuse ajal on palju abi. 

Kohe esimesel kojujõudmise päe-
val hakkasid mu vanemad aktiivselt 
sugu tegema. Tavaliselt ei kestnud 
akt üle seitsme sekundi korraga, kuid 
see-eest umbes iga 20 minuti tagant. 
Esimene muna ei andnud ennast kaua 
oodata, aga oli vist liiga vara ja külm 
ning mu vanemad otsustasid muna 
pesast alla heita. Rohi all oli pehme ja 
muna jäi terveks. Meid jälginud foto-
graaf mõõtis selle ära: 74 x 52 mm ja 
110 g. 

Paari nädala pärast, 22. aprillil, 
hakkas meie pesal tõsisem tegevus. 
Pesas oli juba kaks muna. Minu ema 
haudus ja isa oli moraalseks toeks, 

Toonela 
südames
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Uskumuste kohaselt toon õnne, kaitsen tulekahju eest, 
hoolitsen vanurite eest ja muidugi toon lapsi
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vahepeal oma nokaga ema sulestik-
ku puhastades. Kolme päeva pärast 
oli pesas kolm muna ja mu ema ja isa 
haudusid vahetustega umbes paari 
tunni tagant. 26.  aprillil oli pesas 
juba neli muna. Haudumiste vahe-
tused läksid pikemaks ja vahel oli 
üks vanem pool päeva üksi pesal. 
Vahepeal tõi isa pesamaterjali juur-
de. Haudumine kestis veel hulk päevi.

Esimene tõestus minu ja mu venda-
de-õdede olemasolu kohta ilmnes 
25.  mail. Esimesel päeval olime kol-
mekesi, üks meist oli veel munakoore 
sees. Ema tundus üsna närviline ning 
tõusis päris tihti püsti, et kiigata, kas 
neljas poeg juba koorub. Tol päeval 

seda ei juhtunudki, vend sündis järg-
misel päeval. 

Ema ja isa soojendasid ja toitsid 
meid. Selgetel päevadel lasid nad päi-

kesel meie väikseid ja väeteid kehasid 
soojendada, kehvemate ilmade korral ja 
öösel saime olla mõnusa sooja sulestiku 
all. Toitlustamine käis alguses peami-
selt niimoodi, et isa tõi noka vahel pessa 
umbes kümnesentimeetrise läbimõõ-

duga mullamätta. Siis ta vehkis ja möl-
las sellega, kuni mättast tulid nähtavale 
vihmaussid ja muud väikesed putukad, 
mis meile nokkamööda olid.

Üsna pea hakka-
sid vanemad sööki 
oma kõhus tooma, 
pesale jõudes ööki-
sid nad selle välja. 
Meie olime muidu-
gi juba kõrval hak-
kamas, sest teadsi-

me, et söögiaeg on käes. Muide, val-
ge-toonekurg toobki poegadele alati 
süüa kõhus, mitte noka vahel, nagu 
mõnikord arvatakse. Noka vahel 
tuuaksegi kas mättaid, millest enne 
rääkisin, või siis pesamaterjali. 

Vanemad saabumise päeval 11. aprillil

Mina kahe päeva vanusena. Kaks venda on samuti kahesed, pesamuna on ühene

Pesaehitus Teevad sugu

Mu vanemad jõudsid minu sünni
aastal talvituspaigast LõunaAafrikas 
tagasi Eestisse 11. aprillil.
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Minu vanemad olid väga usinad, 
kuid üks minu õdedest ja vendadest 
oli teistest nõrgem ja väiksem. Ühel 
päeval visati see väetike pesast välja. 
Valge-toonekurgedele on seesugu-
ne käitumine üsna omane. Mõnikord 
neelavad vanemad elujõuetu poja 
alla, seda nimetatakse kronismiks. 
Jäime kolmekesi. 

Juuni keskel, umbes kolmenäda-
lasena, olime juba päris asjalikud 
poisid, sulestikki võttis valgema 
tooni ja kogus kohevust. Omapead 
meid veel ei jäetud, kuid soojendama 
meid enam ei pidanud: kui sooja taht-
sime, läksime üksteise kaissu tuttu. 
Avastasime maailma, sõime usinasti 
ning  jälgisime oma vanemate käitu-
mist. Tahtsime nii väga nende moodi 
olla, nokaga klõbistada, tiibadega 
ripsutada, nokaga sulestikku sasida, 

püsti seista jne. Väsisime küll ruttu 
ära, kuid tahe oli suur. Imetlesime 
oma vanemaid ja olime neile kõige 
eest väga tänulikud. 

Juuli alguses olime juba sageda-juba sageda-sageda-
mini üksi; harjutasin tiibadega veh-
kimist, sest mulle tundus, et umbes 

nii peaks lendamine käima. Treenisin 
nii oma lihaseid, et kunagi vanema-
te kombel taevaavarustesse tiirlema 
pääseda. Nokk ja jalad olid meil veel 
mustjad, mitte punased nagu emal 
ja isal. Mingil ajal olime sirgunud nii 

suureks, et vanemad ei mahtunud 
enam hästi pesale ära ning veetsid 
aega pigem all niitudel kui pesas meie 
juures. Olin kurb, aga mis teha. 

Juuli keskel oli meie peres tra-
göödia. Meie kodu, mida vanemad 

olid aastaid ehita-
nud ja suurenda-
nud, oli aegamöö-
da liiga kaldu vaju-
nud ja ühel päeval 
see lihtsalt kukkus 
puu otsast maha. 
Meie olime samal 
ajal pesas, sest päris 

lennata me veel ei osanud. Õnneks 
olime juba mõnda aega teinud len-
nuharjutusi ja suutsime end vigastus-
test päästa. Siin me nüüd olime, kolm 
noort lennuvõimetut kurge murul, 
alla kukkunud ja purunenud kodu 

Portree

|260|  

Üks mu vanematest Harjutan lendamist. Juuli alguses olime juba sagedamini üksi, vanemad ei mahtu
nud enam hästi pessa

Mingil ajal olime sirgunud nii suureks, 
et vanemad ei mahtunud enam hästi 
pesale ära ning veetsid aega pigem 
all niitudel kui pesas meie juures. 
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meie kõrval. Olime šokis ega osanud 
midagi peale hakata. 

Õnneks tulid fotograaf ja talupe-
remehed appi, püüdsid meid kinni 
ja tegid meile ajutise puki, mille otsa 
pandi laudadest alus ning kuhu meid 
peale tõsteti. Mind püüda ei olnud 
küll kõige lihtsam, sest ma otsustasin 
veidi vastupanu osutada ja tiiki põge-
neda. Endale ja kõigile teistelegi ülla-
tuseks püsisin ma hästi vee peal ning 
jalgadega sõudes liikusin ka edasi. Ent 
meie püüdjatel oli paat ja mind saadi 
lõpuks kätte. 

Selle kinnipüüdmise ja puki mõte 
oli inimestel vist see, et meid ei saa-
nud lihtsalt murule jätta kiskjate saa-
giks ja talukoerale tagaajamiseks. Kui 
vanemad tagasi jõudsid, siis tiiruta-
sid nad alguses veidi umbusklikult 
ringi, kuid hiljem laskusid siiski puki-
le, et meid toita. Ehk selliste juhtu-

mite tõttu eelistavadki valge-toone-
kured elada inimeste läheduses, sest 
inimene pakub neile kaitset, kas siis 
otseselt või kaudselt. 

Puki peal kasvasime jõudsalt edasi. 
Nägime ja kogesime ilma enda ümber. 
Rääkides ilmast, siis mulle ei meel-
di väga kuum ega väga külm. Nende 
vastu on mul siiski omad nipid, kuid 
vihmane ilm ei meeldi mulle põrmugi 
ja selle vastu pole ka nippe varuks. Ma 
ei tee siis mitte midagi ja olen tähele 
pannud, et ka mu vanematele meel-
dib siis tegevuseta püsida. Pika vihma-
perioodi tõttu võivad valge-toonekur-
gede pojad koguni hukka saada. Pikk 
põud mulle ka ei meeldi, sest siis too-
vad vanemad meile vähem süüa.

Täpset kuupäeva ma ei mäleta, 
kuid juuli lõpus või augusti alguses 
tegin oma esimesed tiirud. Küll see 

oli vahva! Kaua me lennata ei jõud-
nud, aga juba käisime puki pealt tiigi-
äärse heinamaa peal. Seal oli lõbus ja 
tundus turvaline, seega peagi ei kip-
punudki me enam pukile tagasi, vaid 
veetsime ülejäänud lapsepõlve seal-
samas heinamaal. 

Vanemad tõid meile siia süüa, 
samuti saime juba ise igasuguste tege-
laste püüdmist harjutada ja tiigist 
vett joomas käia. Tiigist joomist olin 
õppinud isalt. Meie toit on loomne 
ja sööme peaaegu kõike, mis kurgust 
alla mahub. Näiteks meeldivad mulle 
vihmaussid, konnad, teod, kalad, hii-

|261| 

Alla kukkunud pesa ja meile tehtud pukk

Mina, 
pärast 
pesast 
alla kuk
kumist
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red, rohutirtsud, mardikad, rästikud 
ja sisalikud. Kui täiskasvanuks saan, 
suudan ühe jahikorra jooksul nahka 
pista üle neljakümne konna. Samuti 
olen vanematelt kuulnud, et traktorid 
on meie suured sõbrad, sest niiduki 
taga avaneb rikkalik restoranimenüü.

Ükskord aga saabub aeg, mil sama-
sugune kihk, mis mu vanemad keva-
del Eestisse tõi, sunnib meid kõiki 
sügisel Aafrikasse talvitama lenda-
ma. Tegelikult peaaegu kõiki, sest 
mõni ohmu on talveks siia jäänud ja 
tänu inimeste antud lisatoidule ka 
elus püsinud. 

Üks näide oli tosin aastat tagasi 
ja mitu talve enne seda Arkna külas 
Lääne-Virumaal. Kui ma ei eksi, oli 

ta nimi Tilda. Igal hommikul maan-
dus ta ühe hoolitseva vanaproua 
ukse ette, sest see vanaproua kosti-
tas teda silgu või muu kättesaadava-

ga. Usaldus oli niivõrd suur, et kurg 
käis kala noppimas peaaegu peost. 
Enamik toonekurgi lahkub siiski mär-
kamatult väikeste salkadena ja ühtäk-
ki on meie pesitsusmaa meist puhas. 

Aja jooksul linnustik muutub ja 
tegelikult oleme ka meie Eestis ela-

nud kõigest alla kahesaja aasta. Siiani 
oleme inimkultuuri muutustega suut-
nud toime tulla ja seda isegi ära kasu-
tanud. Loodan, et seesama kultuur 

ei saa mulle elekt-
ri- ega sideliini-
de kujul saatus-
likuks ning tulen 
ka järgmisel suvel 
rõõmustama kõiki 
neid, kes oskavad 
minust lugu pida-

da. Loodan kogeda elu veel palju 
aastaid, minu liigist on teada ka üle 
kolmekümne aasta vanuseid linde. 
Kohtumiseni! 
Indrek Ladva (1980) on pühendunud 
hobifotograaf ning looduse- ja matka-
sõber.

Portree
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Maa tuleb täita lastega! Foto on saatnud Eesti Looduse lugeja Triinu Ert; pilt on tehtud 21. mail 2014 Aseri lähedal

Arkna külas talvitas toonekurg mitu aastat, käies igal hommikul kostil ühe 
proua juures

Mina venna sulgi kohendamas

Kui täiskasvanuks saan, suudan ühe 
jahikorra jooksul nahka pista üle nel
jakümne konna.

2 
x 

fo
to

: I
nd

re
k 

La
dv

a
Fo

to
: T

rii
nu

 E
rt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



APRILL 2016   EESTI LOODUS                    23

- Suundahoidvad liistud põhjal ja         
   eemaldatav kiil
- Lihtsalt pumbatav
- 3 eraldi kambrit ja tugev põrand
- Mugavad ja reguleeritavad istmed
- Kandevõime 230 kg

- 100% vee- ja tolmukindel
- Sobib hästi iPad-ile ja teistele 
tahvelarvutitele
- Ekraan on kotis täielikult kasutatav
- Aquaclip® sulgur, veekindlus kuni 5 m 
- Kaasas õlarihm

- Väga tugev konstruktsioon ja 
   vastupidav materjal
- 5 eraldatud õhusektsiooni
- Kinnitused elektrimootorile ja 
   ahtripeeglile
- Kandevõime 400 kg
- Palju kasulikke lisasid

- Kotisuu suletakse takjakinnitusega 
   ja rullitakse kinni
- Suurused XS, S, M, L, XL
- Õlarihm suurustele M, L, XL

- Polariseeritud läätsed kaitsevad         
   silmi
- Prillid on uppumatud ja varustatud 
   kummipaelaga
- Eemaldatav ääris väldib 
   veepritsmeid silmades
- Tugev ja kerge konstruktsioon

- 100% vee- ja tolmukindel
- Telefon on kotis täielikult kasutatav
- Aquaclip® sulgur, veekindlus kuni 5 m 
- Kui kotis on piisavalt õhku, 
   siis telefon ei upu

Tallinn - Järve, Ülemiste ja Rocca al Mare keskus; 
Tartu Lõunakeskus; Pärnu Keskus

Sevylor Hudson 2+1
Täispumbatav sportlik kajakk

Aquapac tahvelarvuti 
kaitsekott

Ferrino Aquastop
Veekindel kott varustusele

Aquapac kaitsekott 
nutitelefonile

Sevylor Fish Hunter FH360
Kalastamise- ja matkapaat 4-le

Julbo Wave 
Veespordi päikeseprillid

Vee peal liikujale

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Võõrliik

Kährikkoer: 
kas oht elurikkusele 
ja inimesele?
Kährikkoer toodi Eestisse möödunud sajandi keskel, nüüd
seks on ta end siin suurepäraselt sisse seadnud. Omnivoori 
ehk nii taimedest kui ka loomadest toitujana leiab ta nina
esist igalt poolt ega pirtsuta ka ulualust valides. 

Harri Valdmann, Karmen Süld, 
Leidi Laurimaa

Tema arvukust piiravaid loo-
duslikke tegureid on see-
vastu vähe. Kährikkoer 

püsib küll kindlalt Eesti suurkiskjate 
menüüs, kuid kaugeltki mitte põhi-
roana. Pealegi on suurkiskjaid vähe. 
Kährikkoera ohjeldajana võib kõne 
alla tulla vaid hunt, aga temagi üks-
nes paiguti: seal, kus hallivatimehi 
endid on palju ja põhitoitu – sõrali-
si – napib. 

Ka haiguste-parasiitide roll 
kährikkoera paljunemise piirajana ei 
ole ilmselt kuigi suur, välja arvatud 
ehk kärntõvel.

Ehkki segatoiduline, on kährikkoer 
siiski kiskja, kelle toidusedelisse 
kuuluvad ka kaitsealused loomaliigid 
(taimeliikide kohta teave puudub). 
Seda mõju tuleb hoolega silmas 
pidada. 

Kuidas kährikkoer Eestisse jõu-
dis? Kährikkoer pärineb Kagu-
Aasiast (Kagu-Siber, Mandžuuria, 
Korea, Hiina, Indo-Hiina ja Jaapan). 
Ajendatuna möödunud sajandi kahe-
kümnendatel aastatel kogu maailmas 
ja eriti Nõukogude Liidus levinud 
karusnahabuumist, on teda introdut-
seeritud mitmele poole maailma [3].

Nõukogude Liidus hakati kährik-
koera introdutseerima 1929.  aastal 
[1]. Venemaal lasti loodusesse kokku 
9100 isendit [13]. Valgevenesse toodi 

liik juba 1936.  aastal (100 isendit, 
aastatel 1947–1953 veel 259 isen-
dit) [15]. Sealt levis liik ilmselt Leetu, 
kus esimest kährikkoera märgati tea-
daolevalt 1948.  aastal [2]. Läti põh-
jaossa introdutseeriti liik juba aasta 
varem [1].

Esimene teadaolev leid Eestis on 
registreeritud 1938.  aastast Pihkva 
järves olevalt Kamenka saarelt. 
Tõenäoliselt sattus ta sinna isendite 
seast, kes olid 1935.  aastal lahti las-
tud Novgorodi oblasti Staraja Russa 
rajooni [1]. Võib-olla ka nende poole-
saja looma seast, kes olid toodud 
Leningradi oblasti Boksitogorski 
rajooni 1936.  aastal (1953.  a viidi 

veel 82 isendit Leningradi oblasti 
Priozerski rajooni) [14]. 

Leidub veel hulk teateid kährik-
koeraga kohtumiste kohta Eestis enne 
1950.  aastat. Näiteks kütiti Eestis 
esimesed isendid juba 1947.  aasta 
novembris ja 1949.  aasta veebrua-
ris, mõlemad Võru maakonnas Kaku 
veski juures [9]. Seega, kährikkoer oli 
Eestisse tulnud omal jalal juba enne 
siinset introduktsiooni.

Introdutseerimine Eesti alale sai 
avapaugu 1950.  aastal, kui tolleaegne 
vabariikliku loomtoorsaaduste varumi-
se kontor tõi Kalinini (praeguse Tveri) 
oblastist Eestisse 90 kährikut. Loomad 
lasti lahti 21.  septembril Pikknurme 
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◊ 1. Kütitud rebaste ja kährikkoerte arv 
Eestis keskkonnaagentuuri ulukiseire 
osakonna andmetel. Marutaudivastast 
vaktsineerimist alustati 2006. aastal. 
Viimastel aastatel on nii rebaste kui ka 
kährikute arvukust tõenäoliselt haka
nud piirama kärntõbi

Kährikkoer on tulnud, 
et jääda
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metskonna Utsali ja Madise vaht-
konnas ja Põlula metskonna Rihula 
vahtkonnas ning 17. oktoobril Puhtu 
ornitoloogiajaama lähedal [8]. Ent 
kuna neid oli enne hoitud halba-
des oludes, kehvasti süüa antud ja 
nad lasti loodusesse sügisel, sai suur 
osa loomi hukka või rändas kau-
gele eemale [8]. Hilisemast ajast 
pole teada, et kährikuid oleks veel 
Eestisse toodud. 

Ometi oli kährikkoer tulnud, 
et jääda. Juba 1951.  aastal lisan-
dus senistele leiukohtadele 21 uut, 
neist kümme Alutaguse metsades. 
1952. aastal tuli juurde 22 leiukohta, 
1953. aastal 15. Selleks ajaks oli käh-

rikkoer muutunud Mandri-Eesti loo-
dusmaastikel tavaliseks liigiks. Levik 
jätkus esialgu piki loodusmaastike 
laamu ja nende servaalasid, paigali-

ne asurkond kujunes kõigepealt välja 
jõgede läheduses [8]. 

Jaan Naabri [8] hinnangul suure-
nes kährikkoerte arvukus pärast int-
roduktsiooni esialgu aeglaselt, arva-

tavasti seetõttu, et kährikkoer ei 
olnud siinsete oludega veel kohane-
nud ja leidus palju looduslikke vaen-
lasi: ilveseid ja hunte. 

1954. aastal loen-
dati Eestis 213 käh-
rikkoera. Aastatel 
1954–1956 lisandus 
62 uut teadet käh-
rikkoerte leidumise 
kohta. 1957–1959 
laienes kährikkoer-

te eluala juba kultuurmaastikele. 
1960. aastast pärinevad esime-

sed teated isendite kohta Muhu 
väina mandripoolsetel laidudel: 
Tauksi, Sõmeri, Liia ja Koharahu 
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Esimene teadaolev leid Eestis on 
registreeritud 1938. aastast Pihkva 
järves olevalt Kamenka saarelt. 
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Võõrliik

laiul ning Varbla-Tõstamaa laidu-
del. Saaremaal tabati 1963.  aastal 
kaks kährikkoera – üks neist Sõrve 
poolsaarel –, 1964. aastal üks ja 
1965. aastal taas kaks. Hiiumaal taba-
ti esimene kährikkoer 1966. aastal [8]. 
Nüüd on liik levinud kogu Eestis. 

Miks on kährikkoer nii edukas? 
Peale leplikkuse toidu ja keskkon-
na suhtes on põhjusi veelgi. Esiteks, 
kährikkoer on väga viljakas. Näiteks 
Soomes on leitud pesakondi 16 poja-
ga, looteid ühe emaslooma kohta 
isegi 18 ja kollakehi (samal hooajal 
viljastatud munarakkude jälgi – toim) 
koguni 23 [3].

Teiseks suudab kährikkoer väga 
kiiresti levida: kuni 300 kilomeetrit 
aastas, kolme aastaga aga pool tuhat 
kilomeetrit. 

Kolmandaks on inimene nii otse-
selt kui ka kaudselt kährikkoera käe-
käigule Eestis kaasa aidanud. Näiteks 
kümme aastat tagasi hakati külvama 
metsloomade suukaudset marutaudi-
vaktsiini ja see on rebasele ning käh-
rikkoerale igati kasuks tulnud (◊ 1).

Samuti on kährikkoerte arvukust 
suurendanud metssigade talvine lisa-
söötmine. See tegevus on viimasel ajal 
tunduvalt hoogustunud: 2000. aasta-
tel suurenes registreeritud söödaplat-
side arv 2000-lt 4000-ni. Peale mets-
sigade saavad söödakohtadest olulist 
talvist toidulisa teisedki metsaasukad. 
Muidugi on seesuguste sooduspakku-
miste peale varmalt väljas segatoiduli-
sed kährikkoerad: kuuludes küll kisk-
jaliste seltsi, eelistavad nad võimaluse 
korral suupoolist, mis eest ära ei jookse. 

Mis võiks kährikkoera võidukäiku 
Eestis piirata? Praeguste olude jätku-
des on ainus arvukuse kasvu ohjel-
dav tegur kärntõbi. Nagu öeldud, 
suurkiskjad selle ülesandega toime 
ei tule. Kuna metssigade lisasöötmist 
on nüüd seakatku tõttu tunduvalt pii-
ratud, võib siiski ka karm talv kährik-
koerte arvukust ajuti vähendada.

Nii või teisiti pole ilmselt kahtlust, 
et kährikkoer ei kao siit kuhugi. 
Sestap oleks hea teada, millist mõju 
võib see suhteliselt hiljuti meie fau-
nasse lisandunud võõrliik siinsele 
elus tikule avaldada.

Osalise vastuse annavad toitumis-
uuringud, mida seni on Eestis teh-
tud neli:
•  Jaan Naaber [9]; kolme aasta jook-

sul (1969–1972) kogutud üle 2500 
väljaheite ja 168 maosisu;

•  Nikolai Laanetu [5]; hilissuvest ja 
sügisest 240 väljaheidet;

•  Margus Rätsepp [10]; sügisest ja 
talvest 49 maosisu;

•  Karmen Süld jt [11]; sügisest ja tal-
vest 223 maosisu. 
Miks ainult osalise vastuse? Sest 

tavaliselt ei õnnestu hankida analüü-
sideks materjali, mis hõlmaks kõiki 
aastaaegu. Eriti puudutab see mao-
sisusid, mida saab hankida vaid jahi-
perioodil. Teisalt annab maosisu toi-
dust parema ülevaate kui väljahei-
de, kust paljusid toidukomponente 
pole võimalik leida, sest need on liialt 
lagunenud.

Siiski annavad nimetatud uurin-
gud mõningase ülevaate kährikkoera 
toitumisest Eestis. 

Kõigepealt vaatleme kõige hiljuti-
semate andmete põhjal, kuidas muu-
tub kährikkoera toitumine aastaaja-
ti (◊ 2).

Talve lähenedes hakkab loomu-
likult vähenema looduslikku pärit-
olu toidu kättesaadavus. Nagu joo-
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◊ 2. Kährikkoera sügisese ja talvise 
toidusedeli erinevus Sülla jt [11] and
metel. Inimese pakutud taimse toidu 
all on peetud silmas peamiselt söö
daplatsidel leiduvat: teravilja, juurvilja, 
puuvilja

Tähtvere jahiseltsi metsseakaamera pilt talviselt lisasöötmiskohalt. Kährikkoeri 
näikse olevat platsis rohkemgi kui peoperemehi

◊ 3. Kährikkoera toidusedeli muutused 
aastakümnete jooksul kolme toitumis
uuringu põhjal [9, 10, 11]
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niselt 2 aimata, saab sügisel end 
nuumata putukate ja muude selg-
rootute, metsamarjade ja ka näi-
teks parasjagu talvituspaikades-
se rändavate kahepaiksetega, tal-
vel seevastu hakkavad jahime-
hed vedama rohkem toidupoolist 

sööda platsidele. 
Talvel leiab rohkem ka mitme-

suguseid raipeid (peamiselt sõralis-
te, vähem kiskjate jäänuseid) ning 
suurem osa meie pisiimetajaid on 
talvel kättesaadavad. Uuringu järgi 
koonduvad mõlemad toiduallikad 

söödaplatside lähedusse. Nimelt 
olid viimase toitumisuuringu [11] 
puhul tihti samas maos koos nii 
raibe, närilised kui ka teravilja-
jäänused. Järelikult paiknesid kõik 
need toidud lähestikku või lausa 
samas kohas. Eks ole loogiline, et 
söödaplatsidel käivad metssigade 
kõrval keha kinnitamas ka näiteks 
metskitsed ja närilised, kes oma-
korda meelitavad kohale kiskjaid. 
Eriti olulised on sellised talvised 
toidulauad kehva tervisega looma-
dele, kes siis samas läheduses ka 
maha murtakse või ise hinge hei-
davad. 

Siinkohal tasub märkida, et 15% 
meie uuritud kährikkoertest oli naka-
tunud kärntõppe. Sööda platsitoitu 
– teravilja, õunu, juurvilju – leidus 
nii tervetel kui ka haigetel loomadel 
pooltes magudes (◊ 2), ent raibet lei-
dus nakatunud loomade seedetrak-
tis tunduvalt sagedamini kui terve-
tel (vastavalt 67% ja 45% magudes). 
Ilmselt ei saa haigestunud loom muid 
looduslikke toite enam kuigi hõlpsas-
ti kätte.

Kuidas on muutunud kährikkoe-
ra toitumine aastakümnete jook-
sul, sellest annab ettekujutuse joonis 
(◊ 3). Eri aegade uuringuid võrreldes 
tuleb siiski arvesse võtta, et 
•  40 aasta jooksul on Eesti fauna 

muutunud, maas pesitsevate lin-
dude (haneliste ja kanaliste) ning 
kahepaiksete arvukus on vähene-
nud;

•  sõraliste arvukus ja küttimine on 
seevastu suurenenud;

•  viimasel uuringuperioodil (aastail 
2010–2012) olid väga karmid tal-
ved, seetõttu võis raipeid leiduda 
tavapärasest rohkem.

Üldise suundumusena on loodus-
liku toidu osakaal aastakümnetega 
vähenenud ja inimese pakutud toit 
muutunud üha olulisemaks. Kuna 
me sõralisi mitte ainult ei toida, 
vaid ka kütime üha ohtramalt, jääb 
metsa palju kütitud loomade jäänu-
seid ja jahi tõttu hukkunud loomi. 
Suur osa neist langeb kährikute 
roaks. 

|267| 

Kährikkoer on väga viljakas. Näiteks Soomes on leitud pesakondi 16 pojaga

Fo
to

: K
ar

l A
da

m
i

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



28             EESTI LOODUS  APRILL 2016

Kas kevadel ja suvel võib kährik-
koer ohustada maas pesitsevaid 
linde ja kahepaikseid, kelle käsi ei 
ole viimastel aastakümnetel kuigi 
hästi käinud? Sellestki annab veidi 
aimu eri uuringute võrdlus (◊ 4).

Nii Jaan Naabri kui ka Nikolai 
Laanetu toitumisuuringud on tehtud 
kahepaikse- ja linnurikastes elupai-
kades: Matsalus, Võrtsjärve ja Kalli-
Leegu järvede kallastel ja ümbruses. 
Seal oli linde ja kahepaikseid kährik-
koera toidus kuni kolmandik. Jaan 
Naaber on oma töös märkinud, et 
põhiosa söödud linde olid pardid. 

Kõigesööja kiskjana ei vali kährik-
koer toitu kuigivõrd, vaid võtab seda, 
mida kõige hõlpsamalt kätte saab. 
Seega võib ta veekogude ääres kind-
lasti nii lindude kui ka kahepaiksete 
asurkondi tõsiselt kahjustada, laidu-
del näiteks koguni hävitada. Näiteks 

möödunud sajandi viimasel kümnen-
dil hääbusid kahepaiksete asurkon-
nad Soome lõunaranniku väikesaar-
tel. Just samal ajal oli saartele ilmu-
nud kährikkoer [4].

Kas kährikkoer võib Eestis kanda 
(alal hoida) ja levitada inimese-
le ohtlikke haigusi ja parasiite? 
Uurisime 255 kährikkoera korjust ja 
tegime neil kindlaks 17 helmindilii-
ki: 4 liiki imiusse, 4 liiki paelusse ja 
9 liiki ümarusse [6]. Kuigi leidsime 
siseparasiite peaaegu kõigilt uuritud 
loomadelt (vaid kahel isendil ei lei-

dunud ühtegi), oli liike tegelikult suh-
teliselt vähe, isendi kohta keskmiselt 
natuke alla kolme. Valdavad liigid 
olid ümaruss Uncinaria stenocephala 
(98% isenditel) ja imiuss Alaria alata 
(68% isenditel). 

Umbes pooled (9/17) kährikkoer-
telt leitud siseparasiidiliigid on zoo-
nootilised ehk võivad kanduda loo-
madelt inimestele. Näiteks on mõle-
mad eelmainitud valdavad parasii-
diliigid võimelised inimest nakata-
ma, kuid sellised nakkused on kogu 
Euroopas siiani olnud väga harvad.

Inimesele surmavalt ohtlik 
parasiidiliik, mille tegime kährik-
koertel esimest korda kindlaks ka 
Eestis, on kahtlemata alveokokk-
pael uss (Echinococcus multilocula
ris). Maailmas nakatub alveokokk-
pael ussiga üle 18 000 inimese aas-
tas [12]. Eestis pole haigus sage: 
terviseameti andmetel on meil 
ajavahemikus 1986–2014 regist-
reeritud 13 ehhinokokkoosi juh-
tumit (st nakatumist perekonna 
Echinococcus paelussidega, keda 
Eesti leidub kaks liiki – toim).

Kährikkoer ja teised kiskjad on 
selle parasiidi lõpp-peremehed: nende 
peensooles elab kuni 5  mm pikkune 
täiskasvanud uss, kes poetab küll väl-

jaheidetesse mune, 
kuid peremehe elu 
kuigi palju ei ohus-
ta. Vaheperemehed 
– mitmesugused 
närilised, paraku ka 
inimene – peaksid 
aga parasiidi plaani 
järgi langema kisk-

jate roaks ja nende elu ja tervist para-
siit seetõttu ei säästa. Vaheperemehed 
nakatuvad, süües koos muu toiduga 
sisse parasiidi mikroskoopilisi mune. 
Vaheperemeestes paljunevad parasii-
di vastsed: esmalt satuvad nad maksa, 
tekitavad seal arvukalt väikseid tsüs-
te, misjärel võib nakkus kanduda teis-
tessegi elunditesse, ka ajju.

Alveokokk-paelussiga nakatunud 
kährikkoeri leidsime neli, nad olid 
pärit Saaremaalt ja Järvamaalt [6]. 
Tõenäoliselt on see parasiidiliik siiski 
levinud kogu Eestis, kuna tema pea-
mine lõpp-peremeees siin on puna-

Võõrliik
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Toidukategooria J. Naaber
1974 

N. Laanetu
1986 

M. Rätsepp
2005 

K. Süld jt
2014 

Linnud Keskmine 9,6% 
Matsalus 31%

32,5% 2,0% 12,6% 

Kahepaiksed Keskmine 2,4% 
Matsalus 16,2%

17,9% Ei ole eraldi 
esile toodud 

7,4%

◊ 4. Lindude ja kahepaiksete osakaal kährikkoera toidus eri uuringute põhjal. 
Oluline on meeles pidada, et Margus Rätsepa [10] ja Karmen Sülla jt [11] andmed 
pärinevad siiski ainult sügisesest ja talvisest perioodist, mil nii kahepaikseid kui ka 
linde on vähe liikvel 

2012. ja 2013. aastal jälgisid teadlased GPSsaatjaga kaelarihmade abil viie kährik
koera tegutsemist Ilmatsalu kandis

Kõigesööja kiskjana ei vali kährik
koer toitu kuigivõrd, vaid võtab seda, 
mida kõige hõlpsamalt kätte saab. 
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Võõrliik

rebane. Varem on alveokokk-pael-
ussiga nakatunud kährikkoeri leitud 
mitmest Euroopa riigist, sh Lätist ja 
Leedust.

Teine inimesele surmavalt ohtlik 
parasitaarhaigus, mida kährikkoerad 
võivad levitada, on keeritsusstõbi ehk 
trihhinelloos. Eestis on seda diagnoo-
situd 40 protsendil uuritud kährik-
koertest [7]. Nagu alveokokk-paeluss 
ei tekita ka keeritsussi nakkus kisk-
jatel erilisi vaevusi, inimesele võib 
aga lõppeda surmaga. Eestis nakatu-
vad inimesed keeritsussiga peamiselt 
toorest või liiga vähe kuumutatud 
metssealiha süües.

Üldiselt võib järeldada, et kuigi 
kährikkoer kannab inimesele ohtlik-
ke parasiite, on alveokokk-paelussiga 
nakatunud loomade osakaal praegu 
väike, keeritsuss aga otse kährikkoe-
ralt inimesele nakkuda ei saagi, sest 
inimene kährikkoera liha ei söö. Küll 
võivad aga keeritsussiga nakatunud 
kährikkoerte korjuseid süüa mets-
sead ja nii võib nakkus neile edasi 
kanduda.  
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Harri Valdmann (1954) on TÜ zooloogia-
osakonna selgroogsete zooloogia dot-
sent.

Karmen Süld (1986) on TÜ zooloogiaosa-
konna doktorant, uurib kährikkoera toitu-
mist, elupaigakasutust ja parasiite.

Leidi Laurimaa (1987) on TÜ zooloogia-
osakonna doktorant, uurib rebase ja käh-
rikkoera parasiite.

Kärntõbi on ilmselt ainus tegur, mis kährikkoera paljunemist praegu võib piirata. Suurkiskjad selle rolliga toime ei tule
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Oleme harjunud, et õpik on koolis keskne õppevahend. 
Õpik annab uut teavet, aitab seda korrata, selle üle mõtisk
leda ja õpitut kasutusele võtta. Kui õpetaja jutt jääb tunnis 
arusaamatuks, on õpperaamat samuti esmane abimees.

Helen Lokke, Jaan Mikk

Aga kõike seda mõistagi vaid 
siis, kui laps õpikus esitatud 
teabest aru saab. Kui ei, siis 

on kuri karjas. Liiga keeruline tekst 
tekitab hoopis võõrandumist ning 
huvi õppeaine vastu väheneb. Seda 
tuleks kindlasti vältida. 

Eestis pole kuigivõrd uuritud, kui 
paljud õpilased suudavad õpikuga 
iseseisvalt edukalt töötada. Õpikute 
koostajad ei saa õpilastelt tagasisidet 

teisiti kui üksikute bioloogiaõpetaja-
te arvamuse kaudu ja sedagi alles siis, 
kui õpik on juba õppekavas kasutu-
sel. Et õpik koolides tarvitusele võtta, 
on vaja vaid kahte retsensiooni, ühe 
neist peab kirjutama õpetaja ning teise 
spetsialist: õppejõud või teadlane. Pole 
korralikke uuringuid, mis näitaksid, 
kui hästi õpilased õppekavasse võe-
tud õpikuid mõistavad, kui välja arva-
ta paari aasta tagune bakalaureusetöö 
7. klassi bioloogiaõpikute kohta [9] ja 
aastakümnetetagused uuringud [7].

Meie uurimistöö eesmärk oli 
seda lünka veidigi täita. Võtsime 
ette 8.  klassi bioloogiaõpikud [3, 
10], nendest teemad „Samblikud“, 
„Ainuõõssed“ ja „Ussid“ ning sel-
gitasime, kui hästi 8.  klassi õpila-
sed neid tekste iseseisvalt lugeda ja 
mõista suudavad. Uuringus [4] osa-
les 96 õpilast neljast koolist ja viiest 
klassist. Kaks kooli olid maa- ja kaks 
linnakoolid. Linnakoolide õpilasi oli 
valimis 60%, maakoolide õppureid 
40%. 

Kui klass oli oma tavapärase tööga 
mõne nimetatud teemani jõudnud, 
siis ei lastud õpetajal teemat selgita-
da, vaid paluti õpilastel see ise õpi-
kust selgeks õppida ja seejärel vasta-
ta küsimustele. Ka vastamise ajal võis 
õpikut kasutada.

Kolmandiku küsimusi (16/47) võt-
sime õpikuist endist: nimelt leiduvad 
seal lugemist suunavad küsimused 
peatükkide alguses, arusaamist kont-
rollivad vaheküsimused peatükkide 
sees ning õpitut kinnistavad küsimu-
sed peatükkide lõpus. Küsimustike 
koostamisel andsid nõu ka uuritud 
klasside õpetajad. 

Kes see veel on? Draakon? Eluslooduse üüratut mitmekesisust saab õpetada ääretult paljudel viisidel. Pildil on Austraalia lõu
naranniku vetes elutsev merinarmaskala (Phyllopteryx taeniolatus), keda inglise keeles kutsutakse harilikuks meridraakoniks 
(common seadragon)
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Haridusteadlased eristavad tava-
liselt nelja teksti mõistmise taset, 
selle järgi, kui suurele osale loetud 
teksti kohta käivatele küsimustele 
suudab õpilane vastata [1, 2, 5, 6, 8].
1. Iseseisev tase: vähemalt 90% õigeid 

vastuseid. Sel puhul võib öelda, et 
õpilane mõistab teksti ilma väliste 
allikate, sh õpetaja abita.

2. Juhendamist vajav tase: 75–89% 
õigeid vastuseid. Sel puhul võib 
eeldada, et õpilane saab tekstist 
aru õpetaja abiga. Näiteks peaks 
õpetaja juba enne lugemist andma 
teemast ülevaate, selgitama tekstis 
leiduvaid sõnu ja küsima suuna-
vaid küsimusi, kohe pärast luge-
mist peaks aga teemat arutama, et 
loetu saaks selgemaks.

3. Ebapiisav tase: 50–75% õigeid vas-
tuseid. Õpilane ei saa tekstist pii-
savalt aru isegi siis, kui teda mõist-
likul määral juhendada. Selline 
tekst võib tekitada nördimust, heal 
juhul ajendab õpilast oma loodus-
teaduslikku lugemisoskust arenda-
ma, kuid ei sobi selleks, et õpila-
ne kirjas oleva teabe korralikult 
omandaks.

4. Frustratsiooni tase: alla 50% õigeid 
vastuseid. Õpilane saab isegi õpe-
taja abiga nii vähe aru, et langeb 
tõenäoliselt masendusse. 
Kui õpetaja õpikuteksti tunnis 

korralikult selgitab, siis piisab, kui 
tekst on juhendamist vajaval tasemel. 
Kodutöö või iseseisva tunnitöö jaoks 
peaks tekst mõistagi olema iseseisval 
tasemel. 

Õpilaste vastustest selgus, et õpi-
kud on paljudele neist ilmselt liiga 
keerulised. Uuritud tekstid osutu-
sid iseseisval tasemel mõistetavaks 
vaid 9% õpilastele. Järelikult vaid iga 
kümnes õpilane suudab tekste õppi-
da omal käel, näiteks kodutööna. 
Juhendamist vajava taseme piiri üle-
tas 49% õpilasi. 

Seega vaid pooled lapsed suu-
davad õpikutekstist aru saada isegi 
siis, kui õpetaja mõistlikul määral 
teksti selgitab. Ülejäänutele õpiku-
tekst õppimiseks ei kõlba, nad pea-
vad enamiku teadmisi hankima õpe-
taja jutust või muudest õppevahen-

|273| 

Paar õpikuteksti näidet, mille mõistmisega jäid uurimuses osalenud 
õpilased rohkem jänni:

Samblik on üks seente sümbioosi 
vorm. Samblik on liitorganism, kus 
elavad vastastikku kasulikus koos
elus seen ja fotosünteesiv organism, 
s.o ainurakne rohevetikas või sini
vetikas e tsüanobakter. 

Selles lauses on liiga palju eri-
alatermineid, mis segab sisu mõist-
mist. Paljud õpilased ei saanud aru 
mõistest liitorganism. Seega jäi 
segaseks ka sambliku mõiste, mida 
peatükk kirjeldab.

Nende [rõngusside] kehaõõnt täidab 
vedelik, mis on surve all ja annab 
kehale kuju ning toestab seda. 

Selle lause kohta käis uuringus 
küsimus „Miks vihmaussi keha 
lamedaks ei vaju, kui neil luustik-
ku ei ole?“. Vastamisega oli raskusi.

Kolmanda näitena esitame kaks 
tekstiosa, mis on pärit eri lõiku-
dest:

Ainuõõssete hulka kuuluvad 
hüdrad, karikloomad, korallid ja 
meriroosid.

Ainuõõsseid on kahte tüüpi elu
vormiga: ühed on polüübid ja tei
sed meduusid. Hüdrad, meriroo
sid ja korallid elavad polüüpide
na. Osa ainuõõsseid, nt meririst 
jt karikloomad, on täiskasvanueas 
meduusid, vastseeas aga polüübid.

Ainuõõssete puhul ei teinud 
õpilased hästi vahet eluvormi 
(polüübid, meduusid) ja taksoni 
(hüdrad, karikloomad, korallid, 
meriroosid) mõistel. Tõepoolest, 
tekstis ei ole mainitud, et teise 
loetelu puhul on tegemist seltsi-
de nimetustega, rääkimata seltsi 
mõiste selgitamisest.
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Uuringus osalenud õpilaste jaotus õigete vastuste hulga järgi. Nagu näha, on õpi
laste tase väga varieeruv. Seega oleks kindlasti vaja pakkuda eri tasemega õpilas
tele eri tasemel tekste, ent ühtaegu arendada nende õpioskusi, et nad suudaksid 
ka hoolimata liiga keerukast või liiga lihtsast õpikust jõukohaselt areneda

Et mõista sambliku kui kahest liigist 
koosneva liitorganismi olemust, 
on tarvis tunda eluslooduse liigi 
mõistet – aga vähe sellest, ka fülo
geneesi, sümbioosi, fotosünteesi, 
auto ja heterotroofsuse, olelus
võitluse, evolutsiooni mõistet ja 
paljusid teisigi 
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ditest. Neljale protsendile õpilas-
tele oli õpikutekst lausa frustrat-
siooni tasemel. Niisiis on karta, et 
teadmistepagasi asemel tekitab õpik 
neis hoopis vastumeelsust käsitle-
tud teemade vastu.

Kooliti oli õpilaste tekstimõistmise 
tase väga sarnane, see ei erinenud üle 
ühe protsendi. Võtsime eraldi kokku 
ka nõrgemate õppurite vastused: 
nende, kel eelnenud poolaasta või tri-
mestri hinne bioloogias oli kaks või 

kolm. Mitte ühegi sellise lapse jaoks 
polnud õpikutekst iseseisval tasemel, 
juhendamist vajaval tasemel oli see 
vaid 19% õppuritel. Järelikult, juhul 
kui õppetöö põhineb vaid õpikul ja 
õpetaja lisaselgitustel, puudub neljal 
sellisel lapsel viiest võimalus korrali-
kult õppida.

Õpikutekstide liigset keeruli-
sust kinnitas ka 2013. aasta uuring 
7. klassi bioloogiaõpikute kohta [9]. 
Varasem samalaadne uuring on teh-

tud ligi 40 aastat tagasi. Toona oli 
vaatluse all 8. klassi anatoomiaõpik ja 
ka tookord leiti, et lapsed ei saa teks-
tist piisavalt hästi aru. Iseseisvalt loe-
tud teksti kohta suutsid 1977.  aastal 
uuritud lapsed vastata õigesti 57% 
küsimusi, 1978.  aastal oli see prot-
sent 64 [7:  194]. Nüüdses uuringus 
vastasid õpilased õigesti keskmiselt 
72% küsimusi: tundub, et tänapäeval 
mõistetakse õpikutekste veidi pare-
mini kui 40 aastat tagasi. 

|274|  
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Kommenteerib kirjastuse Avita 
digitaalse õpikeskkonna Astra 
(õpik.ee) arendaja Antti Rammo:
Trükitud õpik on alati kompromiss 
ega sobi kõigile ja kõikidele õpi-
stiilidele ühtemoodi. Seetõttu peame 
ka meie väga oluliseks, et õpetajal 
oleks võimalikult suur valik eri õppe-
materjale, mis lubaks õpet oma õpi-
laste võimete järgi häälestada.

Astra digitaalne õpikeskkond on 
alles testimisjärgus, ent juba praegu 
saab õpetaja sealt valida eri õpilastele 
eri raskusastmega ülesandeid, samuti 
lisada õppekeskkonda oma materjale 
ning neid õpilastega jagada. 

Et õpilane tekstist paremini aru 
saaks, leiduvad selle juures automaat-
kontrolliga ülesanded, videod, ani-
matsioonid ja tunduvalt rohkem pilte 
kui tavaõpikus. Oluline lisavõimalus 
on Astra otsing: kui mingi mõiste 
või tekstiosa on õpilasele arusaamatu, 
saab ta hetkega leida selgituse kogu 
Astra õppematerjali hulgast.

Astrat saavad juba praegu kasu-
tada kõik koolid, õpetajad ja õpila-
sed, kes soovivad. Koolil tuleb luua 
õpik.ee lehel koolikonto, seejärel saab 
kooli administraator lisada kasutajaid 
ja õppekomplekte. Lubame, et uuel 
kooliaastal on keskkonnaga liituda 
tunduvalt lihtsam.

Vähemalt selle õppeaasta lõpuni 
on kõik õppekomplektid Astras tasu-
ta. Neid on küll veel vähe – praegu 
12 –, kuid edaspidi loodame avada 
kõikide klassiastmete ja ainete õppe-
komplektid.

Digitaalse õpikeskkonna suurim 
võimalus ja üks Astra põhilisi aren-

gusuundi on õppematerjali eri osi 
omavahel seostada. See teeb õppimi-
se märksa tõhusamaks. Näiteks kui 
mingi osa õppetekstist on õpilase-
le liiga kerge või liiga raske, siis ta 
saab Astra abil hetkega pöörduda 
talle sobivama materjali poole. 

Samuti arendame õpetaja jaoks 
pidevalt võimalusi õppematerjali 
enda ja oma õpilaste vajaduste järgi 
kohandada, aga nii, et see on õpeta-
jale kiire ja mugav, mitte aeganõudev 
lisaülesanne.

Kommenteerib haridus- ja teadus-
ministeeriumi üldharidusosakon-
na peaekspert Imbi Henno:
Seda, kuivõrd õpilased õpikuteksti-
dest aru saavad, on Eestis uuritud 
küll. Viimastel aastatel olen isegi 
juhendanud kahte magistritööd, mis 
uurisid bioloogiaõpikute keerukust, 
mittejõukohasust [2, 3].

Eesti ega paljud teisedki riigid ei 
kirjasta bioloogiaõpikuid sama klas-
siastme eri tasemega õpilastele. Laste 
erisugune tase on loomulik, õpetaja 
ülesanne ongi selgitada nõrgad kohad 
laste teadmistes ja neid järele aidata. 
Ka naaberriikide uusi bioloogiaõpi-
kuid sirvides leiab rohkesti termineid, 
see on bioloogiale iseloomulik. 

Põhiprobleem pole pigem mitte 
õppematerjal, vaid see, kuidas aine-
teadmisi vahendatakse. Näiteks 
mõisteid tuleks õpetada õpilase jaoks 
tähenduslikes seostes, seostada neid 
igapäevaeluga. Ilma selleta võib bio-
loogiaõpiku tekst tõesti tunduda 
hiina keelena.

Bioloogia õppekirjandus on aasta-

aastalt läinud paremaks ja õpilasele 
jõukohasemaks. PISA testide (rah-
vusvahelise õpilaste hindamise prog-
rammi – toim) järgi oleme Soome 
kõrval loodusteadusliku kirjaosku-
se poolest lääne kultuuriruumi pari-
mad, kõvasti üle keskmise. Seda tänu 
headele õpetajatele ja õppemeetodi-
tele [1]. 

Üleilmsest võrdlusest on selgunud, 
et Hiina Shanghai maakonna järel on 
meil loodusteadustes kõige vähem 
neid õpilasi, kes ei ole omandanud 
baasoskusi. Eesti edu saab seostada 
ikkagi kvaliteetse õppekirjandusega. 

Õppekirjanduse läbivaatamise ja 
kinnitamise eest vastutasid varem 
ainenõukogud, kuid 2008. aastal 
nende tegevus lõpetati. Õpikute kir-
jastamine läks vabaturule. Tänavu 
märtsis aga võeti vastu uus õppekir-
janduse kirjastamise kord, mis loob 
eeldused taas kaasata õpikute kir-
jastamisse aineühendused ning kat-
setada õpikuid koolides, samas või-
maldab tegevõpetajatel rohkem kaasa 
rääkida õpikute loomisel ja nende 
parandamisel.

1. Henno, Imbi 2015. Loodusteaduste õppi-
misest ja õpetamisest Eesti koolides rah-
vusvaheliste võrdlusuuringute taustal. 
Doktoritöö. Tallinna ülikool, kasvatus-
teaduste instituut.

2.  Lihulinn, Sille 2012. Loodusainete õpeta-
jate rahulolu uute õppekavade alusel kir-
jastatud õppekirjandusega. Magistritöö. 
Tallinna ülikool [käsitleb 7. klassi bioloo-
giaõpikut ja -töövihikut].

3.  Panin, Timo 2010. Mõistekaardi kasuta-
mine aineõppes õppetekstide paremaks 
omandamiseks. Magistritöö. Tallinna üli-
kool [käsitleb gümnaasiumi rakendusbio-
loogia õpikut].
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Nagu näha, erinevad õpilased suu-
rel määral selle poolest, kui hästi 
nad õpikus esitatud teabest aru saa-
vad (vt joonist). Sama kinnitavad 
näiteks rahvusvahelise õpitulemuste 
uuringu PISA 2012. aasta tulemused. 
Nende järgi on Eestis lausa kolman-
dik 15-aastasi lapsi oma loodustea-
dusliku lugemisoskuse poolest kesk-
mistest eakaaslastest üle kahe klassi 
võrra ees, kuid teine kolmandik on 
üle kahe klassi keskmisest maha jää-
nud! Nii on karta, et ka keskmise-
le õpilasele jõukohane õpik ei sobi 
tegelikult kahele kolmandikule õpi-
lastest: mõnele on see liiga kerge, 
teistele liiga keeruline.

Mida teha? Et nii edasijõudnud kui 
ka nõrgemad õpilased saaksid jõu-
kohaselt areneda ega takerduks liiga 
kergete või liiga raskete ülesannete 
taha, on tarvis neile pakkuda mit-
mekesiseid õppematerjale või -mee-
todeid. Meie uuritud õppeteemade 
puhul tuleks lausa pooltele lastele 
võimaldada õpiku asemel lihtsamat 
materjali või siis arendada nende 
iseseisva töö oskusi, et nad saak-
sid lihtsamad teabeallikad endale ise 
otsida. Abiks võib olla näiteks uus 
veebikeskkond Astra (www.opik.ee; 
vt  kommentaari). Seevastu ülejää-
nud poolte õpilaste puhul on oht, et 
praegusest teabevaesem tekst kooli-
õpikus pärsiks nende arengut.

Peale liiga keerulise teksti ja nõr-
kade õpioskuste on veel kolmas põh-
jus, miks meie küsitluse tulemused 
olid kehvad. Nimelt nõrgad eeltead-
mised. Üks põhikooliõpikute loo-
dusteadusliku teksti mõistmise võt-
metegureid on see, kas õpilane tun-
neb mõisteid: kas ta üldse teab teks-
tis kasutatud sõnu, mida pole eraldi 
seletatud.

Mingil määral näitavad eeltead-
misi koolihinded. Tõepoolest, ena-
mik neist õpilastest, kellele uuritud 
tekstid olid ebapiisaval või frust-
ratsiooni tasemel, olid kahe- ja kol-
memehed. Seega kolmas soovitus: 
et õpilasele jääks võimalus edaspi-
di edukalt õppida, ei tohiks ühegi 
õppetüki puhul leppida mitterahul-
dava hindega. 

1.  Bormuth, John R. 1968. Cloze test readabi-
lity: Criterion reference scores. – Journal of 
Educational Measurement 5 (3): 189–196.

2.  Grant, K. B. et al 2014. Literacy Assessment 
and Instructional Strategies: Connecting to 
the Common Core. Los Angeles, CA, Sage 
Publications.

3.  Kokassaar, Urmas jt 2012. Bioloogia 8. klas-
sile, II osa. Avita, Tallinn. 

4.  Lokke, Helen 2015. 8. klassi õpilaste teksti-
mõistmise tasemed bioloogiaõpikute kolme 
õppetunni materjali näitel. Bakalaureusetöö. 
Tartu ülikool, haridusteaduste instituut. 
Veebis: dspace.ut.ee (sh kasutatud küsimus-
tikud).

5.  Margolis, H.; McCabe, P. P. 2006. Improving 
Self-Efficacy and Motivation What to Do, 
What to Say. – Intervention in school and 
clinic 41 (4): 218–227.

6. McKenna, M. C.; Stahl, K. A. D. 2009. 
Assessment for reading instruction (2nd 
ed.). Guilford, New York.

7. Mikk, Jaan 2000. Textbook: Research and 
Writing. Peter Lang, Frankfurt et al.

8. Morris, E. D. 2013. Diagnosis and correction 
of reading problems. Guilford Publications, 
New York.

9. Talas, Liisi 2013. 7. klassi bioloogiaõpikute 
analüüs: jõukohasus ja õpilaste motiveerimi-
ne. Bakalaureusetöö. Tartu ülikool, haridus-
teaduste instituut. Veebis: dspace.ut.ee.

10. Toom, Maie jt 2012. Bioloogia 8. klassile, 
I osa. Avita, Tallinn.

Helen Lokke (1992) lõpetas mullu keva-
del Tartu ülikooli bakalaureuseõppe loo-
dusteaduslike ainete erialal (haridus-
teadus). Alates mullu sügisest on õppi-
nud Tartu ülikoolis arstiteadust. Siinne 
artikkel põhineb tema bakalaureusetööl 
[4], mida tunnustati 2015. aasta riiklikul 
üliõpilastööde võistlusel teise preemiaga.

Jaan Mikk (1939) on Tartu ülikooli hari-
dusteaduste instituudi emeriitprofessor, 
artiklis nimetatud bakalaureusetööde 
[4, 9] juhendaja.
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„Ainuõõssete hulka kuuluvad korallid, meriroosid, polüübid ja meduusid.“ Mis on 
lauses valesti? Taksoni ja eluvormi mõisteid tundmata on seda raske öelda. Piltidel 
on korallid Carijoa sp. ja Botrylloides magnicoecum (vasakul, käsnade seas) ning 
üks maailma mürgisemaid loomi meduus Malo kingi (paremal, topsikus), kes on 
saanud liiginimetuse oma kõige kuulsama ohvri, 2002. aastal hukkunud turisti 
Robert Kingi mälestuseks

Milleks meile siserõhk? Rõngussidel on vastus varrukast võtta. Aga see vajab 
hoolikat selgitust. Pildil valik rõngusse Ernst Haeckeli (1904, vasakul) ja William 
Carmichael McIntoshi nägemuses (1922) 
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Juhani Püttsepp

Teed lagunevad, teed lähevad 
ära!

Rataste alt keerutab pori, 
kui pöörame 17.  märtsi pärastlõunal 
Mihkli–Kõima kruusateelt kitsamale 
harule. Viit juhatab Soontagana maa-
linna, aga samast teeotsast saab ka 
Kurese põliskülla.

„Villased sokid tingimata kummi-
kute sisse, muidu hakkavad jalad siin 
külmetama,“ tervitab meid Kurese 
loodushoiutalu peremees Urmas 
Vahur. Teede lagunemise ajal voo-
lab Kurese paestel külatänavatel vesi. 
„Paneb kolinaga!“

Mõnekümne kummikusammuga 
satume kui imede ilma. Paetükkidest 

kiviaiaread, taastatud ja veel taasta-
mist ootavad. Üksteise kõrval tuk-
kuvad taluasemed, vanad saarepuud 
kummardumas nende üle. Ümberringi 

lumelaigulised lagedad loopealsed. 
Allikad, vulisevad kevadveed tõttamas 
dolomiidiküngastelt alla soodesse.

„Kurese kiviaedadega tihedalt 
tarastatud maastikul tunnetad end 
justkui kadakasel saarel. Puudub vaid 
merekohin, ent seda asendab alati-

ne metsakohin – siinses kõrges kant-
sis on alatasa tuuline.“ Nii on Urmas 
Vahur kirjutanud Kurese maastiku-
kaitseala loomise puhul 2007.  aasta 
juunikuu Eesti Looduses.

Kunagi oli ka merekohin. Kuresel 
võib uudistada üksteisest mõne-
saja meetri kaugusel paiknevaid 
Antsülusjärve ja Litoriinamere ranna-
astanguid. Veel 4000 aastat tagasi oli 
see rannaküla. Nüüd laiub mere ase-
mel Avaste soo.

Maaparandusest on 
paik puutumata jää-
nud. Selle eest peab 
tänama naabruses asu-
vast Emmu külast pärit 
ajaloolast Ain Mäesalu.

Tartu ülikooli arheo-
loogia õppetooli lektor 

Ain Mäesalu selgitab, et 1985.  aasta 
esimesel poolel valmis maaparan-
dusprojekt, mille kohaselt kavatseti 
Kurese küla tuumik ja seda ümbritse-
vad kiviaiad kõik ära lükata.

„Selliseid projekte pidi kooskõlas-
tama ka arheoloogiamälestiste pea-

Üks Eesti paigake
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Kurese, 
tukkuv küla kunagises mererannas

17. märts 2016. Geoloog Kristel Kirsimäe võtab Kuresel veeproovi pühaks peetud Alasi allikast. Tartu ülikooli geoloogia
osakonnas tehtud analüüsi järgi on tegu hea joogiveega

Veel 4000 aastat tagasi oli see 
rannaküla. Nüüd laiub mere 
asemel Avaste soo.
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inspektor Juta Kornav. Ta 
informeeris mind. Ametlikult 
oli seal kaitse all ainult üks 
kivikalme küla tuumi-
kus.“

Seni oli arheoloo-
giainspektsioon niisu-
gustel maaparandus-
projektidel keelanud 
töid teha vaid üksikutes 
kohtades, kus asus konk-
reetne arheoloogiamäles-
tis (kivikalme kaitsetsoon 
hõlmas kalme servast 
kümme meetrit).

Kui toonane Tartu 
ülikooli aspirant Ain 
Mäesalu 1985.  aasta 
kevadel Kuresel jalutas, 
tekkis tal mõte, et ehk 
õnnestub terve pro-
jekt tagasi lükata.

„Kirjutasin pika 
seletuskirja, et tõenäoliselt on küla 
paari tuhande aasta vanune ja ümb-
ruskonnas on eri ajastute põldude 
jäänused ning ilmselt ka kalmed.“

Ühtlasi saatis Ain Mäesalu artikli 
ajalehele Pärnu Kommunist. Käsikiri 
seisis toimetuses vähemalt kuu 
aega, aga 6.  juulil 1985 siiski ilmus. 
„Üllataval kombel õnnestuski maa-
parandus peatada. Vist sama aasta 
sügisel pidas EKP Pärnu rajooniko-
mitee esimene sekretär Valter Udam 
kõne, milles mainis, et Pärnu rajoo-
ni põllumehed tahavad toota riigile 
rohkem vilja, piima ja liha, aga neid 
takistavad ajaloohuvilised, kes kaitse-
vad vanu taluasemeid, kivihunnikuid 
ja kiviaedu ...“.

Eestimaa Siber. Nõnda ütles Mihkli 
kihelkonda kuuluva Kurese kohta üks 
ajakirjanik 1938.  aastal, sest paik oli 
kui ajast maha jäänud.

„Mihkli kanti on nimetatud 
Junnumaaks,“ nendib ajaloolane 
Mati Mandel raamatus „Kogu tõde 
Hirmus-Antsust?“. „Soontagana 
kant olnud viletsam kui mujal. Ju siis 
parastatigi, et „junnu selline““.

„Kuresel pole olnud saunu, pesti 
rehetoas. Elati õlgkatustega rehiela-
mutes,“ märgib Urmas Vahur oma 
Eesti Looduse artiklis. „Siin avastad 

end äkki justkui mitu sajandit vara-
semast ajast – külast oleks nagu katk 
üle käinud.“

Küla viimane eideke suri 1973. 
aastal. Katk oligi külast üle käinud, 
aga mitte must surm, vaid punane. 
Kurese oli legendaarse metsavenna 
Ants Kaljuranna ehk Hirmsa Antsu 
(hukatud 1951) tagatuba.

Veel 23. juunil 1948 osales Antsu 
salk Kurese Pakamäel rahvarohkel 
jaanitulel, kus Ants pidas kõne ja kut-
sus mehi ühinema liikumisega Vaba 
Eesti. Antsul leidus ümbruskonna 
külades hulgaliselt toetajaid ja palju-

de tee viiski Siberisse.
Ants polnud tegelikult hirmus. 

Isegi tšekistid on tema kohta tunnus-
tavaid sõnu öelnud: „Tasakaalukas ja 
lõbus iseloom, tähelepanelik suhtu-
mine vestluskaaslasesse, oskus varjata 
oma üleolekut“ (jutustus „Võitlus Pika 
Antsuga“ raamatust „Agoonia“, 1979). 
Alates 2011. aastast on Mihkli kiriku-
aias seisnud mälestuskivi Antsule.

Kunagi sõid siinsetel karjamaadel 
21 pere loomad. Sel kevadel toob 
Urmas Vahur rohumaid hooldama 
215 noorveist. Eesmärk on vältida 
metsastumist ja karjatatavat ala (see 
on juba 200 hektarit) veelgi laienda-
da. Kadakaid vähemaks raiuda, tal-
guid korraldada, paika edasi uurida.

Kurese on täiesti omaette maa-
ilm eri millenniumidest pärit asustus-
jälgedega. Seal on põnev veeta tunde 
või lausa aastakümneid.

Urmas Vahur lõpetas 1984.  aas-
tal EPA metsanduse erialal ja suu-
nati kodumaakonda Pärnumaale, 
aasta hiljem jõudis ta esimest korda 
Kuresele – et jääda.

„Siin on raudselt esivanemad kohal 
ja valvavad. Sookured kogunevad 
siia.“ Ka meie kuulsime sel päeval hal-
lide lindude kluugutusi. Nende järgi 
ongi Kurese oma nime saanud. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.
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Esimesest aastatuhandest pärit kultus
kivi kogub ohvriande ka tänapäeval

Kurese hea hoidja, metsamees Urmas Vahur tahab kiviaedu edasi taastada

inspektor Juta Kornav. Ta 
informeeris mind. Ametlikult 
oli seal kaitse all ainult üks 
kivikalme küla tuumi-

Seni oli arheoloo-
giainspektsioon niisu-
gustel maaparandus-
projektidel keelanud 
töid teha vaid üksikutes 
kohtades, kus asus konk-
reetne arheoloogiamäles-
tis (kivikalme kaitsetsoon 
hõlmas kalme servast 
kümme meetrit).

Kui toonane Tartu 
ülikooli aspirant Ain 
Mäesalu 1985.  aasta 
kevadel Kuresel jalutas, 
tekkis tal mõte, et ehk 
õnnestub terve pro-
jekt tagasi lükata.

„Kirjutasin pika 
seletuskirja, et tõenäoliselt on küla 
paari tuhande aasta vanune ja ümb-
ruskonnas on eri ajastute põldude 

Kurese hea hoidja, metsamees Urmas Vahur tahab kiviaedu edasi taastada
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Huvitav Eesti

Põlvamaal Varbuse oja suudme lähedal ulatub Tilleorgu kõrge 
kitsas järsunõlvaline liivakivist neemik. Selle tipus asub kaunis 
üle nelja meetri kõrgune püstloodis liivakivipaljand, mille alt 
koopalõhest voolab välja kristallselge Merioone allikas.

Kristel Vilbaste

Kõige lihtsam on Merioone 
allika juurde pääseda mööda 
Tilleoru matkarada, mille 

üks ots algab Varbuselt Eesti maan-
teemuuseumi juurest. Siit, matkara-
ja algusest kuni Meriooneni, tuleb 
3,5 kilomeetrit, ent vähema vaevaga 
saab hakkama siis, kui liikuda pool 
kilomeetrit Tartu poole ja otsida üles 
metsast väljuv matkaraja ots ning 
kilomeetrike mööda rada vastassuu-
nas kõndida.

Merioone roostepunase liiva-
kivipaljandi laele, kunagisele tantsu-

platsile, on rajatud RMK puhkekoht. 
Seal kasvab haruline põlismänd, mida 
nüüdsel ajal tuntakse ja tutvustatak-
se ristimännina. Eesti kirjandusmuu-
seumi kogudes on viide selle kohta, et 
see mänd on kasvanud kepist, mille 
Rootsi kuningas oli mulda pistnud. 
Ehkki männi kooresse lõigatud ristid 
on aja jooksul peaaegu kinni kasva-
nud, kutsub rahvasuu puud endist-
viisi ristimänniks.

Männi tagant laskub trepp alla 
allika juurde. Võib juhtuda, et ping-
salt matkarada jälgiv rändur ei märka 
kõrvale pööravat teerada ja marsib 
lihtsalt mööda. Viit, mis allikale juha-

tab, on üsna põõsastesse peitunud. 
Olge valvsad, allikas vuliseb otse ris-
timänni all!

Puhas ja veerikas. Merioone läte 
on erinevalt teistest lähikonna alli-
katest veerohke, vooluhulk kõigub 
vahemikus 16–23  l/s. Vee tempera-
tuuriks on mõõdetud kuus kraadi. 
Allika veetase ei erine aastaajati kuigi 
palju, ikka vuliseb kaljulõhest sekun-
dis välja poolteist pange kristallselget 
maitsvat vett. 

Veidi sarnaneb see läte veel sisse 
varisemata Taevaskoja Emalättega, 
aga Merioone koobas pole nii sügav 
ja seinad on palju punasemad, liivaki-
vipunased. Viimase saja aasta jooksul 
on allikakoobas püsinud üsna sama-
sugusena, kuid ümbrus on muutunud 
metsasemaks. 1925. aasta koguteoses 
„Tartumaa“ on kirjas: 

„Sääraseist loodis oruveeru pal-
jandeist on mainitavaim Merioon 
Varbuse mõisa pargis oru vasakul vee-
rul, kus peaorgu suubub vähem lisaorg 
– Kadriorg. Kuni 20 m kõrgusel oru-
neemikul paljandub siin devoni puna-
liivakivi, mille all olevast koopataoli-
sest lõhest peituvast allikast niriseb 

Merioone, 
mereni ulatuv lättekoobas

Merioone paljand on nelja meetri kõrgune püstloodne liivakivisein. Selle alt koopalõhest voolab läte
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välja jahedaveeline oja. Merioon on 
pealt kaetud suurte varjukate kuuske-
dega, millede vahelist kitsamat välja 
on kohalikud noored inimesed kasuta-
nud pidude korraldamiseks. Äkiliselt 
kõrgelt kaljult avaneb vaade sügava-
le orule, mis veerudelt metsastunud, 
looklevale kiire vooluga jõele, mis tihti 
talvelgi ei külmu ja üle oru paistvaile 
viljapõldudele“ [1: 205].

Geoloogiliselt kuuluvad kõik 
Tilleoru paljandid, teiste seas 
Merioone oma, keskdevoni Burtnieki 
lademe keskmisse ossa, Koorküla 
kihistikku. See on Burtnieki lademe 
kihistikest kõige harvem paljanduv. 

Allika nimi tuleneb kahest sõnast. 
Murdesõna oon tähendab siin kandis 
lõhet liivakivikaljus. Nime esimene 
pool on meri, justnimelt meri. Kus on 
siin kaugel Põlvamaal see meri?  

Rahvas on arvanud, et Merioone 
käik kulgeb kalju alt mereni välja. 
Teise selgitusena on arvatud, et ainult 
merest võib nii palju vett välja voolata 
kui Merioone lättest.

Kolmas nimeseletus toob mängu 
merekalad: muistendi järgi olevat alli-
kast kunagi eripäraseid kalu välja tul-

nud ja rahvas pidanud neid mereka-
ladeks: „Säält tulnud kõiksugu kalu 
välja, milliseid üldse maailmas ole-
mas“ [ERA  II 240, 584 (2) < Võnnu 
khk, Kastre-Võnnu  v, Kastre as < 
Harald Oja < Karl Orav, 56 a (1939)].

Tegelikult on lugu lihtsam: kala-
luud on koopasse tassinud jäälinnud, 
kel on kombeks oma pesi kalaluude-
ga vooderdada. Sealt need salapära-
sed luud.

1939. aastal on kirja pandud jutt 
sellest, et Merioone koobast kasuta-
ti sõdade ajal pelgupaigana. Joogivesi 
oli siin ju mugavalt käepärast. 

„Põlva kihelkonnas, Võrumaal, 
Varbuse mõisa lähedal asuvat „mere-
hoone” või teesiti  nimetatud „sõjata-
re”. Mäe sees olevat koobas ja koopa 
kõrval jooksvat allikas. Seal olevat 
Põhja sõja aegu Rootsi vägede pelju-
paik. Koobas olevat suur ning avar. 
[---] Mäe otsa olevat Rootsi kuningas 
Karl XII pistnud kepi ja ütelnud: „Kui 
see kepp kasvama läheb, siis pean ma 
kord jälle selle maa tagasi saama, ja kui 
kasvama ei lähe, siis ei pea ma mitte 
seda maad tagasi võitma.“ Kepp olevat 
läinud kasvama. Koopa seintele olevat 
kirjutatud mingi keeli, millest vana-

rahvas polnud aru saanud“ [ERA  II 
241, 43/4 (2) < Võnnu khk, Ahja  v, 
Valgesoo k, Kõrgemäe t – Kalju Lodjak 
< Anna Lodjak, 45 a (1939)].

Pelgupaigana on koobast kasuta-
tud hiljemgi. Teise ilmasõja ajal olnud 
siin lähedal metsavendade muldonn; 
selle kaevamise liiv toodud allika ojja, 
et vool selle ära kannaks. Joogivee 
kättesaadavus oli muidugi tähtis ka 
metsavendadele.

Kõige kurvem lugu aga pajatab 
sellest, kuidas allikas on tekkinud: 
„Ülekohtuselt süüdistatud ja piinatud 
mõisavaht saanud põgenema ja kaljuni 
jõudes palunud, et meri teda neelaks. 
Korraga tundnud ta, et kalju läheb peh-
meks ning mees uinunud. Hommikul 
leiti ta surnukeha. Kaljus olnud aga vee-
rikka allikaga suur auk, mida sestpeale 
hüüdvat Meriooneks“. 
1. Tartumaa 1925. Tartumaa: maateadusline, 

majandusline ja ajalooline kirjeldus. – Granö, 
J. G. jt (toim). Eesti 1. Eesti Kirjanduse Selts, 
Tartu.

2. Vilbaste, Kristel 2014. Merioon – www.loo-
duskalender.ee/node/19486.

3. Vilbaste, Kristel 2013. Eesti allikad. Varrak, 
Tallinn: 209–211.

Kristel Vilbaste (1965) on loodusajakirja-
nik ja loodusraamatute autor.

Merioone allikas on Tilleoru suurim ja veerohkeim 
allikas, mis ligi meetrilaiuse ojana voolab omakorda 
Varbuse ojja
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Palukarukell

See pilt on tehtud aastaid taga-
si Põhja-Kõrvemaal. Palu-
karukell on Eestis ja lähiriiki-

des looduskaitse all. Varakevadise 
õieilu pärast on temast saanud ikoo-
niline liik, mida tihti kasutatakse 
looduskaitse ja loodusega seotud 
ürituste ja organisatsioonide mär-
kidel. 

Olen kolleegidega koos palu-
karukella ökoloogiat uurinud hulga 
aastaid. Oleme teinud vaatlusi ja 
katseid nii looduses kui ka kasvu-
hoones. Eesti palu-karukella popu-
latsioonid on hakanud kahanema. 
Üksikud taimed võivad küll elada 
kümneid aastaid, aga liigil on loodu-
ses raske uueneda. 

Täiskasvanud taimed armastavad 
valgust ega talu teiste taimede kon-
kurentsi. Kuiv ja liivane muld ei lase 
aga alles tärganud taimedel sellistes 
oludes piisavalt kiiresti areneda ja 
juhtub, et suvise kuivuse tõttu hävib 
järelkasv mitu aastat järjest. 

Palu-karukell on iseloomulik häi-
ringuliik, mis vajab oma kasvukohas 
pidevaid ja mõõdukaid häiringuid. 
Ajalooliselt on neid pakkunud vana-
moodi metsamajandus ja paiguti ka 
kariloomade karjatamine metsas. 

Oma esimesed klõpsud tegin poi-
sipõlves vanemate fotokaamera-
ga Zorki 4. Ilusad pildid tagas siis 
ORWO värviline slaidifilm. Olen 
läbinud fotokursuse omaaegses 
Tallinna 2. kutsekeskkoolis, kus pil-
distasin aparaadiga Zenit 12 must-
valgele filmile ja omandasin nüüd-

seks tarbetud pimikutarku-
sed. Tänapäeval kasutan 

kaamerat Nikon  D90 
koos Sigma 17–70 
suumobj ekt i iv ig a . 
Aga pildistan üha 
vähem ja sedagi vaid 

töö asjus või reisi-
del. 

Rein 
Kalamees

sed. Tänapäeval kasutan 
kaamerat Nikon  D90 
koos Sigma 17–70 
suumobj ekt i iv ig a . 
Aga pildistan üha 
vähem ja sedagi vaid 

töö asjus või reisi-
del. 

Kalamees
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Raha põleb seal, 
kus ei tehta mõistlikke otsuseid
Endise molekulaargeneetiku ja aren-
gubioloogi, mitmekordse emeriit-
rektori ja praeguse riigikontrolöri 
Alar Karisega ajas juttu 
Rainer Kerge Õhtulehest

Sa oled tegelikult tõpratohter?
Sai kunagi õpitud, jah.

Sinu ajal harjutati veel lehma ja 
siga arstima. Võtad sa vajaduse kor
ral nüüdki naela kõhust välja – lõi
kad karjamaal lehma külje sisse 
augu ja tõstad mao sisust tühjaks?
Praktikumide käigus sai igasuguseid 
asju tehtud. Ma olen isegi sünnitust 
vastu võtnud.

Poegimise siis?
Loomaarstide keeles on „poegimi-
ne“, jah, sul on terminoloogia paigas, 
aga töötanud ma selles ametis ei ole. 
Läksin kohe teadusesse ega hakanud 
tegelema mitte suurte lehmade, vaid 
väikeste ainuraksetega.

Mõnede vanade kolleegide nai-
sed nimetavad mind veel looma-
arstiks, aga ma kardan, et see solvab 
päris loomaarste. Kuigi kunagi tuldi 
Tammelinnas, kus ma elasin, hobuse-
ga ukse taha ja taheti abi saada.

Mis hobusel viga oli?
Kust mina tean! Õnneks elas samas 
tänavas ka päris loomaarst ja mul oli 
nii palju taipu, et juhatasin hobuse ja 
peremehe kolm-neli maja edasi.

Mul on lähisugulaste hulgas neli 
loomaarsti, viies õpib ja mu vana
ema on elupäevad rääkinud, et tema 
inimesearsti juurde minna ei taha, 
sest loomaarstid on targemad: nad 
peavad aru saama patsiendist, kes ei 
oska öelda, kust valutab.
Loomaarsti on võrreldud lastearstiga: 
väike laps ju ka ei räägi kuigi palju, 
sa pead ikka aimama, mis tal viga 
on. Mina eelistan ja usaldan muidugi 

professionaale, eriti meditsiinis.
Tõsi, ma olen ise ka ravinud ühte 

inimest, sealjuures loomale mõeldud 
ravimiga. Ühel mu sõbra abikaasal 
olid lestad, ja ükski inimravim ei aida-
nud. Ma siis tõin laborist ühe looma-
dele mõeldud rohu. Pärast muidugi 
lugesin, et rohtu pidi üks sajale lah-
jendama, aga ma palusin tal see kohe 
näo peale määrida. Lestadest sai ta 
lahti. Kas tal hiljem mingeid kõrval-
mõjusid ka tekkis, seda ma ei tea.

Käite ikka veel läbi selle sõbra ja 
sõbra naisega?
Sõber on kahjuks surnud, ta oli arst, 
muide; aga ta abikaasa elab ja käime 
läbi – tema on psühhiaater.

Tänapäeval ei tuleks selline asi 
kõne allagi! Kui sa annad inimesele 
looma ravimit, mida peab lahjenda-
ma, ja seda sa ka ei tee … Ma arvan, et 
ma istuks kinni niisuguse katse eest.

Inimene ja siga on ju küll üsna sar
nased …
… käitumise poolest?

Nii käitumiselt, ihuehituselt kui ka 
selle poolest, et kui hobuse puhul 
ei tohi ravimit andes vist grammigi 
eksida, siis heale seale ei tee kümne
kordne üledoos väidetavalt midagi.
Siga on tõepoolest inimesega füsioloo-
giliselt sarnane. Sellest ka soov huma-
niseerida sigade organeid, et neid saaks 
kasutada inimese puhul, suurus ja 
füsioloogia klapib. Selleks, et inimese 
organism sea organit eemale ei tõu-
kaks, tuleb neid lihtsalt natuke geneeti-
liselt modifitseerida. Doonoritevajadus 
on iseenesest väga suur.

Põrsast manipuleeritakse geneeti
liselt nii, et ta kasvataks konkreet
se neeruhaige kehale vastuvõetava 
neeru?
Põhimõtteliselt nii, jah. Praegu võib 
juba lugeda teadusajakirjadest peal-
kirju, et kohe-kohe hakatakse ka päid 
siirdama. Mitte küll inimesele sea 
pead, aga põhimõtteliselt on võima-
lik tulevikus siirdada päid – nii nagu 
me praegu siirdame käsi ja muid asju.

Teadlasele on mui
dugi see maailm 
ja informatsioon, 
mille sisse ta on 
saatuse tahtel sat
tunud, alati pööra
selt põnev. Nii kii

ret arengut kui viimasel viiekümnel 
aastal pole aga veel nähtud. Me hak
kame päid siirdama, kosmost kolo
niseerima, tüvirakkudest organeid 
kasvatama. Mis sinuga juhtus, et jät
sid sellisel ajal teaduse ja hakkasid 
administreerima? Kontoris kesk int
riige, klatši, mõttetut paberiajamist.
Eks see ole uudishimus kinni. 
Seesama asi, mis mind köitis teadla-
sena, köidab mind ka siin. Mis vaja-
dus oli mul Tartu ülikooli professo-
rina – olles suhteliselt korralik tead-
lane, vähemalt enda arust – minna 
juhtima toonast põllumajandusaka-
deemiat? Polnud ju otsest vajadust. 
Aga kui sinuga on juba kaks korda 
räägitud, siis kolmandal korral hak-
kad vaatama, et mis värk on.

Ma ei taha öelda, et läksin hiirtega 
katsetamise pealt inimkatseid tege-
ma – vaatlema inimeste käitumist eri 
olukordades –, aga soov midagi teist-
moodi teha oli kindlasti olemas. Ja 
muidugi uudishimu.

Ma olen kunagi öelnud, et vabadus 
on hoidnud mind teaduse juures. Ju 
siis oli seda vabadust ühel hetkel liiga 
palju ja ma tahtsin saada piiranguid.

Intervjuu
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Praegu võib juba lugeda teadus
ajakirjadest pealkirju, et kohekohe 
hakatakse ka päid siirdama. 
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Alar Karis on sündinud 26. märtsil 1958 
Tartus, lõpetanud 1976 Tartu 2. keskkoo
li (Miina Härma gümnaasium) ja 1981 
Eesti põllumajandusakadeemia. 
1987. aastast teaduste kandidaat. 
Tegelnud arengubioloogia ning moleku
laargeneetikaga Saksamaa, Suurbritannia 
ja Hollandi ülikoolides. Alates 1999. 
aastast olnud Tartu ülikooli professor; 
riigikontrolöriks oleku ajaks on peatanud 
aktiivse tegevuse õppejõuna. 
Aastail 2003–2007 oli Eesti maaülikooli 
ja 2007−2012 Tartu ülikooli rektor.
8. aprillist 2013 riigikontrolör.
Abielus, abikaasa Sirje Karis on Eesti 
ajaloomuuseumi direktor. Peres on üles 
kasvanud kolm last.
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Ikkagi, sa oled ühe ägedaimalt are
neva teaduse eesliinil ja otsustad 
siis sealt ära tulla. Mis sind admi
nistreerimise juures erutab?
Vaata, ega põnevus ju kuhugi kao. 
Mõtle nüüd ise: maailm on teadlasi 
täis ja väga-väga paljud neist on pare-
mad kui mina. Avastused ei jää tege-
mata ja üldjuhul tehtaks nad minuta 
ka siis, kui ma oleks teaduses.

Kui sa lähed aga administreerima, 
siis sa tunned, et ainult sina suudad 
seda tööd praegu teha ja teedki seda, 
ning sa näed iseenda töö tulemust.

Kui sa oled rektor või riigikontro
lör, siis vähemalt selles asutuses 
sinust paremat ülikooli rektorit või 
riigikontrolöri ei saa olla?
Jah. Kui palju on olnud vabariigi ajal 
näiteks Tartu ülikoolil rektoreid või 
riigikontrolöre? Ei ole vist väga palju? 
Aga teadlasi on tuhandeid.

Presidente on vist veel vähem olnud 
kui riigikontrolöre.
Ma ei ole lugenud. Aga peaminist-
reid on kindlasti rohkem olnud, need 
kipuvad vahetuma.

Kandideerid sa presidendiks?
Mille?

Eesti, esialgu.
Ma ei tea. Vaata, Eesti riigi presiden-
diks kandideerimisega on see lugu, 
et sa pead olema nelikümmend aas-
tat vana ja sünnilt Eesti riigi kodanik.

Lisaks ei tohi olla parasjagu tegev
teenistuses.
Just, täpselt. Klapiks ju küll, aga sel-
liseid inimesi on Eesti riigis kümneid 
tuhandeid.

Miks sa ei küsi seda, et Ban Ki-moon 
paneb ameti maha, miks mitte võtta see 
koht – ÜRO peasekretär tundub ju ka 
väärikas amet. Kusjuures sinna kandi-
deerimiseks ei pea olema sünnilt Eesti 
kodanik. Nõudmiste poolest kandidaa-
dile on see tunduvalt lahjem ametikoht.

Käid sa kinos?
Ma ei ole suur kinoskäija. Viimati 
vaatasin Bondi viimast filmi, siinsa-
mas IMAXis.

Kas oli äge?
Eks ta ikka oli äge, aga mis mind kino 
juures häirib: ma ei saa aru, miks heli 
nii kõva on. Kas selleks, et popkorni 
söömine välja ei kostaks? See on natu-
ke üle minu kõrva talumise piiri. Ma 
olen kunagi muusikat teinud ja ehk 
sealt on teistsugune taluvus.

Mis muusikat sa teinud oled?
Igasugust. Vaata, kui oled noor 
teadlane, kipub raha vähe olema. 
Nooremteaduri palk jäi kõvasti alla 
sellele, mis õnnestus teenida nädala-
vahetustel pulmades ning muudel üri-
tustel.

Oleme kaotanud hea süldibändi
mehe?
Sülti saigi tehtud, jah. Kõik nurga-
tagused sai läbi käidud. See oli mui-
dugi kurnav, riigikontrolöri töö on 
selle kõrval nohu. Jõuda Kohtla-Järvelt 
hommikul kell neli koju, et järgmi-
sel päeval jälle mängima minna – ma 
imetlen praeguste muusikute tööd. 
Meie ei olnud muidugi mingid muu-
sikud, kuigipalju olime muusikakoolis 
käinud, aga muidu iseõppinud.

Mis pilli sa mängisid?
Viiulit.

Süldibänd viiuliga?
No kuule, süldibänd ongi viiuliga! 
Millega siis veel?

Ahah. Põrkame kino juurde taga
si. Ma tahtsin jõuda selleni, et kui
das professor ulmefilme vaatab. Kas 
pigem nii: mis te nalja teete! Või 
hoopis nii: ahah, selle võimaluseni 
pole enam palju maad!
Ma ei ole suur ulmefilmide sõber, aga 
ma hoian ennast nende teemadega kur-
sis, sest see, millest ühel hetkel unista-
takse, teinekord ikkagi juhtub, võib-olla 
küll pisut teistsugusel kujul. Võtame või 

„Jurassic Park’i“ – kaugel see dinosau-
ruse tegemine ikka enam on.

Peaaegu kõik, mida Jules Verne 
sadakond aastat tagasi kirjeldas, on 
nüüdseks ära tehtud.
Minuealised on kõik kasvanud koos 
sarjaga „Seiklusjutte maalt ja merelt“. 
„Saladusliku saare“ olen ma tõesti 
mitu korda läbi lugenud. Samal ajal 
Cooperi Nahksuka-jutud mind väga 
ei köitnud. „Kapten Hatterase seiklu-
sed“ ja „Andromeeda udukogu“ olid 
jälle põnevad.

Tehnoloogilised aspektid mind 
väga ei huvitanud, „Saladuslik saar“ 

oli kuidagi teist-
moodi üles ehita-
tud. Kuigi, kui seda 
raamatut täna luge-
da, siis sa näed veel 
loo poliitilist tausta, 
mida sa toona, lap-
sena, ei mõistnud, 
et kes mis parteis 

Ameerikas on ja nii edasi.

Kui sa teadlasena vaatad …
Sa ikka kogu aeg korrutad seda teadla-
seks olemist …

Sa oled teadlane, kes on hakanud 
ametnikuks, ja mina ei usu, et see 
metamorfoos saab niimoodi käia, 
et sind enam üldse ei huvita tee
mad, millega oled esimese poole 
elust tegelenud.
Huvitavad ikka, aga ma ei lähe enam 
väga süvitsi. Rektoriametis olles ütle-
sin ma, et kui vanasti lugesin Nature’t 
ja Science’it, siis nüüd ma loen New 
Scientist’i. Riigikontrolli ametis ei loe 
enam igat New Scientist’igi.

Iga töö, mida sa tõsiselt võtad, 
on huvitav, ka riigikontrolöri töö 
on täitsa huvitav. Kui ma rektori-
ameti maha panin, kingiti mulle pilt, 
mis kujutas üksi mäe otsas olemist. 
Riigikontrolöri amet – kui kolleegid 
välja jätta – on nüüd selline, kus sa 
tõesti oledki üksi. Ja ega see töö sõpru 
juurde too.

Eriti riigiametnike seast?
Eriti riigiametnike ja poliitikute seast. 
Kui sa püüad institutsiooni natuke 

Intervjuu
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Nooremteaduri palk jäi kõvasti alla 
sellele, mis õnnestus teenida näda
lavahetustel pulmades ning muudel 
üritustel.
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seestpoolt muuta, tekitab see pin-
geid ja teised pinged tulevad väljast. 
Sellisel kohal töötamine nõuab teata-
vat soolikat.

Teatav soolikas tähendab seda, et 
tippjuhi iseloom peab olema kehv 
või väga kehv?
Sa pead olema endale teatava paksu 
naha peale korjanud. Kui sa oled aga 
veendunud, et see, mis sa teed, on 
õige; et kõik see, mida su kolleegid tee-
vad, baseerub faktidel – siis sa seisad 
üsna kindlalt.

Riigikontrolöri tööl on palju sarna-
sust teadusega. Deebet-kreedit on vaid 
üks väike osa auditeerimisest. Ülejäänu 
on tulemusaudit: sa annad hinnanguid, 
püstitad hüpoteese, kontrollid fakte, 
lükkad väiteid ümber. Kui audiitor 
läheb auditeerima, on tal mingite and-
mete põhjal olemas arvamus, et see asi 
on nii, ja ta otsib sellele tõestust.

Teadlasel on vastupidi hüpotees, 
mida ta hakkab ümber lükkama. Alles 
jääb tõde.

Ma püüangi neid kahte maailma 
viia kokku. Ka riigikontrolöri töös 
võiks olla lähenemine just selline, et sa 
lükkad oma hüpoteesi ümber, mitte ei 
lähe otsima seda toetavaid fakte.

Tõestada on väga lihtne: mis sul 
iganes pähe ei tule, hakka guugeldama 
ja sa leiad isegi teadusliku artikli, mis 
toetab kõige lollimat mõtet, mis sul 
üldse olla saab.

Internet ja piibel on selles mõttes 
mõlemad ohtlikud relvad, et kriiti
kameeleta inimene leiab neist oma 
küsimusele täpselt niisuguse vastu
se, nagu ta leida soovib.
Kolmas asi on veel – „Tervise ABC“. 
Ükskõik, mis koha pealt sa selle lahti 
võtad, see haigus sul on.

Millist läbimurret sina praegu tead
lastelt ootad?
Minu eas hakkad juba mõtlema, et 
ootaks pensionile jäämist.

Sa said 26. märtsil viiekümne 
kaheksaseks. Tuleb veel mitu aas
tat oodata.
Tead, mis on keskmine pensioniiga 
Eestis?

Vanaduspensionile võib minna vist 
kuuekümne kolmeselt.
Aga mis on keskmine pensioniiga?

Eeeeee …
Viiskümmend kaks.

Siin on nüüd sees ka invaliidsus
pensionärid?
Kõik: eripensionärid, invaliidsuspen-
sionärid, baleriinid, sõjaväelased.

Kas sa üritad mulle öelda, et oled 
liiga palju töötanud?
No just! Muide, mina olen esimene rii-
gikontrolör, kes ei hakka saama ameti-
pensionit, mina võin seda juttu rääkida.

Jäid napilt rongist maha?
Pagan, jah, vales suunas jooksin esi-
mese poole oma elust.

Tegelikult ma arvan, et eripensio-
nid tuleks põhimõtteliselt ära kaota-
da ning maksta sõjaväelastele ja polit-
seinikele kohe korralikku tasu, et nad 
saaksid praegu noorte inimestena riiki 
teenida. Mitte et nad peaks elama pen-
sionini, et siis hakata saama midagi – 
kui siis veel on midagi saada.
Sa ütlesid just – Eesti Looduse vahen
dusel – politseijuhile, et kiiresti tuleb 
võidelda politseinike ja piirivalvurite 
palgatõusu eest, sest pensioni prae

gu teenistusse astuvad korravalvurid 
tõenäoliselt saama ei hakka.
Sina interpreteerid seda niimoodi, aga 
põhimõtteliselt on see õige lähene-
mine, et näiteks politseinikud, aga ka 
õpetajad – inimesed, kellest sõltub 
väga palju –, võiksid saada suuremat 
palka küll kui inimesed, kes teevad 
tavalisemat tööd. Ja ikka kohe praegu, 
mitte kunagi tulevikus.

Kus kohas Eesti riigis niimoodi raha 
põleb, et valus vaadata?
Eks sa ise oled kah ümbritsevaga kur-
sis. No Estonian Air on kulutanud 
palju, kuskil on veel mingi raha kulu-
nud …

Ma ei saa öelda, et „raha põleta-
mine“ on õige väljend. Võib-olla tei-
nekord me tahaksime kodanikena 
näha teisi valikuid raha kulutamiseks. 
Raha põleb seal, kus ei tehta mõistlik-
ke otsuseid.

Sa hoiad riigikontrolörina silma 
peal Eesti riigi varadel.
Inimvara on ka vara!

Seda on meil niigi vähevõitu ja suur 
osa elab Soomes.
Eks inimesi ole igal pool, näiteks 
Iirimaal. Las nad olla seal, peaasi, et 
nad on meie vara, küll nad ühel hetkel 
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Riigikontrolör Alar Karis 31. mail 2015 Tšaadi pealinnas N’Djamenas, kus Aafrika 
riikide kõrgeimate auditiasutuste keskkonnaauditi töörühma eestvõttel arutati 
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naauditi töörühma, mille eesistuja Eesti on
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tagasi tulevad, osa juba tulebki.

Järgmine teravalt päevakorral olev 
vara on fosforiit. Veel pole päris 
täpselt teada, mida me fosforiidist 
rääkides üldse silmas peame: kas 
lihtsalt uuringuid, palju meil teda 
on, või arvutusi, kuidas temaga ehk 
tulevikus ringi käia –, aga inimesed 
on juba kaevikutes.
Ühiskond on jälle lõhestunud, jah.

Vaat siin ma võin nüüd tõesti öelda, 
et teadlasena ei saa mina kindlasti 
elada teadmatuses. Me ikka peaksime 
teadma, mis on inimese ja mis maa-
põue sees. Mis me selle teadmisega 
peale hakkame, on iseküsimus, aga 
teadlast ei saa hoida teadmatuses.

Mina ei oska hinnata, kui palju on 
meil fosforiidiuuringuid tehtud ja kas 
neid on piisavalt. Sellega ma ei ole 
aga nõus, et varudest teadasaamine 
ja kopa maasse löömine on omava-
hel lineaarselt ühendatud. Uuringud 
on ikka sõltumatute teadlaste töö, 
nemad suudavad anda objektiivse 
hinnangu, mis asjaga seal maapõues 
tegemist on ja mida see veel sisaldab.

Meie teine, aga võibolla esimene 
suur loodusvara on põhjavesi.
Siin on see klassikaline küsimus, 
kumb on ühel hetkel tähtsam, kas 
klaas vett või kott kulda. Arusaadav, 
et vesi on tähtis. Ma olen näinud 
kaarti, mis väitis, et ka Eestis pole 
põhjaveega pikas perspektiivis väga 
head lood.

Kui pikast perspektiivist nüüd jutt 
käib?
Ma ei oska peast öelda. Vilksamisi 
kuskilt jäi meelde. Praegu meile tun-
dub, jah, et põhjavett on meil palju.

Magevett nagu oleks tõesti, Peipsit 
naljalt servast tühjaks ei joo.
No vaat – Peipsi! Ma käisin Aafrikas 
Tšaadis, kus on Tšaadi järv. Suur järv 
on kahanenud olematuks! Kõigi meie 
silme all on ta põllumajanduse tõttu 
tühjaks lastud.

Sama asi võib juhtuda ka Peipsiga, 
see poleks mingi suur ime, kui ühel 
hetkel Peipsi järve enam pole, ja selle 
põhjustaja ei pea olema looduslik 
katastroof, see võib vabalt olla inim-
tegevuse tagajärg. Võrtsjärv juba 
läheb järjest madalamaks ja madala-
maks, mitte et sealt nüüd vesi päris 
otsa saaks.

Kui suur Eesti probleem on inim
ressursi väärkasutamine?
Eks ta mõnes mõttes ju on suur. Vaata, 
kui palju tuleb ülikoolidest haritud 
inimesi, ja siis sa leiad neid töötamas 
ehituspoe või toidupoe kassas! Kui 

varem oli kõige vähem töö-
tuid kõrgharitud inimes-

te hulgas, siis praegu 
selles grupis töötute 
arv kasvab.

Esiteks on meil 
massikõrgharidus, 
teiseks on juba ka 

ehitus- ja söögipoe 
töökohad teiste kõrg-

haritud ini-
meste poolt 

võetud. Värskel lõpetajal pole enam 
kuhugi minna. See on seesama küsi-
mus, et mitut semiootikut on Eesti 
riiki vaja – kui üks juba töötab poe-
kassas.

Ei midagi uut maailmas. Küllap 
see oli Gori karikatuur, kus paks
maost ja juhmi näoga uusrikas 
hindab tööküsijat umbes nii, et 
ahah, teil on kaks kõrgharidust, 
kõlbate kojameheks küll.
Kõik need omaaegsed karikatuurid on 

väga elusad ka prae-
gu – selleni välja, et 
ka 1930ndatel rää-
giti kõrgharitud ini-
meste ületootmi-
sest. Kui mina õppi-
sin, oli Tartu ülikoo-
lis 6000 tudengit.

Praegu on umbes 20 000?
Seal ringis jah. Kõrgharidus on muu-
tunud osaks inimese haridusest, ühel 
hetkel ongi meil enamik inimesi kõrg-
haridusega. Mida nende oskuste ja 
teadmistega aga peale hakata? Kui ühis-
kond ei vaja sind või sa ise ei leia endale 
rakendust, siis on see probleem.

Kõrgharidus peaks sulle andma 
eelise, et sa saad elus hakkama, et 
sa suudad olla paindlik ning pide-
valt juurde ja peale ja ümber õppida. 
Formaalharidus ei oma mingil hetkel 
enam tähtsust. Juba praegu hakkavad 
sini- ja valgekraed oma oskuste poo-
lest segamini minema.

Aastaid tagasi arstid vaatasid, et 
arstileib ei toida ja tegid autoremon-
ditöökoja. Väga edukad olid, see kon-
tor töötab vist siiani.

Kõrgharidusest võib minna edasi 
ka kutseharidusse, mida ka tehak-
se. Seni on kõik hästi, kuni sa ei 
võta kõrgharidusega kutsekooli min-
nes ära selle inimese kohta, kes tuleks 
sinna otse põhikoolist või gümnaa-
siumist. Kuni pole seda, et korra juba 
riigi poolt hariduse saanud inimene 
võtab ära teise inimese koha kutse-
koolis, pole see muud kui hariduse 

kombineerimine. Nii see tänapäe-
val käibki: igaüks on pannud 

oma unikaalsed oskused 
kokku eri klotsidest.

Intervjuu

„Minu eas hakkad juba 
mõtlema, et ootaks 
pensionile jäämist,“ 
muigab Alar Karis, 
tegelikult parimais 
kindraliaastais 
mees – märtsis 
sai viiekümne 
kaheksa
seks

Vaata, kui palju tuleb ülikoolidest 
haritud inimesi, ja siis sa leiad neid 
töötamas ehituspoe või toidupoe 
kassas! 
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Ei ole nii, et ülikoolist tulevad välja 
juristid, kes oskavad kõik ühtemoo-
di seda omaaegset saksa juurat ja eri-
sust pole.

Kui sa oled jurist-mehaanik, on see 
juba hoopis teine oskustering.

Muidugi, siis on sul teatud eelis 
end maailma virvarrist läbi närida. Ise 
kaitsed ka ennast, kui mõni mootor ei 
tööta pärast remonti nii, nagu peab.

Juristid on loonud oma salakeele
ga salamaailma, kus teine inimene 
ilma nendeta naljalt toimetatud ei 
saa. Siit leiame veel ühe võimaliku 
ressursi raiskamise – meil on liiga 
palju seadusi. Kas sina võitled üle
reguleerimise vastu?
Mitte ainult ei võitle, vaid ma ka eiran 
mõningaid asju. Ma ei riku otseselt 
seadust, aga kui kästakse täita mingi 
tabel, ja ma näen, et see pole kõige 
mõistlikum tabel, siis ma lihtsalt ei 
täida. Ning midagi ei juhtu!

Iga kord, kui ma kuulen, kuidas 
mingi komisjon on teinud pikalt 
tööd, et ühtlustada kõikide maa
paranduskraavide koodid, või on 
leitud, et Eestis on 10  000 talu 
või kohanime, mis tuleks ümber 
muuta, mõtlen ma, et kas nüüd on 
riik valmis. See nipetnäpet oli veel 
viimasena ära sättida.
Vaat ei ole valmis, sest siis selgub, et 
kodanikule ei meeldi elada Madruse 
tänaval. Protsess käivitub uuesti. Siin 
on tõesti näha, kuhu ressurss kaob. 
Kõigepealt on komisjon, mis otsus-
tab, et mingid tänavanimed tuleb üht-
lustada; teine hakkab neid ühtlusta-
ma, siis inimesed leiavad, et see asi ei 
meeldi, ja kõik algab uuesti. Aga ini-
mesed hoiavad end rakkes.

Vaata või konverentse, mis meil 
paralleelselt jooksevad.  Esinejad on 
samad! See on hämmastav, kui palju 
on inimestel vaimset potentsiaa-
li, mida niimoodi kõigile jagada. Iga 
kord pead ju natuke erinevalt rää-
kima, sest ka auditoorium on põhi-
mõtteliselt sama, nad on su juttu juba 
kuulnud. Aga kõik teevad näo, et küll 
on huvitav.

See on meie kõigi vaimse ressursi 
raiskamine.

Konverentsil on ju mõnus käia: tööl 
ei pea olema, kohtud vanade tutta
vatega, süüa antakse kah.
Konverentsil on ka oma väärtus: sa 
saad panna end raamistikku, taust-
süsteemi, kus sa oma asjadega para-
jasti oled. Sa saad testida: mina liigun 
selles suunas, see on natuke origi-
naalsem kui teistel.

Teine suur teema on koolitused. 
Siin on ju olnud juhtumeid igasugus-
te ainete sissesöömistega ja nii edasi. 
Keegi pole aga eriti vaadanud, kust 
see ebateadus alguse saab. See ei teki 
niisama. Kuskil on koolitajad, need 
selles mõttes targad, kes seovad tõsi-
teadusliku šarlatanlusega.

Selge see, et inimene peab sööma 
porgandit ja kaalikat …

Samas on tõestatud, et iga inimene, 
kes kordki elus on porgandit ham
mustanud, sureb ära.
Või siis loed internetist: üks ütleb, et 
klaas veini päevas juua on kasulik; 
teine ütleb, et kaks klaasi tuleb võtta; 
kolmas ütleb, et üldse ei tohi juua. 

Ning siis sa näed uudist, kuidas üks 
saja-aastane Itaalia vanamees on iga 
päev joonud kaks pudelit veini ja see 
on tema tervisliku eluviisi alus.

Inimene loeb neid soovitusi ja 
võtab teadmiseks: ahhaa, niimoodi 
peab tegema.

Šarlatanid seovad päris teadmise 
pseudoteadmisega ja tavainimene ei 
tee enam vahet. Joobki sodi sisse, sest 
see aitab väidetavalt vähi vastu.

Veel kord: ei midagi uut siin maa
ilmas. Mark Twaini romaanis 
„Huckleberry Finn“ on tegelased 
Kuningas ja Hertsog, kes samuti 
müütavad kergeusklikele imeroh
tusid. Ega me vahepeal väga palju 
arenenud ole.
Kui palju inimkond üldse on arene-
nud? Jalutad Roomas, vaatad ümber-
ringi ja mõtled: paar tuhat aastat on 
mööda läinud, aga palju me oleme 
arenenud? Hea küll, tehnoloogilisi 
vidinaid on tulnud juurde, aga kui 
palju me oleme targemaks saanud? 
Mitte väga palju! 
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Matkarada

Pärnumaale, Oandu–Ikla matkatee äärde, jääb lühike ja tasa
ne, kuid huvitav Laiksaare loodusrada, kuhu tasub rändajatel 
sisse põigata. Siia tasub tulla ka Laiksaare loodusraja enda 
pärast, et tutvuda Eestis haruldase lammimetsaga. Varjulisse 
metsa sukeldumiseks võiks varuda aega tund või paar.

Elen Rekand

Talud koos oma põldudega on 
siin kandis paiknenud nagu 
saarekesed või laigud suur-

tes põlislaantes. Sellest on tulnud ka 
kohanimi Laiksaare. Laiksaare küla on 

kirjalikes ürikutes esimest korda mai-
nitud 1599.  aastal. Pärnumaa, Eesti 
suurim maakond, on ka praegu tuntud 
metsarohkuse poolest.

Loodusrada algab RMK Pärnumaa 
metskonna kontorihoone juurest. 
Enne rajale minekut saab jalgu puha-

ta kuuetahulises lehtlas. Seal on väike 
lõkkease ja puuhalud  neile, kes soovi-
vad tuld teha. 

Looklev jõgi, looklev rada. Ringi-
kujuline rada teeb korduvaid lookeid 
nagu lähedal voolav jõekegi. Ehkki 
rada on vaid poolteist kilomeetrit 
pikk, paelub ta taimestiku liigirik-
kuse poolest. Mitmekülgsust lisavad 
üle jõekese viivad eri pikkusega pur-
ded ja trepid, märjemates kohtades 
laudrajad. Maalilisi vaatepilte pakub 
Rannametsa jõgi. Seega mahub siin 

Laiksaare 
lammimetsas
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väiksele maa-alale huvitav rännutee 
varjulises metsas.

Laiksaare loodusrada kulgeb 
Rannametsa jõe keskjooksul. Jõgi ise 
meenutab pigem oja. Kohati on veeta-
se väga madal, mõnes kohas ääristavad 
kaldaid kivikesed, teisal hakkab ka jõe 
põhjas silma kive. Vee värvus variee-
rub tumepruunist peaaegu mustani, 
meeli köidab lopsakate sõnajalgadega 
palistatud kallas.

Raja kaugeimas punktis paistab jõe-
kaldal onn, lahedalt ruumikas kolmele 
matkajale, ent vajaduse korral mahu-

tab ka kuus inimest. Hütis on korra-
likud lavatsid ja lõkkease, kuid sooja-
salvestiga küttekeha puudub, seetõttu 
ei pruugi onnike külmal aastaajal ööbi-
miseks sobida. Metsaonni asukoht on 
hästi valitud: põndakult avaneb hea 
vaade otse hüti ukse all olevale suure-
le jõelookele.

Onni juurest teisele rajapoolele 
suundudes kulgeb tee taas läbi metsa, 
kuid jõeke jääb vaateulatusest kauge-
male. Rada viib nüüd hämarasse, üsna 
tiheda jänesekapsavaibaga kuusikus-
se, seejärel läbi pisut valgusküllasema 

sarapiku. Palju on laialehiseid puid: 
pärnad, jalakad, saared, vahtrad; roh-
kesti kasvab ka leppi. Mõned puud 
on sirgunud silmapaistvalt võimsaks. 
Päris raja alguses tervitab meid uhke 
jalakas, siin-seal nii mõnedki jämedad 
pärnad, kuusikus kõrgub mitu võimsat 
kuusepuud. Toitainerikkal pinnasel on 
puudel hea kasvada.

Harukordne lammimets. Laiksaare 
loodusrada tutvustab Eestis haruldast 
lammimetsa ja talle iseloomulikke 
kooslusi. Lammimetsad kasvavad jõe- 

Laiksaare loo
dusrada on hõlbus 
leida Tõitoja–

Häädemeeste tee 
ääres asuva RMK 

Pärnumaa metskonna 
kontorihoone järgi. Rada 

saab alguse hoone tagant

Laiksaare looduse õpperada kulgeb 
enamalt jaolt Rannametsa jõe kesk

jooksul. Jõeke on üsna kitsas, pigem 
ojamõõtu, ning veevaesel ajal jääb 

temast vaevu nireke järele. Kogu jõe
äärne lammimets on täis lamapuitu
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või ojalammil. Korrapäraselt, enamasti 
kevaditi korduvad üleujutused uhuvad 
jõeäärsele pinnasele mineraalaineid, 
mis muudavad pinnase eriti viljakaks. 
Lammimetsades kasvavad eri vanuse 
ja suurusega puud. See on vana mets, 
kus maapinnal vedeleb rohkesti eri 
kõdunemisjärgus lamapuitu; osa tüve-
sid on sammaldunud, osa veel mitte.

Lääne-Euroopas on lammimetsad 
juba aastasadade eest hävitatud ja ka 
meie naabermaades neid koosluste-
na enam ei leidu. Põhjamaades ei ole 
neid seetõttu, et lammimets saab kas-
vada vaid tasandikujõe ääres. Eestis 
on lammimetsi väga vähe säilinud ja 
nende kasvualad on väikesed. Eesti 
metsakasvukohatüüpide klassifikat-
sioonis neid omaette tüübina ei erista-
tagi: enamasti vaadeldakse neid sõna-
jala-, lodu- või madalsoo kasvukoha-
tüüpide juures.

Lammimets on lopsakas. Varjuline 
paik niiske huumusrikka mullaga 
on meelepärane kasvukoht hariliku-
le metspiprale. Tema tumerohelised 

kogumikud ääristavad siin-seal õppe-
rada otsekui vaibad. Nahkjad neeru-
kujulised läikivad lehed näivad värs-
ked ja kaunid, kuid on mürgised.

Metsa all kasvab teisigi mürgiseid 
taimi. Üksikute taimedena hakkab 
üllatuslikult mitmel pool silma ussi-
lakk, kelle sinkjasmustad marjad nelja 
teravatipulise lehe taustal ilmestavad 
metsaalust. Kasvukoht niiskes ja var-
julises lammimetsas sobib talle hästi. 
Suuremates annustes on ussilakk sur-
mavalt mürgine.

Mürgine on ka harilik kuutõve-
rohi. Kuigi pärimuslugude järgi on 
seda taime tarvitatud kuue tõve vastu, 
toimib ta suurtes kogustes sööduna 
surmava mürgina. Kuutõverohi on 
vähenõudlik taim ning tallegi sobib 
poolvarjuline või varjuline kasvukoht 
puude ja põõsaste all, kus pinnas on 
piisavalt niiske, huumus- ja toitaine-
rikas. Siinses lammimetsas vohab ta 
kenade laikudena. 

Paiguti võib näha varjutaluvat näsi-
niint. Kuigi tema varakevadiste õite 
ilu on pilkupüüdev, tuleb ta jätta puu-

tumata, sest näsiniin on looduslikest 
põõsastest Eestis kõige mürgisem.  
Õnneks on paljud mürgised marjad 
ebameeldiva maitsega, nii on ka näsi-
niine viljad põletavalt kibedad, mistõt-
tu surmava koguse söömine on vähe-
tõenäoline. Näsiniine ladinakeelsesse 
nimetusse Daphne mezereum on pei-
detud nii salapära kui ka viide mürgi-
suse kohta: Daphne oli Vana-Kreeka 
müüdi järgi loorberipuuks muude-
tud nümf ja mezerum tähendab pärsia 
keeles tapmist.

Alustaimestikus leidub harilikku 
naati ja väikeste õitega lemm-maltsa. 
Kogu rajal kasvab ohtralt sinililli, kuu-
sikus katab vaibana maapinda jänese-
kapsas.

Liigirohke põõsarinne. Lammi-
metsale on iseloomulik lopsakas lii-
girikas põõsarinne. Siin domineerib 
mage sõstar, vähenõudlik liik, mis võib 
kasvada nii väheviljakatel ja kuivadel 
aladel kui ka lammimetsa niiskel toit-
ainerohkel pinnasel. Inimesi selle met-
siku põõsa marjad ei köida, kuna need 

Veerohkel ajal tõuseb jõe veetase tunduvalt. Lammimetsa iseloomustavad korrapärased, tavaliselt kevadised üleujutused. 
Väikesel pildil on näha jõeorg madalveeajal
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Tooteuudised
Kerge ja omanäoline 
seljakott
Lahedat Fjällräven High 
Coast seljakotti sobib 
kasutada igapäevatoime-
tusi tehes ja kergematel 
matkadel. 

Valmistatud väga vas-
tupidavast G-1000-
materjalist, mida on või-
malik vahatada, et tagada 
suurem ilmastikukindlus.

Koti saab esitaskusse 
väikeseks kokku pakkida. 

Küllaldaselt taskuid 
ning mugav kinnitus paela 
ja metallkonksuga.

Fliisjaki ja vesti 
komplekt
Kui jope on ülearu-
ne, aga ainult fliisjakist 
jääb väheks, sobib fliis-
jakki täiendama vest. 

Jack Wolfskin Roller 
Coaster on teineteist 
suurepäraselt täiendava-
te fliisjaki ja vesti komp-
lekt.

Nanuk Dynamici stretš-
riie on mõnus kanda, kaitseb vihma ja tuule 
eest ning laseb õhku läbi. Jakk on elastne, soe 
ja vastupidav. Vest on vee- ja tuulekindlast 
(Stormlock Softshell) materjalist, ent laseb õhku 
läbi ja mugavalt liikuda.

Tugeva kaitsega
päikeseprillid
Kevadpäike paneb 
silmi kissitama. 
Ergonoomilise kujuga Julbo Cobalt prille sobib 
kanda nii looduses liikudes kui ka muul ajal. 

Prillidel on kerged ja tugeva päikesekaitse-
ga Spectron 3 läätsed, mis blokeerivad 100% 
UV-kiirgusest ja 87% nähtavast valgusest. 

Valikus on ka pinnapeegeldusi (nt lume- või 
veepind) kõrvaldavate Polarized 3 läätsedega 
mudel.

Suurepärase optikaga 
vastupidav binokkel

Konus Newzoom muu-
detava suurendusega 
binokliga saad vaadelda 

nii maastikke kui ka uuri-
da lähivaateid. Binoklil on 

vääristatud läätsed, tsentraal-
ne teravustamine ja käepärased 

kummikatted. Sobib kasutada koos 
statiiviga.

Mitmekülgne pealisjope
Heitlike kevadilmadega sobiv Vaude 

Porjus on mitmekülgne. Peab tuult 
ja vihma, võimaldab hästi liikuda ja 
laseb sportlikul liikumisel piisavalt 
õhku läbi. Ühtaegu igati stiilne iga-
päevaseks kandmiseks. 

Ilmastikukindluse ja õhuläbilask-
vuse tagab Ceplex Active’i memb-
raan. 

Jopel on Green Shape’i kvalitee-
dimärk: toode on tehtud ökoloo-
giliselt ja taaskasutatud materjali-

dest.

Tooted on saadaval  
MATKaSPORT 

kauplustes

Nelikvedu sinu jalgadele
KEEN Targhee II Mid on piisavalt kõrge, et 
toestada loodusradadel jalga, ning parasjagu 
madal igapäevaseks mugavaks kandmiseks.

Jalats on veekindel ja haardub tänu 
4 mm sügavusele tallamustrile tõeliselt 

hästi. Ideaalne kevadel porise ilmaga.
KEEN S3 kanna toestus-

süsteem ja valuvormitud 
vahetald toestavad jala-

võlvi ja summutavad 
põrutusi. ESSi jäigas-
tussüsteem vähendab 

väändumise ohtu.

Nelikvedu sinu jalgadele
KEEN Targhee II Mid on piisavalt kõrge, et 
toestada loodusradadel jalga, ning parasjagu 
madal igapäevaseks mugavaks kandmiseks.

Jalats on veekindel ja haardub tänu 
4 mm sügavusele tallamustrile tõeliselt 

hästi. Ideaalne kevadel porise ilmaga.
KEEN S3 kanna toestus-

süsteem ja valuvormitud 

Mitmekülgne pealisjope
Heitlike kevadilmadega sobiv Vaude 

Porjus on mitmekülgne. Peab tuult 
ja vihma, võimaldab hästi liikuda ja 

Suurepärase optikaga 
vastupidav binokkel

nii maastikke kui ka uuri-
da lähivaateid. Binoklil on 

vääristatud läätsed, tsentraal-
ne teravustamine ja käepärased 

kummikatted. Sobib kasutada koos KEEN Targhee II Mid on piisavalt kõrge, et 
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Matkarada
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on maitsetud; seevastu lindudele on 
need marjad toiduks.

Peale mageda sõstra kasvab siin 
metsas ohtralt harilikku kuslapuud. 
See alusmetsapõõsas eelistab kasvada 
just viljaka pinnasega segametsades. 
Kuslapuule on tunnuslikud läikivpuna-
sed kahekaupa kokku kasvanud viljad, 
kuid needki on mürgised, põhjustades 
halba enesetunnet ja kõhulahtisust. Ent 
meetaimena on tal tähtis koht.

Hajusalt kasvab raja ääres sarapuid. 
Raja lõpuosas jõuabki matkaja sara-
pikku. Viljakal pinnasel moodustab 
sarapuu tihti nii tiheda põõsarinde, 
et teised puud seal sirguda ei suuda. 
Oma kasvukoha mullaviljakuse paran-
damisega saab sarapuu ise hakkama, 
kuna tema  lehed  kõdunevad  kiires-
ti. Sarapuupähkleid armastavad peale 
inimese ka paljud metsaelanikud, nagu 
oravad, hiired, metssead, pasknäärid 
ja rähnid.

Üks lammimetsa tunnusliike on 
puutüvedel väänlev liaan – harilik 
humal, kes eelistab kasvukohana niis-
keid lehtmetsi ja jõeäärseid kaldatih-
nikuid. Tema emastaime käbikujulisi 
õisikuid pruugitakse eelkõige õlle val-
mistamisel, kuid ka und soodustava 
vahendina teesegudes ja tablettides.

Sõnajalad ja samblad. Kaitsealustest 
sõnajalgtaimedest peaks siin kasva-
ma III kaitsekategooriasse kuuluvat 
harilikku ungrukolda, kes peab pari-
maks kasvukohaks varjulist niiskemat 
kuuse- ja segametsa. Raja ääres teda 
küll kasvamas ei märka. Arvukusega 
paistab silma laanesõnajalg. Tema lop-
sakad lehtrid on justkui loodud jõekal-
last kaunistama. 

Mõnes kohas jõekese kaldal kas-
vavad laiguna tihedalt üksteise kõrval 
püstised karedad rohelised varred. See 
on raudosi, kelle varte karedus tule-
neb tema ränisisaldusest. Siin-seal võib 
näha üht meie metsade õrnemat taime 
– metsosja. Oma väga peente ja haru-
nevate sügavroheliste väätide (okste) 
tõttu on ta ühtaegu kahar ja habras.

Samblarinne on lammimetsas taga-
sihoidlik, eelkõige on samblad leid-
nud endale koha lamapuidul ja vana-
del kändudel, mida nad katavad kena 
rohelise vaibana.

Laevamets. Kuni 19. sajandi keskpai-
gani ei olnud puidul kaubanduslik-
ku väärtust, seda kasutati vaid koha-
peal: kütteks, majaehituses ja tööriis-
tade valmistamiseks. Kui transpordi-
olud paranesid, hakati Laiksaare met-
sades kasvavatest jalakatest, saartest ja 
künnapuudest tegema looki, regesid 
ja saane, mis olid ümbruskonnas laialt 
tuntud.

Kõige enam kuulsust on Laiksaare 
mets pälvinud aga laevametsana. 
Peaaegu sajand tagasi laius just siin 
Eesti suurim laevamets, kust saadi 
väärtuslikku puitu laevade jaoks. Sel 
otstarbel arvati osa metsi kaitse alla, 
kuni puud olid saavutanud vajalikud 
mõõtmed. 1923.  aastal võeti vastu 
isegi puulaevade ehitamise toetamise 
seadus, mille järgi määrati laevametsa-
des raieringiks keskmiselt 150 aastat. 

Laiksaare mets oli segamets, kus 
liivasematel kohtadel kasvasid män-
nid. Seetõttu kutsuti siinseid metsi 
laevamännikuteks. Ühe sellise männi-
puistu, nimelt Laiksaare männiku eest 
kantakse kohaliku tähtsusega kait-

sealana (1,5  ha) praegugi hoolt. See 
männik laiub RMK Pärnumaa mets-
konna kontorist teisel pool teed. 

Laiksaare nime kannab teine-
gi lähipiirkonna kaitseala: 403 hek-
tari suurune Laiksaare looduskaitse-
ala, mis jääb loodusrajast ja männikust 
umbes kolme kilomeetri kaugusele 
lääne poole. Looduskaitseala eesmärk 
on hoida väärtuslikke elupaigatüüpe: 

vanu loodusmetsi ja 
laialehiseid metsi, 
rohundirikkaid kuu-
sikuid, kaseenamu-
sega soovikumetsi. 
Kaitsealal pesitsevad 
must-toonekurg ja 
valgeselg-kirjurähn.

Osa suurest matkateest. Nagu ees-
pool öeldud, jääb Laiksaare loodus-
rada RMK Oandu–Ikla matkatee 
äärde. Matkatee on omakorda jaga-
tud mitmeks lõiguks. Neist viimane, 
75 kilomeetri pikkune rajalõik, saab 
alguse Kopra tare juurest, möödub 
Laiksaarest ning kulgeb Kabli kaudu 
Iklasse. Laiksaarest on Kablini ehk 
mere äärde veel 21 kilomeetrit ning 
kogu matkatee lõpuni, Iklasse, ligi 40 
kilomeetrit. 

Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu 
kutsehariduskeskuse loodusturismikorral-
duse eriala.

Raja kaugeimas punktis asub veidi kõrgemal põndakul ruumikas metsaonn, milles 
on lõkkease ja kolm lavatsit

Peaaegu sajand tagasi laius just siin 
Eesti suurim laevamets, kust saadi 
väärtuslikku puitu laevade jaoks.
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BUSSIREISID EESTIMAAL
EESTIMAA KIRIKUD JA ORELID 
KOOS ÕHTUSE KONTSERDIGA
LÄÄNE-EESTI 01.08.2016;
KESK-EESTI 04.08.2016;
PÕHJA-EESTI 01.10.2016.
Hind al 70 €

HIIUMAA 
28.–29.05. Tuulekala festival; 
9.–10.07. Käsitöölaat;
6.–7.08. Kohvikutepäev. 
Hind al 106 €

KIHNU 2.–3.07; 30.–31.07. 
Hind al 145 €

PÕLTSAMAA – OLUSTVERE – 
VILJANDI
18.06; 24.07; 21.08. Hind al 48 €

KIRDE–EESTI 11.06; 3.07; 14.08. 
Hind al 55 €

LAHEMAA 19.06. ja 06.08.  
Hind al 38 €

PEIPSI RANNIK JA 
VANAUSULISED
26.06; 7.08; 27.08. Kallaste mee- ja 
sibulalaat;
17.09. Varnja sibula ja jõhvikalaat. 
Hind al 42 €

RUHNU 6.–8.07; 10.–12.08.  
Hind al 190 € 

PÄEV SUURE JAANI MUUSIKA-
FESTIVALIL
17.06. Hind al. 85 €

JAANIREEDE MUUSIKAGA 
SUURE-JAANIS
JA HÜPASSAARE RABAS 
22.06. Hind al 125 €

VORMSI 12.06; 2.07; 13.08.  
Hind al 42 €

VÕRO- JA SETOMAA
16.–17.07, 13.–14.08. Hind al 110 €

NOAROOTSI JA HAAPSALU
26.06; 23.07; 20.08. Hind al 38 €

SAAREMAA 18.–19.06 ; 6.–7.08. 
Hind al 110 €

PAUNVERE VÄLJANÄITUS JA 
LAAT 17.09 
Hind al 35 €

LENNUREISID
SAKSAMAA – LUTHERI JA BACHI 
RADADEL 5.–11.05, 15.–22.09. 
Hind al 1050 €

ROOMA 20.–25.04. Hind 820 €

BERLIIN 20–23.07. Hind al 590.-

VIIN 12.–17.07. Hind al 650 €

PÜHA MAA IISRAEL 14.–22.10. 
Hind al 1300 €

PARIIS JA VERSAILLES 8.–11.09. 
Hind al 780 €

TIIT REISID OÜ
TALLINN Tatari 6, tel 662 3762, tallinn@tiitreisid.ee
KÄRDLA Sadama 13, tel 463 2077, hiiumaa@tiitreisid.ee

BUSSIREISID
PETERBURI
19.–22.05; 14.–17.07. algusega  
Pärnust;
18.–21.08; 15.–18.09. 
Hind al 260 €

SIGULDA TAIME- JA LILLELAAT
1.05. Hind al 35 €

LÕUNA-SOOME
1.–3.07; 19.–21.08. Hind al 195 €

AHVENAMAA
21.–24.07; 11.–14.08. 
Hind al 265 €

VALGEVENE RINGREIS 
8.–12.06; 20.–24.07. Hind al 290 €

ROOTSI PARIMAD PAIGAD 
10.–14.07. Hind al 370 €

KESK-NORRA
19.–26.07. Hind al 490 €

KALININGRAD JA JANTARNY
6.–9.07. Hind al 285 €

PETSERI – PIHKVA – NOVGOROD
1.–4.07. Hind al 260 €

LÄTI 15.–17.07. Hind al 190 €

LEEDU 6.–9.07; 10.–13.08. 
Hind al 250 €

LÕUNA-POOLA JA SLOVAKKIA
11.–17.07. Hind al 360 €

VIIBURI – PETERBURI (Soome kaudu) 
30.06–3.07; 28.–31.07. Hind al 260 €

UNGARI 26.07–1.08. Hind al 355 €

ŠOTIMAA 6.–17.09. Laev-buss või 
8.–15.09. lend-buss. Hind al 890 €

PÄEV HELSINGIS 13.07, 17.08.  
Hind al 80 €

Täpsem info kodulehelt www.tiitreisid.ee või telefonil 662 3762
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Tööjuhend

Putukad ei karda rahulikult tegutsevat fotograafi ja askelda
vad loomulikult ka fotoobjektiivi läheduses. Seetõttu 
on rikkalikult võimalusi teha sisukaid putukapilte. 

Arne Ader, Urmas Tartes

Putukaid pildistades saame vali-
da liiki, arengujärku, detai-
li, elupaika, teha neist port-

reefotosid, jäädvustada käitumist, 
kajastada pildiga fenoloogiat, öko-
loogiat, seoseid inimesega ja kül-
lap veel paljusid teisi valdkondi. 
Seda mitmekesisust toetab omakor-
da putukate liigirikkus. 

Ent vabadus eeldab ka oskust seda 
kasutada. Siinses kirjutises toome 
näiteid liblikate kui laiemalt tuntud 
eluvormide kohta. Põhitähelepanu 
pöörame aasta liblikale mustlaik-
apollole. Loomulikult kehtivad esita-
tud juhised ja põhimõtted ka teiste 
putukate ja selgrootute kohta.

Võiksime näidata eri 
arengustaadiume. 
Putukaid kirjeldades 
on alati oluline teha 
selgeks, kas vaja-
me selle juurde pilti 
munast (◊ 1), vastsest 
(◊ 2), nukust või val-
mikust (◊  3). Ideaalis 
peaks putukaliigi üle-
vaates näitama kõiki 
arengustaadiu-
me, kuid loo-
dus seab oma 
takistusi. Mida noo-
rem arengujärk, seda 
keerulisem on teda pil-
dile saada. Näiteks, 
kui oleme leid-

nud mõne liblika munad, siis nende 
põhjal suudame looduses liiki määrata 
vaid juhul, kui sealsamas on ka munev 

emane. 
Vastsetega on 

ainult pisut lihtsam. 
Peiduliste liikide 

arengujärkudest 
saame ehtsaid 

pilte enamasti 
vaid õnnekom-

bel. Seetõttu 
domineeri-
vad putuka-
lugudes val-

mikupildid. 
Samas on vast-

◊ 2. Mustlaik
apollo röövikud 
tulevad oma 
toidutaimele 
lõokannusele 
lühikeseks 
ajaks. Enamiku 

ajast on nad 
varjul maapinnal 

lehekõdus. Samuti 
nukkuvad nad kulus pei

dus, seetõttu on nukujärgust 
väga keeruline saada 

ehtsaid, tabavaid 
pilte  

◊ 3. Pealt vaates 
näeme must
laikapollole 

iseloomulikku 
tiivamustrit, kuid 

enamik sootunnu
seid on peidus

◊ 1. Vahel kleepub mustlaikapollo muna emase liblika tiiva külge, kus teda 
on lihtne märgata  

◊ 4. Emase liblika tunneme ära 
tagakeha kollaste laikude ja kollas

te karvade järgi. Paaritunud emase taga
keha tipul on voorusevöö: sfraagis
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Looduse lugu pildis: 
kuidas näidata liblikaid
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Putukad ei karda rahulikult tegutsevat fotograafi ja askelda
vad loomulikult ka fotoobjektiivi läheduses. Seetõttu 
on rikkalikult võimalusi teha sisukaid putukapilte. 

Arne Ader, Urmas Tartes

Putukaid pildistades saame vali-
da liiki, arengujärku, detai-
li, elupaika, teha neist port-

reefotosid, jäädvustada käitumist, 
kajastada pildiga fenoloogiat, öko-
loogiat, seoseid inimesega ja kül-
lap veel paljusid teisi valdkondi. 
Seda mitmekesisust toetab omakor-
da putukate liigirikkus. 

Ent vabadus eeldab ka oskust seda 
kasutada. Siinses kirjutises toome 
näiteid liblikate kui laiemalt tuntud 
eluvormide kohta. Põhitähelepanu 
pöörame aasta liblikale mustlaik-
apollole. Loomulikult kehtivad esita-
tud juhised ja põhimõtted ka teiste 
putukate ja selgrootute kohta.

Võiksime näidata eri 
arengustaadiume. 
Putukaid kirjeldades 
on alati oluline teha 
selgeks, kas vaja-
me selle juurde pilti 
munast (◊ 1), vastsest 
(◊ 2), nukust või val-
mikust (◊  3). Ideaalis 
peaks putukaliigi üle-
vaates näitama kõiki 
arengustaadiu-
me, kuid loo-
dus seab oma 
takistusi. Mida noo-
rem arengujärk, seda 
keerulisem on teda pil-
dile saada. Näiteks, 
kui oleme leid-

nud mõne liblika munad, siis nende 
põhjal suudame looduses liiki määrata 
vaid juhul, kui sealsamas on ka munev 

emane. 
Vastsetega on 

ainult pisut lihtsam. 
Peiduliste liikide 

arengujärkudest 
saame ehtsaid 

pilte enamasti 
vaid õnnekom-

bel. Seetõttu 
domineeri-
vad putuka-
lugudes val-

mikupildid. 
Samas on vast-

◊ 4. Emase liblika tunneme ära 
tagakeha kollaste laikude ja kollas

te karvade järgi. Paaritunud emase taga
keha tipul on voorusevöö: sfraagis

kuidas näidata liblikaid
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sed paljudel juhtudel valmikutest näh-
tavamad ja elupaiga valik oleneb eel-
kõige vastse toidueelistustest (◊ 12).

Näha peaksid olema eriomased 
tunnused. Putukafotodega on tihti 
nii, et vaatenurga ja väikese teravu s-
ulatuse tõttu ei pruugi üksainus pilt 
edasi anda kõiki liigitunnuseid või 
huvipakkuvaid detaile (◊ 3). Enamasti 
tuleb kasutada mitut sobiva vaatenur-
ga all tehtud pilti (◊ 4, 5, 6, 9). 

Ent samas võib pelgalt tunnustele 
keskendunud pilt mõjuda populaar-
teaduslikes kirjutistes liiga igavana. 
Et ergutada loodushuvi, tasub tun-
nustele keskendunud fotode kõrval 
kasutada ka emotsioone esile kut-
suvaid pilte või hoopis eelistadagi 
neid (◊ 7).

Pilte valides tuleb alati üle kont-
rollida, kas fotol on ikka õige liik. 
Ekspertide pilte võime üldjuhul usal-
dada, kuid internetiotsingu või tava-
lise pildipanga valikutes leidub liigagi 
sageli valemääranguid. Segadust või-
vad tekitada ka eri keeltes tarvitata-
vad nimetused ja muutuvad ladina-
keelsed liiginimetused. Näiteks eesti 
keeles tuntud lumekirp tähendab ing-
liskeelses tõlkes (snow flea) hoopis 
talikoonlast. 

Tihti ei pruugi määramiseks vaja-
likud tunnused ühes vaates näha olla. 
Siis on hea, kui fotograaf saab samast 
isendist teha teisi kaadreid, mis aitak-
sid liiki paremini kindlaks määrata.

Käitumist kajastavad fotod või-
maldavad edasi anda liigile oma-
seid üksikasju ja ühtlasi kirjeldada 
tema eluviisi (◊ 8). Käitumist võivad 
iseloomustada ka potreefotod, kus 
elulaadile viitab mingi kaudne tun-
nus. Näiteks katkiste tiibadega lib-
likaid pildistatakse harva ja selliseid 
fotosid ei kasutata kuigi tihti. Samas 
kirjeldavad nad liblikaliikide loomu-
likku elutegevust, sest tihti vastu 
kõrsi puutuvad tiivad lähevad ker-
gesti katki (◊ 10). 

Väga nauditavad on varahommi-
kuste kastepiiskadega putukate pildid, 
kuid seesugused fotod räägivad kõiki-
de putukate kohta enamasti üht: vara-
hommikul putukad puhkavad (◊ 11). 

◊ 5. Isase mustlaikapollo kehakarvad on ühtlaselt hallikasvalged  

◊ 6. Mustlaikapollo tiivasoomustel on eripärane terav tipp 

◊ 7. Tunnuseid esitavate piltide kõrvale võiks valida emotsioone tekitavaid fotosid, 
nagu näiteks see silmsidet pakkuv kaader mustlaikapollost
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Fotol võiks esile tulla ka elupaik. 
Isegi lähipiltidel on peale liigi või-
malik näidata kasvõi elupaigale tun-
nuslikke taimi (◊ 2, 12). Ent kasuta-
des lainurkobjektiivi, saame pildile 
putuka koos koosluse- ja maastiku-
elementidega (◊ 12). 

Mõistagi putukad liiguvad ja või-
vad sattuda neile tavatusse naaber-
kooslusse. Seetõttu tuleb elupaikade 
kirjeldamiseks valida sellised pildid, 
millel olevad objektid sobivad kokku: 
kajastavad liigi ehtsat elupaika koos 
sellele omaste taimedega.

Sama liik võib eri piirkondades 
näha välja isesugune. Ka mingi 
paiga putukafaunat saame parimal 
moel illustreerida vaid samas kohas 
tehtud piltidega. Kuigi Eesti on väike, 
võivad ühe liigi eri piirkondades ela-
vad populatsioonid üksteisest erine-
da. Näiteks mustlaik-apollol on Eestis 
eristatud kaks alamliiki: Saaremaal 
elanud alamliik Parnassius mnemosy
ne osiliensis (nüüdseks ilmselt välja 
surnud) ning Ida- ja Lõuna-Eestis 

levikut laiendav Parnassius mne
mosyne estonica (◊  1–10). Euroopas 
on eristatud ligikaudu 70 mustlaik-
apollo alamliiki [1].

Alamliikide mitmekesisust väi-
kesel alal saab põhjendada muu 
hulgas sellega, et pärast jääaega 

võisid putukaliigid põhjapoolsetele 
aladele levida eri refuugiumidest, 
kus populatsioonide vahelised eri-
nevused olid hakanud välja kuju-
nema juba enne jääaega. Seetõttu 
peab pildivalija arvestama, et naa-
beralal tehtud putukaliigi pilt ei 

|298|  

◊ 8. Rohukõrte kohal lendavad isased mustlaikapollod otsivad rohus 
istuvaid emaseid 

◊ 10. Rohus lennates mustlaikapollo tiivad ajapikku kuluvad

Tööjuhend

◊ 9. Paarituvad mustlaikapollod: nõnda 
saame pildile korraga isase ja emase isendi 
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2015. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistlusel noorte kategoorias loomafoto peaauhinna ja eriauhinna elurikkuse foto eest Geteli Hanni

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 
1. ok toobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada novembri alguses 
Eesti Looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning sellel 
jäädvustatud vabalt looduses elavad loo-
mad, taimed või seened üksi või mitmekesi. 
Mujal maailmas tehtud looma- ja taimefo-
todele on eraldi kategooria. Fotod inimese-
ga harjunud loomadest või istutatud taime-
dest võistlevad vaid noorte kategooriates 
„Koduloom“ ja „Aiataim“. Maastikupilte võist-
lusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab olema 
äratuntav ning autoril võimalikult täpselt 
määratud. Iga foto juurde ootame kindlas-
ti lühikest lugu (200–500 tähemärki), kus ja 

kuidas pilt on saadud ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema 
külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit (noor-
tel 2000). Faili vorming peab olema kas vähi-
ma tihendamisega JPG või TIFF. Igat fotot 
saab esitada ühes kategoorias ning kategoo-
ria peab olema määratud õigesti.

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja esime-
ne auhind nii üld- kui ka noorte arvestu-
ses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järgmistes 
kategooriates: aasta lind (Eesti ornitoloogia-
ühingu eriauhind), käituv loom, väike loom 
(lähi- või makrovõte), veeloom, maailma 
loom (Tallinna loomaaia eriauhind), väike 
taim (lähi- või makrovõte), veetaim, maail-
ma taim, aasta orhidee (Eesti orhideekaitse 

klubi eriauhind), elurikkus (keskkonnami-
nisteeriumi eriauhind), looduse maastikud 
ja mustrid ja linnaloodus (TÜ loodusmuu-
seumi eriauhinnad). Ainult noorte kate-
goorias on eriauhind aiataime ja koduloo-
ma, sh lemmiklooma pildi eest. Eriauhindu 
jagavad ka Eesti loodusmuuseum, Eesti 
Loodus, Eesti Jahimees ja Tuulingu puhke-
maja Haeskas. 

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid 
tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükis-
tes. Kõiki võistlusele saadetud pilte võivad 
korraldajad tasuta kasutada võistlust tutvus-
tavatel üritustel (näitused, ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143

Eesti
Loodusmuuseum

TUULINGU 
PUHKEMAJA

Eesti Looduse 17. fotovõistlus
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pruugi olla kohane, illustreerimaks 
konkreetses kohas elavaid liike. Kui 
kasutame samas kohas tehtud foto-
sid, siis ei eksi me kunagi.

Tasub meeles pidada! Üldreegli 
järgi peab pildistatav objekt täit-
ma küllaltki suure osa kaadrist. 
Portreepildi puhul peab objekt hõl-
mama kaadrist vähemalt kolman-

diku, ümbruskonda haaraval fotol 
võib objekt katta väiksema ala. Ei ole 
vahet, kas pildistame põtra või putu-
kat, kaader peab ühtviisi olema pii-
savalt täidetud. Pidagem seda silmas 
ka putukapilte valides!

Kui tarvilik putukafoto puudub, 
siis tüüpilist ja tavalist liiki on üldju-
hul võimalik pildistada mõne päeva-
ga. Seevastu mõne erilise liigi ja/või 

liigi käitumise pildistamiseks võib 
sageli kuluda aastaid. 

Täname Jaan Viidaleppa, Olavi 
Kurinat ja Erki Õunapit kaasamõt
lemise ja nõuannete eest.

Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963) 
on bioloogid, mõlemad on pikka aega 
tegelnud loodusfotograafiaga.

1.  Lepidoptera and some other life forms ‒  
ftp.funet.fi/index/Tree_of_life/intro.html.

Juuresolevatel fotodel näeme 
kolme päevapaabusilma. Ole
tagem, et tahame ühe ülesvõtte
ga tutvustada kevadel lendavaid 
päevaliblikaid. Millise pildi valik
site?

Valides looduspilte, tuleb sil-
mas pidada aastaaega, putuka-
te fotod pole selles suhtes erand. 
Päevapaabusilma valmikud poevad 
nukkudest välja suve lõpus. Nad 
lendavad umbes kuu aega ringi, see-

järel talvituvad, ja hakkavad uuesti 
lendama kevadel. Seega on keva-
diste liblikate tiivad suvistega võr-
reldes rohkem kulunud. Kasulikke 
lisavihjeid annab kindlasti liblika 
ümbruskond.

Esimesel pildil (◊  13) näeme pea-
aegu veatu tiivakirjaga liblikat, kes on 
peatunud jumikaõiel. Erksad küütle-
vad tiivad ja suviti õitsev jumikas vii-
tavad selgelt suvisele liblikale. 

Teisel pildil (◊  14) on liblika väli-

mus veidi kulunum, kuid igihaljas 
kuusk ei anna lõplikku vastust, mil-
lal on ülesvõte tehtud. Kevadliblikaks 
saab selle tunnistada alles siis, kui on 
teada, mis ajal on pildistatud. Näiteks 
on allkirjas mainitud, et pilt pärineb 
aprilli keskpaigast. 

Kolmandal fotol (◊ 15) näeme paa-
busilma kõrval õitsevat lõokannust 
ja mulluseid kuivanud puulehti, mis 
vihjavad veenvalt liblika kevadisele 
lennuajale.

◊ 13 ◊ 14 ◊ 15

◊ 12. Kapsaliblikate röövikuid võime looduses kohata sagedamini kui valmikuid. 
Nende tüüpiline elupaik on rand, kus kasvab merikapsaid 

◊ 11. Varahommikul putukad puhka
vad. Neile langenud kastepiisad loovad 
aga lummava vaatepildi. Vahel katavad 
veepiisad ka olulisi määramistunnu
seid: fotol varjab piisk tundla tipu, mille 
järgi eristatakse viirpunnpeasid. Fotol 
on harilik viirgpunnpea 
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Rail Baltic

Praegu kahe nädalaga, 
kümne aasta pärast kahe tunniga 
Jaanuari alguses paistis aknast hulganisti lund. „Suusa
matkale! Rail Baltic, siit me tuleme!“ hüüdsid kümned loo
duskaitseringi liikmed, sest matka oli juba mitu talve ooda
tud. Juhuse tahtel kinnitati raudteetrass vaid mõni nädal 
enne matka algust.

Keily Tammaru

Tänavusel talvel näis olevat õige 
aeg võtta taas osa suusamat-
kast. Traditsiooniliselt korral-

dab Tartu üliõpilaste looduskaitsering 
pikemaid matku Eestis igal talvel, kui 
leidub piisavalt lund. Olime juba kolm 
aastat oodanud sellist talve, mil saaks 
suusatada mööda Rail Balticu trassi 
Eesti-osa. 

Külmakraadid ja lumevaip ei and-
nud põhjust kahtlustada, et suusa-
teed võiksid sulada. Keegi meist ei 
olnud valmistunud oludeks, millega 
kahe järgmise nädala jooksul kohane-
ma pidime.

Maardust alustas teed 15 entusiast-
likku suusamatkajat. Mõni kavatses 
osaleda üksnes esimestel päevadel, tei-
sed aga lootsid läbida kogu teekonna. 
Kahe nädala vältel liitus meiega uusi 
matkalisi, ent ka lahkus – igaüks nii, 
nagu jagus võhma või aega. Kokku 

võttis retkest osa 25 tudengit.
Rail Baltic on põhjalõunasuuna-

line raudtee, mis peaks Eestit peagi 
ühendama Läti, Leedu ja ülejää-
nud Euroopaga. Eestis hakkab raud-
tee läbima kolme maakonda: Harju-, 
Rapla- ja Pärnumaad; kogupikkus on 
ligi 210 km. Meie, põigates kord ühele, 
kord teisele poole, läbisime 270  km. 
Raudteel hakkavad sõitma nii reisi- kui 
ka kaubarongid. Seesugune mastaap-
ne projekt maksab palju: nii rahaliselt, 
moraalselt kui ka ökosüsteemide ter-
viklikkuse haavatavuse mõttes.

Esialgu nägime matkas suurepärast 
võimalust looduses viibida, argielust 
ja tsivilisatsioonist välja lülituda, nagu 
looduses ikka. Kuid mida enam edasi 
liikusime, seda selgemalt hoomasime 
Rail Balticu ulatuslikkust ja võimalik-
ku mõju. Seekordne matk oli sihipä-
rasem ja mõtestatum: panime ennast 
proovile ning tõmbasime tähelepa-
nu ühele suurimale taristuprojektile, 
mida Eestis kavandatud.

Kohtusime kohalike inimestega, 
käisime vallavalitsustes ja rahvama-
jades. Jagasime muljeid nii matkast 
endast kui ka mõtetest, mida tekitab 
rajatav raudtee. Nii mõnelgi pool var-
jutavad pealtnäha positiivset hoiakut 
siiski mured. Kohalikud elanikud soo-
vivad oma mõtteid ja muresid jaga-
da, lootes, et neid kuulda võetakse. 
Ametlikult on selleks mitmesuguseid 
viise, kuid kõlama jääb ikka lootuse-
tus: tunne, et pole mingit väljavaadet. 
Seega on paljud kohalikud lihtsalt lep-
pinud Rail Balticu kui paratamatusega, 
mida ei õnnestu ära hoida. 

Ometi on kaalul nende kodukoht, 
põllumaad ja elukvaliteet. Taludel 
on sageli suur emotsionaalne väär-
tus: nende rajamisele ja pidamisele on 
põlvkondadel kulunud aastakümneid. 
Aga praegu tajutakse suurt ebakind-
lust. Planeeringuid muudetakse ala-
tasa. Ikka veel ei teata täpselt, kust-
kaudu hakkab Rail Baltic kulgema. 
Iga talu ja ettevõte peab endale sead-
ma sihte, kavandama tulevikuplaane ja 
investeeringuid, kuid peaaegu võimatu 
on tegutseda, kui tulevik on ebaselge. 
Olukord põhjustab pingeid ning pär-
sib talude arengut ja tööd.

Saku vallas Esko talus võtsid meid 
vastu vallavolikogu esimees ja lähi-

Hommikused 
toimetused 
laagrikohas 
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konna elanikud, kes tahtsid meiega 
oma mõtteid jagada. Esko talu, see-
sama, mille juustu leiame poelettidelt 
ja mida tunneme telesarja „Õnne  13“ 
stseenidest, on üks majapidamisi, mis 
jääb Rail Balticu trassile kõige lähema-
le. Praeguse plaani järgi kulgeb raud-
tee taluhoonete ja karjamaa vaheliselt 
alalt läbi. 

Mõistagi tuntakse siingi muret 
müra ja vibratsiooni mõju pärast, aga 
muresid on teisigi. Praegu on siia piir-
konda kavandatud mitu ökodukti ja 
tunnelit, kuid siiski püsib kahtlus, kas 
need kõik rajatakse. Kardetakse, et 
varem või hiljem hoitakse lisarajatis-
te pealt raha kokku. Kuidas siis loo-
mad karjamaale viia, kui tuleb teha 
suur ring lähima raudteeületuskoha 
kaudu?

Peale kariloomade pöörasime 
tähelepanu ka metsloomadele. Kuni 
lund jätkus, vaatlesime tähelepaneli-
kult loomade jälgi. Loomulikult jäi 
neid teele rohkem pärast seda, kui 
olime Tallinna mõjupiirkonnast välja 
jõudnud. Leidsime põtrade, mets-
kitsede, metssigade, rebaste, jäneste, 
väiksemate kärplaste ja mägra jälgi. 
Tunduvalt rohkem märkasime looma-
jälgi Rapla ja Järvakandi vahel. Kitsi 
õnnestus näha lausa meie ees üle tee 
jooksmas.

Matk äärmuslikes talveoludes. 
Loodus aga otsustas meiega oma 
tempe teha. Kolmandal õhtul maga-
ma minnes oli ilm veel üsna karge, aga 
hommikul ärkasime juba märjal met-

saalusel, puude otsast kukkus lume-
pomme. Sellest päevast peale muutus 
matk tundmatuseni, kuna lumi sulas 
soojuse, tuule ja vihma mõjul äär-
miselt kiiresti. Vaid kahe päevaga oli 
enamjagu lund nagu imeväel kadunud: 
kraavides vulises lausa kevadine suur-
vesi, rohelistel põldudel lainetasid jär-
ved ning risti üle teede voolasid just-
kui kärestikud. 

Hulganisti hakkas silma liikvel ole-
vaid hiiri, ärganud putukaid ja ämblik-
ke. Probleemiks polnud enam kivikõ-
vaks külmunud sokid ja saapad, vaid 
igalt poolt läbi tungiv niiskus ja vesi.

Juba kuuendal päeval libistasime 
suuski mööda muru ja muda ning aeg-
ajalt ettevaatlikult üle teedegi – keegi 
meist ei tahtnud uskuda, mis toimub. 
Ainus, mis motiveeris, oli hüsteeri-
line naer. Vaevaga otsisime lumiseid 
kraavi- ja teepervi, hoidsime metsa-
de idaservadesse, kus veel leidus lund, 
et jõuda Järvakandini, kus meid ootas 
noortekeskuses soe ja kuiv ööbimis-
paik. Järvakandi oligi meie suuskade 
viimane sihtpunkt. 

Pärast pikki arutelusid suusamatka 
kontseptsiooni ja eesmärkide üle, jät-
kasime matka kuuekesi. Vaatasime üle 
kogu varustuse. Meil oli telk, mis peab 
lund, aga mitte vihma, telgi ahi, kir-
ves, saag, kaks suurt potti lõkke peal 
söögi tegemiseks, 57 kg toitu ning kel-
gud, millel vedasime suurt osa varus-
tusest. Matka teiseks pooleks pakki-
sime seljakottidesse vaid hädavajali-
ku. Loobusime isegi telgist: ööbisime 
tagasihoidliku vihmakatte all.

Tartu ülikooli looduskaitseringi matka
teekond piki Rail Balticu trassi

Matkalised ületavad Maardu järve. 
Ilm on külm ja lumeolud suusamat

kaks head
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Jalgsimatk tõi kaasa uued katsumu-
sed. Eriti põnev oli metsas ületada kii-
revoolulist jõge, mis kaardile oli mär-
gitud teena. Kõrval olev jõesäng oli 
ilmselt jäänud liigveele kitsaks. Polnud 
midagi parata: tuli jalad põlvini mär-
jaks teha ja marssida läbi jääkihil voo-
lava vee.

Üsna pea ilmnes uus probleem, 
mida harilikult talimatkal ei koge. 
Pärnu kandis tuletasid olud meile 
meelde, miks on tähtis valida laagri-
plats veekogu lähedale. Öösel kogu-
sime kokku viimaseid lumeräitsakaid 
rohke sambla, okaste ja oksadega, et 
keeta putru ja teevett. Õnneks oli öise 
saju järel kogunenud vihmakattele pii-
savalt vett, nõnda saime teha hommi-
kusööki ja täita termoseid.

Pärnust lõuna pool matkasime 
majandatavate metsalaamade vahel, 
peamiselt mööda pikki sirgeid metsa-
teid. Muu hulgas läbisime enamjaolt 
Eesti pikima, ligi 20 km pikkuse tee 
Kõverist Urissaarde. Ikka veel võis sil-
mata nostalgilisi lumetutte, lumiseid 
kraave ja jäiseid teelõike, mis tahtsid 
jalad alt viia.

Põikasime Surju kanti. Sealsed mets-
konna inimesed võtsid meid vastu, 
rullisid laual lahti ümbruskonna kaar-
di ning pajatasid meile oma lugusid. 
Jooniste järgi saime aimu, et plaani-
tav raudtee kulgeb vana kitsarööpme-

lise raudteetammiga peaaegu rööbiti, 
vahekaugus on vaid paar kilomeet-
rit. Kuna vana raudteetamm paik-
neb praegusel Natura-alal, tuleb Rail 
Balticu tarbeks rajada uus koridor läbi 
metsa.

Olenemata marsruudist jaotab 
raudtee kaheks ka Eestis elutsevate 
loomade populatsioonid. Kuigi üle 
rööbaste ja teetammi alla plaanitakse 
teha mitu ökodukti ja tunnelit, seab 
raudtee kindlasti loomade liikumisele 

tõkkeid. Sellise killustatuse mõjul võib 
geneetiline mitmekesisus väheneda, 
see omakorda halvendab populatsioo-
nide üldist kohasust ning kiirendab 
nende kadumist. Seetõttu peaksid nii 
mastaapse rajatise kavandajad kindlas-
ti pidama nõu teadlastega ning oska-
ma ette näha tagajärgi, mida raudtee 
endaga kaasa toob, ka metsloomadele.

Lõpusirgel saatis meid esimest 
korda terve päeva päike. Olime jõud-
nud Rail Balticu Eesti trassilõigu 
lõppu. Pugesime läbi metsa ammu sis-
sesõidetud rajale, hüppasime üle kraa-
vi ja olimegi piiri ületanud. Mõttes 

andsime teatepulga lõunanaabrite-
le edasi. Olime oma sihi saavutanud, 
kuid jätkasime teed Ikla suunas, kuni 
kõndisime Ainaži muulil vastu tugevat 
tuult ja lörtsi mere poole. Sellestki oli 
vähe. Lõpetuseks läksime merre jää-
pankade vahele suplema.

Tänavune talimatk oli paras katsu-
mus, mis pakkus elamusrohkeid seik-
lusi. Rail Baltic paljastas pisut oma 
varjatud külgi ning loodus tõestas taas, 

et matka kujundab 
tema, mitte meie. 
Retkel kuulasime 
kohalike inimeste 
arvamusi ja nägi-
me trassi alla jäävat 
loodust. Võtsime 
rahulikult aega, et 

mõtiskleda Rail Balticu üle, ja seeläbi 
sai igaüks oma seisukoha kujundada. 

Meie seltskonda valdas nõutus, 
miks Rail Balticut rajatakse: kellel on 
seda tarvis? Võib-olla oleks mõistli-
kum kõigepealt püstitada kavanda-
tud suurprojekti põhieesmärgid ning 
alles siis konkreetsemaid plaane teha. 
Praegusel kujul jätab Rail Baltic suure 
kiiruga tehtud läbimõtlemata otsuse 
mulje.

Keily Tammaru (1994) on Tartu üliõpilas-
te looduskaitseringi juhatuse liige, õpib 
Tartu ülikoolis semiootikat ja kultuuri-
teooriat.

|304|  

Rail Baltic

Viimane päev suuskadel. Otsime lund, et sõita Järvakandi poole, ent vesi tungib 
vägisi peale. Tootsist alates (paremal) jätkus matk osaliselt mööda raudteed

Meie seltskonda valdas nõutus, miks 
Rail Balticut rajatakse: kellel on seda 
tarvis?
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• tutvuma teadaolevalt Eesti madalaima järvega, 
mille suurim sügavus on 1,5 m ja pindala 
407 ha.

• lõbusõidule, piknikule või kalastusretkele 
ainulaadsete katamaraani tüüpi alustega 
Katran, mis on välja töötatud ja ehitatud 
kohapealseid olusid arvestades. Paadid 
on sileda põhjaga, väga stabiilsed ja 
mõeldud kuni kaheksale inimesele.

• algklasse ning lasteaiarühmi 
ekskursioonile „Tõhela tuur“.

 Ekskursioon kestab kaks-kolm tundi, rühma 
võib kuuluda kuni 42 osalejat.

 Tutvume Tõhela külaeluga, käime 
piimandustalus, jalutame puisniidul ning teeme 
paatidega tiiru Tõhela järvel; järve ääres saab 
pidada piknikut. Maismaal on liiklusvahendiks 
TA-6 ehk roheline retrobuss.

Tõhela 
Paadipesa 
kutsub

Tõhela
Paadipesa

Tõhela
Paadipesa

Tõhela
Paadipesa

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

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Reisikiri

Jaanus Paal

Tulemaa on reisi- ja loodus-
huvilisele eestlasele üks kau-
geimaid paiku maakeral. 

Vastupidi mõneti segadust tekitavale 
nimele ei ole seal põlenguid või tuld-
purskavaid vulkaane rohkem kui maa-
kera paljudes muudes piirkondades. 

Praeguse nime võlgneb see maa 
Fernão de  Magalhãesi 1520.  aasta 
ekspeditsioonile. Selle uurimisretke 
krooniku Antonio de  Pigafetta üles-
tähenduse järgi nägid nad metsaga 
kaetud rannikul öösel põlemas roh-
kesti tulesid ja nõnda antigi avastatud 
territooriumile nimeks Tulemaa. 

Tulemaa koosneb mitmesajast saa-
rest: tegu on Lõuna-Ameerika tipus 

asuva arhipelaagiga, mille pind-
ala ulatub 75  000 ruukilomeetrini. 
Enamjao, 45  100  km2, võtab enda 
alla Isla Grande ehk Suursaar. Selle 
idapoolne osa (21  571  km2) kuulub 
Argentinale ja ülejäänud läänepoole 
ala Tšiilile. 

Saarestiku lääne- ja edelaosa on 
mägine: siia ulatuvad Andide lõu-
naharud. Need jätkuvad lääne-ida-
suunalise Darwini mäestikuna ka 
Suursaare lõunaosas. Kõrgeimad 
tipud küünivad seal peaaegu 2500 
meetrini. Kahte kolmandikku Suur-
saare põhja- ning kirdepoolsest osast 
hõlmavad meretasemest kuni paari-
saja meetri kõrgused platood ja laine-
lised tasandikud. 

Tulemaa põhjaosa paikneb Lõuna-
Ameerika, lõunaosa aga Scotia mandri-

laamal. Lõuna-Ameerika laam liigub 
tasapisi lääne poole ning sellega kaas-
nevad aeg-ajalt maavärinad. Laamade 
piiri tähistab Suursaarel Darwini mäes-
tiku põhjaservaga rööbiti kulgev pikk, 
kitsas ja sügav Fagnano järv.  

Ilm on jahe, niiske ja tuuline. Kliima 
on Tulemaal lähispolaarne ja mere-
line, valdavad läänetuuled; sage-valdavad läänetuuled; sage-
li põhjustavad järske ilmamuutusi 
Antarktikast saabuvad külmad õhu-
massid. Tormide tõttu on Tulemaa 
rannikupiirkond olnud meremeeste 
seas ammusest ajast kurikuulus. 

Pinnamoe ning valitseva tuule-
suuna tõttu võib Suursaarel mägi-
sest lääne- ja edelosast tasandikuli-
se põhja- ja kirdeosa poole liikudes 
tajuda selget keskkonnaolude muu-
tust. Näiteks on Suursaare lõunaran-
nikul asuvas Argentina-osa pealinnas 
Ushuaias (◊ 1) keskmine õhutempera-
tuur juulis 1 ºC ning jaanuaris 9,1 ºC, 
kirdeossa jäävas Rio Grandes aga juu-
lis –0,2 ºC, jaanuaris 19,1 ºC. Merevee 
pinnakihi keskmine temperatuur on 
Ushuaias talvel 5,1 ºC, suvel 7,3 ºC. 

Sademeid tuleb Suursaare lääne-

Tulemaa 
soodest kõrgmäestikeni

◊ 1. Agentinapoolse Tulemaa pealinn on Ushuaia, mille kohal kõrguvad liustikega pikitud mäed
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osas aastas 1500  mm, edelas koha-
ti isegi kuni 5000  mm, põhjas aga 
keskmiselt 400  mm. Lumikatte pak-
sus ei ületa 100 meetri kõrgusjoo-
nest madalamal ja Tulemaa põhjaosas 
60  cm, ent merepinnast 700 meet-
ri kõrgusel algavad juba püsilumega 
alad (◊ 1). Lund võib sadada ka suvel: 
kogesin seda oma reisil novembri 
keskpaigas. 

Tutvuda saab lähisantarktiliste 
rohumaadega. Loodusolude ja elus-
tiku järgi saab Suursaarel eristada 
nelja bioomi: põhjaosas lähisantark-
tilised rohumaad (◊ 2), keskosas met-
sastepid, kaguosas sood ning läänes 
ja edelas mäestikukooslused [1]. 

Suursaare lähisantarktilised rohu-
maad on mandriosa Patagoonia pam-
pade jätk. Laugelt lainetav maastik 
laiub siin üsna üksluiselt kümnete kilo-
meetrite ulatuses; enamasti on kõikjal 
korralikult tarastatud karjamaad. 

Toitevaestel liivastel-kivistel nõl-
vadel kasvab valdavalt aruhein 
Festuca gracillima. Niiskematel nõl-
vadel on suurema ohtrusega reba-
sesaba Alopecurus magella
nicus, antarktika kastevars 
(Deschampsia antarctica) 
ja timut Phleum alpi
num. Kõrreliste puh-
maste vahel võib kohata 
kaunist üheõielist king-
lille (Calceolaria uni
flora) või siis Tulemaa 
provintsilille staatuse-
ga rohumõõka Olsynium 
biflorum’i. 

Kohati läbivad maastikku 
mõned ojad-jõed, mille lam-
mid, aga mõnel pool ka lihtsalt 
kõrge põhjaveega laiad orud, on kae-
tud niiskete rohumaade või madal-
soo-kooslustega – vega’dega (◊ 2). 
Kevadel on need vähemalt osaliselt 
üle ujutatud. 

Vega’de taimkattes on tavalised 
antarktika kastevars, odrad Hordeum 
halophilum, H. lechleri ja H.  como
sum, rebasesaba, haguhein Koeleria 
fuegiana, tarn Carex macrosolen, 
luga Juncus schechzeroides, pata-
goonia gunnera (Gunnera magella
nica) ja patagoonia oganupp (Acaena 

magellanica). Vooluveekogude kal-
lastele on iseloomulikud mitmed tar-
nad (Carex gayana, C. curta, C. val
lispulchrae), samuti soo-õisluht 
(Triglochin palustris); kohata võib ka 
siinset suurte kollaste õitega varsa-
kapja Caltha sagittata (◊ 3). Märedele 
on omased tulikad Ranunculus uni
florus ja R.  fuegianus ning põlvjas 
rebasesaba (Alopecurus geniculatus). 

Paikades, kus põhjavee juurde-
vool on piiratud, valitseb suvekuudel 

tugev aurumine ning mullad sooldu-
vad. Niisugustes kasvukohtades lei-
dub taimekooslustes peamiselt nada-
heinu Puccinellia magellanica ning 
P.  biflora, nendega kaaslevat Arjona 
pusilla’t, hanemaltsa Chenopodium 
antarcticum, hiiresaba Myosurus 
patagonicus, teelehte Plantago bar
bata ja soolarohtu Salicornia ambi
gua. Rannikut ilmestavad soolaku-
padurid.

Kuivadel toitevaese mullaga kün-
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◊ 2. Tulemaa Suursaare lähisantarktilised rohu
maad on enamjaolt kasutusel karjamaadena. 

Tarastatud karjaaiad vahelduvad aga väga niiskete 
rohumaade või madalsookooslustega: vega’dega 

◊ 3. Vooluveekogude kallastel võib kohata suurte kol
laste õitega varsakapja Caltha sagittata
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gastel ja platoodel on kujunenud 
nõmmekooslused, milles kõige sil-
mapaistvam liik on punane kukemari 
(Empetrum rubrum). Peale tema on 
siin tüüpilisi stepiliike: Arjona pata
gonica, harilik merikann (Armeria 
maritima), üheksalehine jänesekap-
sas (Oxalis enneaphylla) jt. 

Rohumaade lõunaosas on sademe-
te hulk aastas 350  mm; siin muu-
tuvad valitsevaks patagoonia tuhi-
ku (Chiliotrichum diffusum) põõsad, 
alustaimestu sarnaneb metsaservade 
omaga, kus on sagedased oganupp 
Acaena ovalifolia, lõhislehine ülane 
(Anemone multifida), aster Aster vah
lii, kaheõieline kinglill (Calceolaria 
biflora), kannike Viola magellanica jt.

Metsasteppides vahelduvad rohu-
maad metsaaladega. Enamasti kata-
vad siin künkaid kääbus-lõunapöö-
gi metsad (Nothofagus pumilio; ◊ 4). 
Tuulepealsetel kõrgematel nõlvadel 
ja platoodel asendab teda visam ning 
vähenõudlikum kõverdunud tüvega 
harilik lõunapöök (N.  antarctica; ◊ 5), 
kelle kõrgus ületab harva kuut meetrit. 

Metsastepi lõunaosas leidub puh-
mastaimedega nõmmesid, kus peale 
kõrreliste, punase kukemarja ja aso-
relli Azorella caespitosa paistavad 
kaugele silma Bolax gummifera pad-
jandid (◊ 6). Need on nii tugevad, 
et kannatavad kindlalt ka tallamist. 
Paiguti leidub veel pukspuulehise 
kukerpuu (Berberis buxifolia) sööda-
vate marjadega põõsaid.

Metsasteppidest lõuna pool on 
aastane sademete hulk 400–800 mm. 
Merepinnast 500–600 meetri kõr-
guseni katavad siin mäenõlvu ena-
masti laialehised lõunapöögimetsad. 
Puurinde põhiliik on kääbus-lõuna-
pöök, kes vastuoksa oma eestikeelse-
le nimetusele kasvab neis kooslustes 
kuni 25 meetri kõrguseks. 

Pruunidel leetmuldadel, mis lase-
vad hästi vett läbi, on puurinne tihe ja 
alumised rinded võrdlemisi liigivae-
sed. Sagedasemad liigid on põõsarin-
des iileksilehine kukerpuu (Berberis 
ilicifolia), alustaimestus Adenocaulon 
chilense, maiten Maytenus disti cha, 
raunjalg Asplenium dareoides, rood-
jalg Blechnum pennamarina jt. 

Puude võras parasiteerivad sage-
li puuvõõrikud Misodendron punc
tulatum ja M.  quadriflorum. Okstel 
ja tüvedel leidub nii üksikult kui ka 
kobaratena paarisentimeetrise läbi-
mõõduga roosakaid parasiteeri-
vaid seeni Cytaria perekonnast (◊ 7). 
Põliselanikud tarvitasid neid toiduks, 
seetõttu kannavadki need seened ing-
lise keeles nimetust indian bread ehk 
indiaanileib. 

Kõrgemal mägedes ei ulatu puude 
kasv üle viie meetri ja tüved muu-
tuvad väga kõveraks. Üha rohkem 
lisandub harilikku lõunapööki, kellest 
koosnebki metsa ülapiirile jääv puu-
rinne. Neis kõverdikes on alarinnetes 
tavapärased pukspuulehine kuker-
puu, patagoonia tuhik, erkpunaste 
suurte õiekobaratega tšiili tulepõõ-
sas (Embothrium coccineum), puna-
ne kukemari, roomav madar (Galium 
aparine), lõhislehine ülane jt. 

Üks Tulemaa metsade eripära on 
lamapuude rohkus, mis tuleneb puude 
kõdunemist pärssivast jahedast klii-
mast, samuti vaesest mikroobikooslu-
sest. Näiteks võib hulgaliselt lamapui-
tu näha kääbus-lõunapöögi metsades. 
Metsa ilmestavad veel okstel rippuvad 
habesamblikud ja kohati alustaimes-
tus valitsev roodjalg: kevadel on tema 
noored lehed roostekarva.

Metsapiirist kõrgemal näeb tundra-
laadseid kooslusi. Laialehiste metsade 
vööndis, eeskätt seal, kus kasvab hari-
lik lõunapöök, leidub õhukestel mul-
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◊ 5. Tuulepealsetel kõrgematel nõlvadel 
ja platoodel kasvab vähenõudlik harilik 
lõunapöök (Nothofagus  antarctica)

◊ 4. Tulemaa metsade eripära on lamapuude rohkus, kuna siinne jahe kliima 
pärsib puude kõdunemist. Näiteks võib hulgaliselt lamapuitu näha kääbuslõuna
pöögi metsades

◊ 6. Tulemaa metsastepis äratavad 
tähelepanu Bolax gummifera padjan
did, mis on nii tugevad, et inimesed ei 
suuda neile tallates kahju teha

◊ 7. Indiaanileib kääbuslõunapöögil: 
tegu on parasiteeriva seenega Cytaria 
perekonnast. Põliselanikud tarvitasid 
neid toiduks, seetõttu kutsutigi moo
dustisi indiaanileivaks (indian bread)
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dadel nn külmataskutes punase kuke-
marja ja Bolax gummifera enamuse-
ga nõmmealasid. Samalaadseid koos-
lusi kohtab ka metsa ülapiirist kõrge-
mal, alpiinses vööndis. Sellele vööndile 
on siiski valdavalt omased tundralaad-
sed taimkattelaigud; siin algavad ka igi-
keltsa- ja püsilumealad ning liustikud. 
Nõlvade madalamas osas, sageli juba 
alates mererannikult, on levinud kää-
bus-lõunapöögi metsad. 

Mäestikupiirkonna lääne- ja lõu-
naosas ületab aastane sademe-
te hulk 800–850  mm ja siin kasva-
vad igihaljad kaselehise lõunapöö-
gi (Nothofagus betuloides) metsad. 
Nendegi puude kõrgus ei jää sobiva-
mates kasvukohtades alla 20 meetri, 
kehvades oludes aga taandub kasvu-
vorm põõsasjaks kõverdikuks. Paiguti 
kasvavad need puud läbisegi kääbus-
lõunapöögiga. 

Sedamööda, kuidas sademete hulk 
suureneb (kuni 4000  mm-ni aastas), 
muutub kaselehine lõunapöök tur-
vastunud õhukestel muldadel puu-
rindes ainuvalitsevaks. Põõsarindes 
on tavalised iileksilehine kukerpuu 
ja Lebetanthus myrsinites, alustai-
mestus punane kukemari, lembeväät 
Philesia magellanica, roodjalg, gun-
nera Gunnera magellanica ja ristirohi 
Senecio acanthifolius. 

Suursaare lõunaservas, Beagle’i 
väina rannikul, on kitsas metsari-
ba, kus kaselehise lõunapöögiga kas-
vab segus Winteri vürtskoorepuu 
(Drimys winteri), põõsarindes leidub 
aga maitenit ja tšiili tulepõõsast. 

Kus võib kohata pilgeripuud? 
Suursaare Argentina-osas ühte-
gi okaspuud ei kasva. Tšiili poolel 
võib mõnes paigas leida küpressilis-
te sugukonda kuuluvat pilgeripuud 
(Pilgerodendron uviferum), kelle kas-
vuala ulatub põhjas kuni Valdivia 
ümbruses levivate parasvöötme vih-
mametsadeni. 

Pilgeripuud kasvavad kuni 20 
meetri kõrguseks, nende tüvi on koo-
niline, alaosas võib selle läbimõõt 
olla kuni 1,5 meetrit. Neid leidub 
Vaikse ookeani äärsetel rannikuma-
dalikel segametsades koos kaselehi-
se lõunapöögi ja Winteri vürtskoo-

repuuga. Põõsarinne koosneb seal 
enamasti tšiili tulipõõsast, alustai-
mestu aga Acaena pumila, asteeliast 
Astelia pumila’st, Bolax caespitosa’st, 
koralljalast Gleichenia quadripartita, 
Marsippospermum grandiflorum’st, 
sepsikast Schoenus antarcticus jt. 
Sisemaal leiab pilgeripuid varjatud 
orgudesse jäävates rabades, kus nad 
võivad olla sealse puurinde enamus-
liik. Rabades piirdub nende kõrgus 
tavaliselt paari-kolme meetriga.

Tulemaal leiab põnevaid padjand-
soid. Nii laialehiste kui ka igihaljas-
te metsade vööndisse jäävad orud on 
sageli kaetud rabadega, kus peami-
ne liik on neile sageli erkpunast vär-
vitooni andev lillakas turbasammal 
(Sphagnum magellanicum; ◊ 8). 

Rabade mikromaastikud – mät-
tad, mättavahed, älved – on küllalt-
ki sarnased Põhja-Euroopa raba-
dega. Laukad on 3–60 meetri pik-
kused ja paiknevad enamasti röö-
biti – ristisuunas nõlva kaldega. 
Laugastes leidub ka pudevat turba-

sammalt (S.  cuspidatum) ja hübriid-
set S.  falcatulum’it. Märesid ja lau-
kaid ääristavad Tetronicum magella
nicum ning tarnad Carex magella
nica, C. curta ja C. banksii. Mätastel 
kasvavad punane kukemari, gun-
nera, Pernettia pumila jt. Kuivema 
kliimaga piirkondades dominee-
rib turbavaiba kohal sageli loaline 
Marsippospermum grandiflorum. 

Väga eripärased on Suursaare kagu-
rannikule jäävad padjandsood, mis 

võivad laugeid nõlvu 
ja künkaid katta 
ka vaipsoodena. 
Nende soode kuju-
nemine seostub ees-
kätt suure sademe-
tehulgaga, mis sel-
les piirkonnas ula-
tub 2000–5000  mm 

aastas, aga ka tugevate tuultega, mis 
kannavad rannikupiirkonda rohkesti 
mereveepritsmeid. 

Peamiselt koosnevad padjan-
did Astelia pumila’st ja Donatia 
fascicularis’st. Neil mõlemal on jäi-
gad piklikud lehed, mis tihedalt koos 
kasvades tekitavad paarikümne senti-
meetri kõrgusi kõvu mättaid ja peen-
raid. Neid padjandeid ümbritsevad 
madalad laukad. Turbasamblaid sel-
listes rabades peaaegu ei leia. Nende 
puudumist seostatakse just soolaste 
pritsmete mõjuga. 
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◊ 8. Rabade samblavaip koosneb kõikjal lillakast turbasamblast (Sphagnum magel-
lanicum). Fotol on peenralaukaraba Rancho Hombre lähedal 

Väga eripärased on Suursaare kagu
rannikule jäävad padjandsood, mis 
võivad laugeid nõlvu ja künkaid 
katta ka vaipsoodena. 
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Saarestikus elutseb peaaegu viis-
kümmend liiki imetajaid. Rohu-
maadel, metsastepis ja mägede ala-
osas kohtab neist kõige enam guana-
kot (Lama guanicoe; ◊ 10). Metsades 
ning mägedes elab endeemne puna-
rebane (Dusicyon culpaeus lycoides). 
Mageveekogudes võib näha saarmaid 
(Lontra provocax), kelle elupaigaks 
on sageli ka rannikuvöönd. 

Ranniku murrutusvööndis, kus 
kasvavad pruunvetika (Durvillea 
antarctica) kogumikud ja leidub roh-
kesti molluskeid, näeb mõnel pool 
toitumas merisaarmaid (L. felina). 
Samuti elutsevad rannikumeres meri-
lõvid (Otaria flavescens) ja merikarud 
(Arctocephalus australis). Mõnikord 
satuvad sinna ka vaalad ja delfiinid.

Väga suurt mõju on Tulemaa 
loodusele avaldanud sissetoodud 
loomad. Neist on kõige tuntum 
1946.  aastal Kanadast introdutseeri-
tud kanada kobras (Castor canaden
sis), kes on eriti Suursaare lõunaosa 
metsaalasid tugevasti ümber kujun-
danud, paisutades sealseid jõgesid. 

Mõju poolest teise kohta hõivab 
ilmselt küülik (Oryctolagus cunicu
lus), kes on mägedes metsalagendike-
alused maalapid oma urgudega tihe-
dalt läbi uuristanud. Mainimata ei saa 
jätta minki (Mustela vison) ja ondat-
rat (Ondatra zibethicus), kelle mõju 
vee-elustikule ja kaldataimestikule on 
samuti märkimisväärne.

Suurematest lindudest kohtab 
vega’des ja metsalagendikel arvukalt 
niidu nösuhane (Chloephaga picta) 
ning suure kõvera noka ja musta 
näoga habeiibist (Theristicus melano
pis). Rannikul võivad paljude muude 
liikide seas pesitseda ka patagoonia 
pingviinid (Spheniscus magel
lanicus). Metsades liiguvad 
aga säravrohelise sulestikuga 
väike-pöögipapagoi (Enicognathus 
ferrugineus) salgad. Röövlindudest 

on mõistagi kõige tähelepanuväär-
sem mägedega seotud liik andi ehk 
kaeluskondor (Vultur gryphus).

Esimesed inimasukad jõudsid Tule-
maale Magalhãesi väina kaudu üsna 
varsti pärast mandrijää taandumist 
11  000  – 15  000 aasta eest. Tollal 
oli merevee tase sedavõrd madal, et 
Suursaare ja mandri vahel oli mitu 
maasilda. Suursaare rohumaade ja 
metsasteppide ala asustasid selkna-
mid ehk onad, kagunurka aga mane-
kenkid ehk hausad; need hõimud olid 
rändava eluviisiga ja elatusid peami-
selt guanakode küttimisest. 

Metsade piirkonnas liikuvad 
põliselanikud varjasid end ööbi-
mispaikades külma tuule eest 
üksnes mõne teivastele kinnita-
tud loomanahaga, metsaaladel 
ehitati okstest onnid. Tulemaa 

lääne- ja edelaossa jäävatel saartel, 
samuti Suursaare rannikul elasid alaka-
lufid, Beagle’i kanali äärsetel ranniku-
tel aga yámana’d, kes mõlemad olid nn 
kanuurahvad. Puukoorest valmistatud 
kanuudega käidi merel kalastamas ning 
suuri mereloomi ja linde küttimas. 

Tähtsa osa rannikuelanike toidust 
hõlmasid molluskid (vt ka ◊ 9): nende 
karbikuhilate põhjal saab rannikul 
kindlaks teha sealsete inimeste pea-
tuspaigad. 

Kokkupuude eurooplastega osutus 
Tulemaa põliselanikele saatuslikuks. 
Eurooplaste sisse toodud haigused ja 
alkohol, aga ka iha mereloomi üleliia 

küttida murdsid põliselanike elujõu. 
Oma osa oli selles veel 19.  sajan-
dil kolonistide järjest enam laien-

dataval loomakasvatusel. Ette jää-
vaid põliselanikke kütiti kohati nagu 

jahiloomi, nende mahalaskmise eest 
maksti isegi preemiat. Põliselanike vii-
mased esindajad, Navarina saarel ela-
nud õed Ursula ja Cristina Calderón, 
surid 2003. aastal. 

1.  Borla, María Laura; Vereda, Marisol 2005. 
Exploring Tierra del Fuego: a handbook for 
the traveler at the end of the world. Utopias, 
Ushuaia.

Jaanus Paal (1947) on botaanik ja eme-
riitprofessor, töötab TÜ botaanika- ja öko-
loogiainstituudis vanemteadurina. 
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◊ 9. Tulemaa rannakaljusid  katavad sageli molluskikoloooniad. Rannikul elanud 
põlisasukatele olid need omal ajal tähtis toidupoolis. Nüüd saab karbikuhilate 
põhjal teha kindlaks toonaste inimeste peatuspaigad

◊ 10. Guanakod on kantud 
maailma looduskaitseliidu (IUCN) 
punasesse nimistusse, ent 
Suursaare rohumaadel võib 
neid näha üsna sageli
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loogiainstituudis vanemteadurina. 

 10. Guanakod on kantud 
maailma looduskaitseliidu (IUCN) 
punasesse nimistusse, ent 
Suursaare rohumaadel võib 
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Seto luudusõ entsüklopeedia
Setomaa koguteos 1. Loodus
Mart Külvik, Katre Palo, Ivar Puura, 
peatoimetaja Mare Aun. Eesti Rahva 
Muuseum, 2016. 544 lk

Eesti sees on 
palju maid, 
mõni suu-

rem, mõni väik-
sem, mõnel maal 
on isegi oma keel, 
mis paneb näiteks 
kirjakeele väidetava sünnipaiga asu-
kad Virumaal kukalt kratsima. Neid 
Eestimaa sees asuvaid maid omava-
hel võrrelda on muidugi tänamatu 
töö, mille eest vaevalt kiitust teenib. 
Aga Setomaa on kahtlemata üks Eesti 
põnevamaid ja värvikamaid nurki, ta 
ju paiknebki meie kodumaa kagu-
nurgas. 

Hiljuti ilmunud „Setomaa 1. 
Loodus“ on koguteos, mis on sündi-
nud üle 50  autori ühise töö viljana. 
Aukartusega tuleb vaadata Setomaa 
looduse raamatu toimetajate poole: 
nende aastatepikkuse töö ja vaeva 

tulemused on nüüd väga korralikult 
kaante vahele jõudnud. 

Mitmesuguse tähtsuse ja tööüles-
annetega toimetajate loetelu raama-
tu sisukorra kõrval küünib peaaegu 
paarikümne nimeni, sest eesti keele 
kõrval saab pildi Setomaa loodusest 
ka seto, inglise ja vene keeles, tõsi küll, 
lühemate resümeede kaudu.

Raamat jaguneb paarikümneks jao-
tiseks ja pakub klassikalise ülevaate 
Setomaa loodusest, ülevaatlikult on 
tutvustatud ka kultuurilugu. Siinkohal 
ei ole otstarbekas kõiki jaotisi nimeta-
da, sest raamatul on mahtu ligemale 
550 lehekülge; juttu tehakse nii geo-
graafiast-geoloogiast, kliimast kui ka 
elusloodusest selle kõige mitmekesi-
semates vormides. 

Setomaa loodus on rikas ja pakub 
loodushuvilisele mitut laadi üllatu-
si. Näiteks elab seal teiste loomade 
kõrval suukilpkunn ehk eesti keelde 
ümber pandult sookilpkonn. 

Setokeelset loodusetutvustust 
tasub kindlasti eriti esile tõsta. Üks 
teose koostajaid Mart Külvik on sis-

sejuhatuses märkinud, et nii mõndagi 
loodusteaduslikku terminit ega nime-
tust polnud algul seto keeles olemas 
ja nõnda tuli toimetusel pakkuda uud-
seid sõnu ja mõisteid. Võib vaid arva-
ta, kuidas säärane tegevus autorite 
loovust ergutas!

Raamatu koostajate hinnangul on 
tegemist teosega, kuhu on koondatud 
kogu teadmiste varamu, mida senini 
on õnnestunud Setomaa looduse kohta 
välja uurida. Unustusse pole jäetud ka 
seda ala, mis praegusajal jääb Venemaa 
föderatsiooni koosseisu: käsitletud on 
ka piiritagust loodust. 

Hindan sedalaadi raamatuid nagu 
Setomaa koguteos väga kõrgelt, pean 
selle teose ilmumist tähtsaks sünd-
museks kodumaa loodust tutvustava 
kirjasõna hulgas. Eestimaa sees asu-
vate „teiste maade“ tutvustamisel on 
see märkimisväärne teeviit ja nagu 
koostajad on viidanud, on oodata lisa. 
Käsil on kaks järgmist koguteose osa, 
teine köide (ajalugu) on aga ilmunud 
2009. aastal.

Indrek Rohtmets

Seljavenituspingid

Medifur OÜ, tel 646 3350, 506 7040
Kauplus on avatud uuel aadressil: Mustamäe tee 5, Tallinn

Maailma parim toidukuivati EXCALIBUR

Profiblenderid 3 HJ HUROM aeglane mahlapress

www.väetoit.ee

TOITU 
TERVISLIKULT! 

SELJAD KORDA!
www.medifur.ee

Raamat
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70             EESTI LOODUS  APRILL 2016

Akadeemik Karl Ernst von Baer (1792–1876), üks kuulsamaid 
eestimaalasi läbi aegade, oli väga mitmekülgne loodus
teadlane. Kõige muu kõrval huvitus ta taimegeograafiast ja 
kogus oma ekspeditsioonidel rohkelt taimset materjali. 

Olavi Kurina, Thea Kull, Heli Kirik

Baeri herbaarium on tänapäeval 
tallel Eesti maaülikooli herbaa-
riumis (TAA). Kogu koosneb 

ligi 10 000 herbaarlehest ning sisaldab 
peale kõrgemate taimede pisut ka veti-
kaid, samblikke ja seeni. Herbaariumis 
on taimi kogu maailmast (Euroopa, 
Aasia, Aafrika, Ameerika), paljud neist 
on saadud kas vahetusena või kingiks 
kolleegidelt. Hoolimata üle 170-aas-
tasest vanusest on herbaarium väga 
hästi säilinud. 

1840. aasta suvel Lapimaa ekspe-
ditsioonil herbariseeris Baer Barentsi 
mere ääres Motowskis sealse taimes-
tiku näidiseid. Nagu arktilisele suve-
le omane, oli ta ümbritsetud tuhan-
detest ründavatest pistesääskedest. 

Tähtheina Stellaria borealis eksemp-
lari kogumisel sattus üks neist koos 
taimega kuivama ja jõudis kaunis eba-
harilikul moel tänapäeva. 

Tänavu jaanuaris, korrastades 
Baeri taimekogu, leiti nii taim kui ka 
sääsk külg külje kõrval herbaarlehelt. 
Tähtheina perekonda kuuluv Stellaria 
borealis Bigelow on niiskeid kasvu-
kohti eelistav tsirkumpolaarse leviku-
ga taim. Kuna teda Eestis ei kasva, 
puudub tal maakeelne liiginimetus. 
Teistest keeltest tõlgituna võiks teda 
eesti keeles kutsuda põhja-tähthei-
naks (sm pohjantähtimö; ingl boreal 
starwort või northern stitchwort). 

Aastal 1840 ei olnud Baeri rünna-
nud sääse liiki veel teadusele kirjelda-
tud, erinevalt tähtheinast. Oma nime 

sai sääsk alles eelmise sajandi alguses. 
Tegemist on perekonda linnusääsk 
kuuluva liigiga Culiseta alaskaensis 
(Ludlow, 1906), kellel tänini ei ole 
eestikeelset liiginimetust. See liik on 
samuti holarktilise levikuga, eelista-
des põhjapoolsemaid alasid, kuid on 
tavaline ja laialt levinud ka Eestis. 

Selle liigi isendid on pistesääsklas-
te kohta küllaltki suured ja kevadel 
väga varajased, sest valmikuna talvi-
tunud emased lahkuvad oma peidu-
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Sääsk herbaarlehelt: Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906). See isend võiks olla ainus Baeri „kogutud” putukas Eesti entomoloo
giakollektsioonides

Karl Ernst von Baer aastal 1840

Loodusteaduslike kogude varasalvest

Sääsk, kes ründas 
Karl Ernst von Baeri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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paikadest vahel isegi enne 
lume lõplikku sulamist. 
Tundras tiirlevad niisugu-
sed pistesääsklased tohutu 
suurte näljaste parvedena. 

Uue põlvkonna valmi-
kuid tekib juurde hiliske-
vadest varasügiseni. Endast 
lugu pidav C. alaskaensis rün-
dab meeleldi suuri imetajaid, 
sealhulgas inimest. Verd vajavad 
vaid emased pistesääsed, isased saa-
vad hakkama nektari ja taimemah-
laga. Seetõttu ei ole kummaline, et 
Lapimaal välitöid tegev Baer võis 
koos taimega kaasa võtta ka mõne 
teda piiranud emase pistesääse.

Nüüd, üle poolteise sajandi hiljem, 
rikuti kahe liigi kooselu herbaarle-
hel ning sääsk kolis Eesti maaüli-
kooli entomoloogilisse kollektsiooni 
(IZBE). Mõlemad isendid on kantud 
Eesti isendipõhiseid loodusteaduslik-
ke kogusid ühendavasse andmebaasi 
PlutoF ning saanud seal endale ainu-
omased numbrid: sääsk IZBE0210180 
ja tähthein TAA0121317. Kunagisest 
suhtest annab aimu kommentaar 
mõlema isendi kirjes. 

Loomulikult on eelkirjeldatud 
sündmus vaid oletus. Me ei tea, kas 
Baer tegelikult tappis selle sääse, või 
sattus putukas herbaarlehele min-
gitel muudel, hilisematel asjaoludel. 
Baeri herbaariumi oli aga siiani talle-
tatud kokkupakituna; hiljutine põh-
jalik revisjon, mille käigus skaneeriti 
herbaarlehed, oli esmakordne. 

Eeldades, et 1840. aastal kogutud 
taim ja sääsk on üheealised, on meie 
kangelane teadaolevalt ainus Karl 
Ernst von Baeri „kogutud” putu-
kas Eesti entomoloogiakollektsioo-
nides. 

Baeri herbaariumi korrastamist ja 
digiteerimist toetab keskkonnainvestee
ringute keskus. Herbaaretiketti kom
menteeris lahkesti Erki Tammik saar.

Olavi Kurina (1966) on Eesti maaüli-
kooli põllumajandus- ja keskkonnains-
tituudi zooloogiaosakonna vanemtea-
dur, Thea Kull (1966) on samas botaani-
kaosakonna teadur ja Heli Kirik (1990) 
zooloogiaosakonna doktorant.
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Karl Ernst von Baeri Motowskist kogutud tähtheina Stellaria borealis herbaarleht. 
Sääsk on märgitud noolega
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Tiit Kändler

Minu meelest on nüüdisaja 
põhiküsimus selline: „Kas 
inimene loob roboti või 

kujundab robot inimese robotiks?“ 
See küsimus kõlab ajakohasena igas 
valdkonnas, saati siis nõnda kõikehõl-
mavas, nagu seda on loodus laiemas 
tõlgenduses. Kui me otsime universu-
mist elu märke, siis välistame maake-
ra. Me otsime mingit muud elu, just-
kui sellest elust, mis meie ümber loob 
ja laulab, oleks veel vähe. Olemata 
suutelised mõistma Maa elu olemust, 
otsime elu mujalt. 

Me oleme konstrueerinud enese-
le antroopsusprintsiibid, mis meie 
südametunnistust rahustavad. Meile 
nähtav universum käitub niisugus-
te üleüldiste seaduste järgi, millele 
annavad algtingimused sellised muu-
tumatud konstandid, mis on olnud 
tarvilikud ja piisavad elu tekkeks. 

Me ei küsi eneselt küsimusi, mille 
kohta on ette teada, et me ei oska vas-
tata. Üks küsimus on selline: kas uni-
versumil on olnud mõistuspärast elu 
vaja omaenese eksistentsiks? Kui jah, 
siis kas ei peaks piirduma elu olemas-
oluga ühel universumi liivateral? Elu 
kestmisega Maal on eluvormid teise-
nenud; meie nimetame seda evolut-
siooniks, et end kivikuningana tunda.

Minu arvates on praeguseks saa-
nud selgeks, et on küsimusi, mille-
le inimene vastata ei oska ega hakka 
kunagi oskama. See on religioonide 
tekke ja paljudeks oksteks harunemi-
se alus. Meie nimetame fundamenta-
listideks selliseid rahvaid, kes välista-
vad ja isegi keelavad küsimused, mil-
lele inimene vastust teada ei saa.

Üht sorti Maa teadusrahvas otsib 
mõtlevat elu kustahes universumis, 
peaasi, et see ei elaks Maal. Nad loo-
davad, et ehitades triljoneid maks-
vaid seadmeid, avastame sellise elu, 
mis oskab vastata küsimusele „Mis 
on elu?”. Ja mis oli enne Suurt Pauku 

ja kuhu on peitunud tume matee-
ria ja tume energia? Kui saame neilt 
vastused välja meelitada, siis hoiame 
kokku miljoneid ja saame saata tead-
lased tootvale tööle, näiteks kulu-
arvutajateks.

Teist sorti teadusrahvas püüab ehi-
tada tehislikku elu, mis oskaks vastata 
isegi meie jaoks võimatutele küsimus-
tele. Ent nad püüavad oma eesmärki 
salata, peites selle tehisintellekti varju 
taha. Kuid milleks ehitada üles aju, 
kes on täpselt sama tark või loll kui 
inimene? Salajane siht on ikka ehita-
da olend, kes on inimesest võimekam 
ja targem. Milleks meile seda vaja on, 
seda varjatakse kiivalt.

Ehkki eesmärk on selge: kulutada 
triljoneid, et saada vastust küsimuste-
le, millele meie eales vastata ei suuda, 
ning sellega hoida kokku miljardeid. 
Näiteks võib tehisajuga robotilt karis-
tust kartmata küsida „Mis oli enne, 
muna või kana?“ või koguni „Kui sa 
sallid sallimatust, kas siis oled salliv 
või sallimatu?“.

Tehisintellekt võib Eestile luua õig-
lase haldusjaotuse, igale Maa inime-
sele aga kätte näidata koha, kus tal on 
kõige parem elada, nii et tema naaber 
ei peaks Marsile kolima. Ühesõnaga: 
superaju ei ole üksikute teadlaste veid-
rus, vaid inimkonna vältimatu vaja-
dus. Kuid me ei pruugi loota, et loodav 
superaju oleks nii lihtsameelne nagu 
praegu Maal elav elu, et iseennast pal-

jundama hakkab. Superaju on lugenud 
Engelsit ja teab, et töö tegi ahvist ini-
mese, ja inimeseks ta tagasi saada ei 
taha. Nõnda ei jää tal muud üle kui 
rakendada inimene oma teenistusse, 
iseennast paljundama ja edendama.

Mõneti ongi see juba juhtunud. 
Autod on pannud inimese rakkesse, 
sundides Henry Fordist alates end 
üha enam ja enam paljundama, üha 
uutesse ja uutesse vormidesse mõt-

lema. Isesõitvad 
autod vabanek-
sid inimesest kui 
juhist, reisijast 
ja koormast, aga 
kunagi ei loobuks 
nad võimalusest 
orjastada inimene 

iseenese tootmiseks. Nutitelefonid, 
-majad ja -külmikud ei teki mitte sel-
leks, et Maalt välja surra, vaid sel-
leks, et rakendada inimene iseenese 
teenistusse, iseennast taastootma ja 
edendama.
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Essee

Loodust ja inimest pürib valitsema robot

Seda esseed soostusid robotid aval
dama vaid seetõttu, et autor on 
robotite korraldusi täpselt täitnud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Näiteid võib juba praegu tuua 
tuhat ja üks: leidub seadmeid, mis 
loevad inimese abita raamatuid ja tõl-
givad neid keeltesse, mida ei suuda 
mõista ükski inimene; on personaal-
meditsiinisüsteeme, mis ei vaja ini-
mest kui patsienti, vaid kui iseenese 
taastootjat ja imetlejat. On satelliit-
kuubikuid, mis saadetakse orbiidile, 
Kuule või asteroididele küll üllaste 
ja ausana näivate põhjenduste saatel, 
ent mis tegelikult ei ole inimestele 
vajalikud muuks, kuid et neid taas-
toota. 

Kvantfüüsikud on kõige praegu toi-
muva kohta, selleks et põhjendada, 
miks inimene muutub roboti jaoks 
lihtsalt robotiks, välja mõelnud põi-

mumise ja mittelokaalsuse printsii-
bid. Need tähendavad, et kui maailm 
ei ole lokaalne, siis peadki olema mit-
mes kohas korraga, ja kui juba kelle-
gagi kokku oled puuutnud, siis jäädki 
temaga põimunuks. Neid kohustu-
si suudavad täita ainult robotid, kes 
kasutavad inimesi iseenese hooldaja-
te ja valmistajatena.

Et oma robotimaailma korrasta-
da, lõi ameerika teaduskirjanik Isaac 
Asimov 1942. aastal kolm robootika-
seadust.

1. Robot ei tohi inimolendile viga 
teha või oma tegevusetusega lasta tal 
ohtu sattuda.

2. Robot peab alluma inimolendi 
korraldustele, välja arvatud siis, kui 
need on vastuolus esimese seadusega.

3. Robot peab kaitsma oma ole-
masolu, seni kui see pole vastuolus 
esimese ja teise seadusega.

Need seadused on nõnda lahjad, et 
iga robotadvokaat saab õigeks mõis-
ta mistahes roboti käitumise mista-
hes inimese suhtes. Samuti on robo-
tite teenistuses olevad juristid nende 
kolme seaduse rakendamise ulatust 
laialdaselt suurendanud.

Õigupoolest on  inimene ja robot 
juba kohad vahetanud. Minge kas-
või mistahes panka, poodi või par-
lamenti. Jälgige toimuvat! Küsitlege 
diilerit, kassapidajat või rahvaesin-
dajat. Ja siis tehke inglise arvuti-
geeniuse Alan Turingi 1950. aastal 
pakutud test: püüdke mitmesugus-
te küsimuste esitamisega ära arva-
ta, kas seina taga istub inimene 
või tehisintellektiga arvuti; püüdke 
otsustada, kas tegu on inimese või 
tehisajuga varustatud robotiga. Te 
veendute peagi, et vastuse saami-
seks peaksite ehitama uue tehisaju-
ga roboti.

Tehisajuga robotid, mida me ise-
enese petmiseks nimetame nutimasi-
nateks, on juba ammu muutunud loo-
duse lahutamatuks osaks ja neile keh-
tivad kõik looduse, loomade ja laste 
ning naiste kaitse seadused. Ning nad 
ei ole nii rumalad, et paljundaksid 
end ise: selle musta töö on nad jätnud 
inimesele. Asimovi seadused on juba 
ammu pahupidi pöördunud ja kõla-
vad nüüd nõnda:

• inimene ei tohi robotolendile viga 
teha või oma tegevusetusega lasta tal 
ohtu sattuda;

• inimene peab alluma robotolendi 
korraldustele, välja arvatud siis, kui 
need on vastuolus esimese seadusega;

• inimene peab kaitsma oma ole-
masolu, seni kui see pole vastuolus 
esimese ega teise seadusega.

Kes nende seadustega ei nõustu, 
mingu õue ja virutagu nuiaga esimese 
ettejuhtuva nutiauto pihta. Või mingu 
lennujaama ja püüdku selle nutivära-
vatest läbi tormata. Seda esseed soos-
tusid robotid avaldama vaid seetõttu, 
et autor on robotite korraldusi täpselt 
täitnud.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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pürib valitsema robot
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2012. aastal Kopenhaagenis 
peetud Euroopa teadus

foorumil (ESOF, European 
Science Open Forum) tutvus
tas Eesti teadus ennast näitu

sel ESOFi peasaali ees. Meie 
väljapanek oli muu näidatu 

kõrval tõeline välja panek: 
seismine kahe jalaga maal 

(mis sest, et vesisel). Näha sai 
laevavrakkidele sukelduma 

mõeldud robotkilpkonna 
paarikümnesentimeetriseid 

mudeleid, mis helesiniselt 
piimjas akvaariumivees oma 
nelja loivaga lõbusalt ulpisid, 
süttiva tulukese poole suun

dusid ja iga kaheksa tunni 
järel süüa ehk akude laadi
mist tahtsid. Tallinna tehni
kaülikooli professori Maarja 

Kruusmaa ja tema kolleegide 
robotiarendused said mullu 

Eesti riigi teaduspreemia 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Märts: 
sadu ja sula

Keskmisest tublisti soojema küün
lakuu järel ei saanud talv paas
tukuulgi enam täit hoogu sisse. 

Kui eriti märtsi algul oli öösiti siinseal 
õige krõbedaid külmakraade, siis päeviti 
valitsesid terve kuu valdavalt ikka pluss
temperatuurid. Lund sadas aegajalt 
päris rohkesti, ent suusatalv ei naasnud 
ja lume jaotus jäi nagu veebruariski 
Eesti eri paigus väga ebaühtlaseks. Kuna 
kuu lõpp oli õige soe, kadus lumi kui 
nõiaväel, viimaseks suuremaks valgeks 
laiguks jäi VäikeMaarja ümbrus.
Ilmateenistuse kokkuvõte kinnitab 
ootuspärast: märts oli pikaajalisest kesk
misest soojem (+0,2° vs –1,1°), tublisti 
napima sajuga (20 mm vs 37 mm) ja 
veidi päikeselisem (136 vs 127 tundi). 
Õhutemperatuuri maksimum, 14,3°, 
mõõdeti 29. märtsil Pakril ja miinimum, 
–18,3°, 1. märtsil VäikeMaarjas. Suurim 
ööpäevane sajuhulk, 22 mm, registreeriti 
8. märtsil Valgas.

01.03  Maaamet korraldas Tallinnas 
seminari, kus tutvustati ruu
miandmete ja ruumiandme
teenuste uuendamise projekti 
tulemusi.

01.03  Algas Eesti ornitoloogiaühingu 
„Suvise aialinnupäeviku“ kolmas 
hooaeg.

01.03  Eesti maaülikool, Baeri maja tea
dusloo uurimise keskus ja Eesti 
looduseuurijate selts korraldasid 
Tartus traditsioonilise Baeri päeva.

01., 15. ja 29.03 Tartu tähetorni ast
ronoomialoengud: „Universum 
meie ümber“ (Elmo Tempel), 
„Gravitatsioonilised lained – 
lõpuks mõõdetud!“ (Jaan Pelt) 
ja „Professor Huthi pärand“ (Lea 
Leppik).

02.–03.03 EMÜ veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituudi tradit
siooniline konverents „Terve loom 
ja tervislik toit 2016“.

03.03  Vapramäe loodusmaja loodusõh
tul „Aasta loom – mäger“ esines 
Remo Savisaar.

03., 10., 17., 24. ja 31.03 Eesti loodus
muuseumi Öökulli akadeemia 
õhtud: Valdur Mikita rääkis eest

Kroonika
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1. märtsil ehtis miinuskraadidega 
udusevõitu hommik puud toreda här
marüüga

Pakkuge looduskaitsepreemia ja 
looduskaitsemärkide kandidaate!

Keskkonnaministeerium ootab 
18. aprillini ettepanekuid 
Eerik Kumari looduskaitse-

preemia ja Eesti looduskaitsemärgi 
kandidaatide kohta.

Eerik Kumari looduskaitsepreemia-
ga tunnustatakse inimesi, kelle tegevus 
looduslike koosluste, haruldaste liiki-
de või looduse üksikobjektide uurija 
ja kaitse korraldaja ning loodushoiu-
teadmiste levitajana on olnud pikaaja-
line ja tähelepanuväärne. Preemiat on 
välja antud 1989. aastast ning alates 
2010. aastast pälvib Kumari loodus-
kaitsepreemia saaja ühtaegu loodus-
kaitse kuldmärgi. Preemia suurus on 
5000 eurot.

Eesti looduskaitsemärgi saavad 
inimesed, kellel on märkimisväärseid 
teeneid looduse uurija, loodustead-
miste levitaja ja looduskaitse arenda-
jana nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. Looduskaitse hõbemärki on 
antud välja alates 2011. aastast; seni 
on märgi rinda saanud 30 inimest.

Ettepanekud palutakse saata kesk-

konnaministeeriumi looduskaitse-
osakonda hiljemalt 18.  aprilliks aad-
ressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või 
keskkonnaministeerium@envir.ee.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kodaveres sai näha jäämägesid

Tartumaal Peipsi ääres on 
kevadtalvel ikka kuulsad 
olnud Nina küla rüsijääkuh-

jad, mis vahel on tikkunud majugi lii-
gutama ja mõnikord püsinud kuni jaa-
nipäevani. Tänavu on vägevad kuhja-
tised kerkinud kümmekond kilomeet-

rit põhja pool asuva Kodavere kal-
mistu kõrvale, rannast mõnekümne 
meetri kaugusel. Kuna uhkest loodus-
nähtusest teatas ka näiteks Postimees, 
nägi kevadpühade aegu muidu vaikne 
kohake rohket huvilejahulka.

Loodusajakiri

Mullu pälvis Kumari looduskaitsepree
mia Tiit Sillaots, nüüd paraku juba 
manalamees
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Lihavõttepühade ajal oli Kodavere paljude tartlaste ja küllap kaugemaltki tulnute 
populaarne väljasõidukoht
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Robootikavõistlus 
keskendus tänavu prügile

Robootikavõistluse „First 
Lego League“ (FLL) Eesti 
finaal peeti 12.–13.  märtsil 

Tallinnas. Võitis Sõmeru avatud noor-
tekeskuse meeskond Triblox. Noortel 
robootikutel ootab ees ettevalmis-
tus rahvusvaheliseks võistluseks 
„Open European Championship“, 
mille tarbeks arendavad nad lego-
robotit ja prügiteemalist projek-
ti. Rahvusvahelisele võistlusele aitab 
neil sõita hasartmängumaksu nõu-
kogu 5000 euro suurune stipendium.

Maailmas üle 290  000 last ühen-
dava robootikavõistluse „First Lego 
League“ Eesti finaalüritusest võttis 

osa üle 380 õpilase ja juhendaja, sh 41 
meeskonda Eestist, Lätist, Ukrainast, 
Rootsist ja Moldovast. Kõik mees-
konnad püüdsid võistluse teema 
„Prügi rännak” järgi leida uuendus-
likke lahendusi prahiprobleemidele.

Välja jagati 15 karikat. Üldvõidu 
saanud Triblox oli robotimängus 
teine ja ehitas valmis nutika sead-
me, mis aitab vältida üle ajavaid prü-
gikaste ja võimaldab prügi ära visata 
nõnda, et käed ei saa mustaks. Ühtlasi 
pakkusid nad oma seadet tootmiseks 
kodukandi ärimeestele.

Robootika/TÜ/Loodusajakiri
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laste jätkusuutlikkusest, Tõnu 
Ploompuu teemal „Taimede 
pulmad: üksi ja abilistega“ ja 
Vahur Sepp pulmakommetest 
loomariigis; näituse „Metsanotsu: 
tõeline siga“ lõppakordina näi
dati Hollandi dokumentaalfilmi 
„Metssiga“ ning Urmas Tartes 
pajatas pulmakommetest putu
kariigis.

04.03  Koguteose „Setomaa“ looduse 
köite esitlus Obinitsa seto muu
seumitares.

04.–13.03 Orhideenäitused Tartu ülikooli 
ja Tallinna botaanikaaias.

06., 12., 19., 19.–20., 20. ja 27.03 
Looduse Omnibussi sõidud 
Tallinnast: Pakri pangale; retk 
„Legendaarsed estoonlased“ 
Arne Miku ja Anne Kurepaluga 
Lahemaale (ka Tartust); Lahemaa 
mõisatesse; kahepäevane retk 
„Muinasliivlaste ja Läti Henriku 
radadel“; matkale „Tere, kevad!“ 
Joaveskilt Nõmmeveskile ning 
Pilistvere ja Lõhavere kaudu 
Viljandisse Eeva Talsit kuulama.

06. ja 09.03 Tipu looduskooli projekti 
„Liikudes Soomaal, avastame loo
dust“ avamatk Öördi rabas ning 
loodusõhtu „Aasta loom – mäger“ 
(Tiit Hunt).

07.–09.03 EUROPARC Federation’i nõu
kogu tutvus väljasõiduistungil 
Lahemaa rahvuspargi ja Viru raba 
taastamise töödega.

07., 14., 21. ja 28.03 Loodusõhtud 
rahvusraamatukogus: „Alaska 
– karude ja lõhejõgede maa“ 
(Hendrik Relve); „Kevad masai
de ja hadzabede maal“ (Aivar 
Pihelgas ja Katrina Lepik); „Otto 
von Kotzebue ümbermaailmareisi 
meenutades ehk õhtu Aleuutidel“ 
(Tiiu Speek) ning „Kulla, kallis
kivide ja naeratuste maa Birma“ 
(Tõivo Sarmet).

08. ja 22., 09., 16., 19. ja 20.03 Üritusi 
Tartu loodusmajas: Matsalu loo
dusfilmide festivali filmid; Vahur 
Sepa mägraõhtu, Rein Kuresoo 
Botswana loodusõhtu, Tartu 
üliõpilaste looduskaitseringi 
58. aastapäeva konverents ning 

Kuidas muuta maailma?

Tartu ülikool kuulutas 23. 
märtsil välja kampaania 
„Võime muuta maail-

ma!“: noori oodatakse ühe-
minutilises videoklipis esi-
tama ideid, kuidas nemad 
tahaksid maailma muuta.

Ideekonkursil saavad 
osaleda kõik kuni 30-aas-
tased Eesti noored; mees-
konnas võib olla üks kuni neli 
liiget. Võitja valib välja TÜ žürii; 
rahvahääletusel selgub ka rahva lem-

mik. Parimad pälvivad auhinnana 
GoPro kaamera; säravamaid ideid 

saab edasi arendada koostöös 
TÜ ideelaboriga. Vaata tin-
gimusi ja esita idee hilje-

malt 15.  mail võrgupai-
gas http://muudamaail-
ma.ut.ee.

Vt ka kampaania klip-
pi: www.youtube.com/

watch?v=PgW3NA-HrL0.

Tartu ülikool

Sõmeru võistkond Triblox läheb edasi rahvusvahelisele võistlusele
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Ekke Väli Hiina uusaasta puhul valmi
nud jääskulptuur „Suudlevad ahvid“ 
ootas külmhoones oma aja ära ja pidas 
Tartus Raekoja platsil vastu kolm ja 
pool nädalat
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Vikipeedia ootab artikleid 
Kesk ja IdaEuroopa kohta

Veebientsüklopeedia on 
välja kuulutanud teise, kuni 
31. maini vältava artiklivõist-

luse „Kesk- ja Ida-Euroopa kevad“. 
Autorid 22 keelekogukonnast loovad 
ja täiendavad võistluse käigus artik-
leid piirkonna riikide kultuurist, aja-
loost, geograafiast, spordist, poliiti-
kast ja paljust muust.

Osaleda võib igaüks. Eestis hindab 
osalejate tööd žürii ja parimad saa-
vad MTÜ Wikimedia Eesti auhinna. 
Seejuures võivad eriauhindu pälvida 
kõigist regiooni maadest kirjutajad 
ja esmakordsed Vikipeediasse panus-
tajad. Auhinnatseremoonia peetakse 

juunikuus Tallinnas Euroopa majas.
Vt et.wikipedia.org/wiki/Viki pee-

dia:Wikimedia_CEE_Spring_2016.

MTÜ Wikimedia Eesti / 
Loodusajakiri

Aura keskus muudetakse 
energiasäästlikumaks ja 
õhurikkamaks

Tartu populaarses Aura vee-
keskuses rekonstrueeritak-
se sel suvel tehnosüsteemid: 

vahetatakse välja ventilatsioonisead-
med ja rajatakse heitvee soojusta-
gastussüsteem. Veekeskus on ehitus-
tööde tõttu kinni 20.  juunist kuni 
19. augustini. 

Veekeskuse ventilatsioonisüsteem 
asendatakse võimsamate ja ener-
giasäästlikumate seadmetega, mis on 
loodud ujulate ja veekeskuste tarbeks. 
Nõnda paraneb keskuses õhuvahe-
tus, mis loob ujujatele stabiilsema ja 
mugavama sisekliima. Kui senini on 

soe vesi lastud otse kanalisatsiooni, 
siis suvel rajatav uus soojustagastus-
süsteem võimaldab võtta kasutusele 
heitvee jääksoojuse.

Kokku lähevad tööd maksma 
1  196  880 eurot; valmimise tähtaeg 
on 19.  august. Aura keskus on täh-
tis sportimise ja vaba aja veetmi-
se koht nii tartlastele kui ka turis-
tidele. Veekeskus avati 1.  oktoobril 
2001. aastal, alates sellest ajast on kes-
kuses käidud üle viie miljoni korra.

OÜ Tartu Veekeskus / 
Loodusajakiri

Spontaansusteatri elukeskkonna
teemaline etendus „Ökoloogiline 
jalajälg“.

09.03  Tallinna linnuklubi linnuõh
tul rääkis Tarvo Valker teemal 
„Rändlinnud kliimamuutuste 
keerises“.

12. ja 16.03 TÜ loodusmuuseumi 
huvipäeval otsiti esimesi keva
demärke ja meisterdati kingitusi 
munapühadeks ning sarjas „Õhtu 
loodusteadlasega“ toimunud 
vestlusõhtul „Võitlustanner linn – 
inimene vs linnud“ rääkis Marko 
Mägi.

12.03  Keskkonnaamet korraldas 
Pärispea seltsimajas pilliroo kasu
tamise koolituse.

13.03  Perepühapäev Eesti meremuu
seumi Lennusadamas.

15., 17., 23. ja 30.03 Keskkonnaameti 
loodusõhtutel „Rasvatihane ja 
teised tihased“ Viljandis, Otepääl, 
Türil ja Räpinas rääkis Margus 
Ots.

15. ning 23. ja 31.03 ERL rohelise tee 
õhtud: Tallinnas olid kõne all 
toidukogukonnad ja ringid, 
Tartu õhtute teemad olid „Kuidas 
elad, Eesti väikepõllupidaja?“ ja 
„Mürgine mikroprügi – teekond 
dušigeelist merre ja sinu taldri
kule“ (Kati Lind).

16.03  Tallinna teletorni näituse „Elus 
Universum“ raames toimunud 
kohtumisõhtul rääkis Mart 
Noorma teemal „Kui palju mak
sab pilet Marsile aastal 2050?“.

16.03  MTÜ Ökokratt korraldas Tallinnas 
tervishoiukõrgkoolis veepäeva.

16.–17.03 Pärnus kohtusid KIKi rahas
tatud energia ja ressursisääs
tuvõistluse Negavatt üksteist 
finalisti ja nende mentorid.

16.–18.03 Maaamet ja Tallinna tehni
kaülikool korraldasid Tallinnas 
Põhjamaade geodeesiakomisjoni 
töörühmade igaaastase kohtu
mise.

17.03 Eesti looduseuurijate seltsi antro
poloogiasektsioon pidas koos TÜ 
füüsilise antropoloogia keskuse
ga Leiu Heaposti 80. sünnipäeva 
puhul pidulik koosoleku.

17.03  Tallinnas peeti Tallinna linna, 
Helsingi ja SEI Tallinna keskuse 
ühisprojekti NATTOURS käivitus
koosolek.
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18. märtsil oli üks paljudest värske 
lumekorraga hommikutest sel kuul. 
Lumekupud õigustasid sel päeval igati 
oma nime

Aura keskus val
mis 2001. aastal 
ja tartlased valisid 
keskuse toonase 
aasta teoks

Valgevene pealinn Minsk 
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Sillamäel köetakse 
soojuselektrijaamas 
kahte katelt nüüd hakkpuiduga

Sillamäe soojuselektrijaa-
ma neljast põlevkivikatlast 
on nüüd teinegi renoveeri-

tud nii, et saaks kasutada hakkpuitu. 
Investeeringu kogumaksumus on neli 
miljonit eurot. 

Ümberehitus võimaldab järgida 
Pariisi kliimakokkuleppe ettekirjutu-
si, täita rangemaid keskkonnanõu-
deid ja hoida ka tulevikus soojahinda 
mõõdukana. Tänu biokütuse laialda-
semale tarvitusele on soojusenergia  
Sillamäel üks Eesti odavamaid: mega-
vatt-tunni hind on 50,50 eurot käibe-
maksuta.

Keskkonnakaitse mõttes on oluline, 
et keevkihttehnoloogiat rakendades 

põleb kütus paarsada kraadi madala-
mal temperatuuril kui tolmpõletuska-
teldes, mille tõttu paiskub atmosfääri 
vähem SO2 ja NOx. Samuti on mitu 
korda vähem lendosakesi ehk tolmu.

Toore on kohalik: segametsa hakk-
puit on pärit Eestist, kasutatakse ka 
saekaatri jäätmeid. Elektrijaam too-
dab hakkpuitu ise ja ostab piirkonna 
ettevõtjatelt.

Esimene katel viidi Sillamäe soo-
juselektrijaamas hakkpuiduküttele 
üle 2014.  aastal. Jaama elektrivõim-
sus on 18 megavatti, soojusvõimsus 
97 megavatti.

In Nomine / Loodusajakiria

17.03  TÜ noorgeograafide klubi korral
das geograafide tööbörsi.

17. ja 21.03 Heategevusliku loodustee
malise mälumängu järjekordsed 
voorud Tartus ja Tallinnas.

18.03  Eesti loodusmuuseum avas uue, 
Eesti geoloogiat tutvustava püsi
näituse.

18.03  Tartus Baeri majas peeti keskkon
naministeeriumi, Eesti loodus
kaitse seltsi ja TA looduskaitse
komisjoni kevadkoosolek „Eesti 
maastikud“.

18.–20.03 Meremess Tallinnas.
19.03  VapramäeVellavereVitipalu 

sihtasutuse matkapäev 
„Kevadootuse metsaretk“.

21.–23.03 Eesti loodusmuuseum 
korraldas 1.–3. klassi õpilastele 
koolivaheajalaagri „Kaheksa ühe 
hoobiga“.

21. ja 24.03 TÜ loodusmuuseumi keva
dise koolivaheaja looduspäevad.

22.03  Ülemaailmse veepäeva üritused 
Tallinnas: veeettevõtjate liidu vee
päev ja kohtumine ajakirjanikega.

22.–24.03 Keskkonnaameti noore 
looduskaitsja Junior Rangeri 
koolitusprogrammi avasemina
rid 13–17aastastele noortele 
Karulas, Lahemaa, Matsalu ja 
Soomaa rahvuspargis.

22.–24.03 Vaheajapäevad 1.–3. klassi 
õpilastele Tartu loodusmajas.

23.03  Keskkonnaagentuuris peeti üle
maailmse meteoroloogiapäeva 
seminar.

26.–27.03 Eesti ornitoloogiaühingu 
traditsioonilised lihavõtte linnu
vaatluspäevad ning 27.03 linna
de linnuvaatlus.

28.03–04.04 Keskkonnaamet korraldas 
7.–9. klassi õpilastele veebi
põhise viktoriini, mille peateema 
oli vesi.

29.03  Keskkonnaameti veeteemaline 
teabepäev Haapsalus.

29.03  RMK Viimsi looduskeskuse vest
lusõhtul „Metsarahva mõtisklu
sed“ pajatas Tarvo Valker lindude 
rändest.

30.03  Eesti rahvusraamatukogu mere
kultuuriaasta elamusõhtute sarja 
esimese üritusena pidas Tarmo 
Soomere loengu „Meri kõneleb 
kliimamuutustest“.

31.03  Eesti looduseuurijate seltsi aru
andekoosolek ja ajurünnak seltsi 
tuleviku teemadel.

Arhitektuurimuuseumis näeb põne
vate Eesti raudteejaamahoonete fotosid

„Raudtee(ta)jaamad“ on 
Kaido Haageni fotonäitus, 
mida saab kuni 12.  juu-

nini vaadata Eesti arhitektuurimuu-
seumi (Ahtri  2, Tallinn) keldrisaalis. 
Näitus annab ülevaate arhitektuuri-
ajaloo vanast kullast – Eesti raudtee-
jaamade paremikust. Ligi 150-aastase 
ajalooga raudtee võrk on aja jooksul 
palju muutunud. Uhkeid jaamahoo-
neid võib leida nii aktiivselt tegutse-
vate raudteeliinide äärest kui ka sealt, 
kus rööpapaarid on üles võetud. 

Kaido Haagen on 2014.–2015. a 
pildistanud arhitektuurselt kõige sil-
mapaistvamaid raudteejaamu, näi-
tusele on neist mahtunud 32 kõige 
paremat fotot. 

Kaido Haagen on Eesti tuntumaid 

fotograafe, kes on professionaal-
sel tasemel pildistanud viimased 28 
aastat. Pühendunumalt on ta tegel-
nud arhitektuurifotograafia ja allvee-
pildistamisega.

Eesti arhitektuurimuuseum / 
Eesti Loodus
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Sillamäe soojuselektrijaam

 Esna raudteejaam Järvamaal
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Lihavõttepühad olid tänavu 25.–28. 
märtsil

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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1.  Milles kannab valge-toonekurg poegadele toitu?
2.  Kes lasti lahti 17. oktoobril 1950 Puhtu ornitoloogiajaama lähedal?
3.  Miks lasti tühjaks Tšaadi järv?
4.  Kus elab suukilpkunn?
5.  Kus asus Hirmsa Antsu tagatuba?
6.  Mida nägi Antonio de Pigafetta 1520. aastal?
7.  Millise metsa raiering on 150 aastat?
8.  Miks saabuvad linnud rändelt tavaliselt 

nädalavahetustel?
9.  Millist inimloomingut leidub maailma-

meres ligi miljard tonni?
10.  Kes on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist 
ning saatke hiljemalt 1. maiks aadressil mikroskoop@
loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. Kirja 
teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“. 
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises  aasta lõpus. 

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

Möödunud kuu vastused
1.  Aa mägi asub Voorepera külas 

(lk 35).
2.  Bioloogiline süsinikupump on see, 

kui ookeani pinnakihis paljune-
nud vetikad settivad ookeanipõhja 
(lk 22).

3. Sügistalvel peaks lindude pesa-
kaste tühjendama, et sinna jäänud 
parasiidid ei hakkaks tülitama järg-
misel kevadel sisse kolijaid (lk 13).

4. Islandi Suurde geisrisse topiti 
50 kg seepi, et kutsuda esile pur-
set (lk 80).

5. Binaarsed otsustusdiagrammid 
põhjustasid arvutiteaduses üle-
maailmse buumi (lk 6).

6. Tuuslar elas Alulinnas (lk 32).
7. Päikesekaru elab Cát Tiêni rah-

vuspargis (lk 65).
8. Kaelussiili kohati 2014. aastal 

Raplamaal (lk 29).
9. Tsaratanana on Madagaskari kõr-

geim mägi (lk 9).
10. Vanapagana viinaäri tuli sulge-

da, sest ümbruskonna muutus elu 
vaeseks ja viletsaks (lk 39).

11. Kõige arvukam talilind Eestis on 
rasvatihane (lk 13).

12. Pildil on kalakajakas Marta (lk 56).

Nõel heinakuhjas

Fo
to

: T
rii

n 
Le

et
m

aa
, E

es
ti 

Lo
od

us
e 

fo
to

võ
is

tlu
s 

20
13

Loch Nessi koletis

USA teadlased filmisid 2005. aasta septembris 
robotkaameraga hoolikalt Šotimaa kurikuulsa Loch 
Nessi järve põhja. Teadupärast elab selles sügavas 

järves eelajalooline koletis – vähemasti rahvas teab nii 
rääkida. Läbi aegade on asja uurimas käinud hulk teadlasi ja 
ikka on nende sonariribale või fotole jäänud midagi „äärmiselt 
kahtlast“. Õpetatud meestel oli tõsine plaan see saladuslik 
peletis lõpuks ometi nagu kord ja kohus pildile püüda.

Järvepõhjast avastati aga midagi sootuks põnevamat. 
Nimelt harilik kärnkonn. Tubli kahepaikne lösutas 
põhjamudal 98 meetri sügavusel ja tegi kaamera lähenedes 
koguni uimaseid katseid eemalduda. Enamasti talvituvad 
kärnkonnad maismaakõdus või -urgastes, aga aeg-ajalt 
tõepoolest ka veekogude põhjamudas. Küllap oli ka meie 
kangelane endale head turvalist talvekorterit otsimas. 
Kuid oli ennekuulmatu leida see põhiliselt kuivamaaloom 
askeldamas nii karmist sügavusest, kus rõhk ületab tavalise 
õhurõhu kümme korda.

Siin fotol olev kärnkonn on pildistatud siiski kevadises 
lombis. Muidu eraklikud kärnkonnad muutuvad nüüd, 
kudemisajal, ühtäkki nagu võluväel ülimalt seltskondlikuks. 
Isasloomad ei püüa oma mehisesse kaisutusse haarata 
mitte üksnes vastassugupoolt, vaid peaaegu kõike, mis 
liigub ja meenutab veetlevaid kärnkonnadaame kasvõi 
ligilähedaltki. Pildil olev konnaisand lähenes näiteks 
fotoaparaadile väga ilmsete kavatsustega.

Mikroskoop

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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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. Lahenduse saajatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel loosime 
välja Rein Kuresoo raamatu „Muutuv Eesti loodus“. Eelmise ristsõna auhinna sai Kristo Abner. Õige vastus oli „ ... Vietnami rohevint, 
... mägede või vana riigiga...“. Kokku saime 25 õiget vastust.

|319| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

230 (snd 1786)
04.04 Gustav Karl Girgensohn, botaanik ja 

mükoloog (srn 1872)

190 (snd 1826)
17.04 Adolph Friedemann Göbel, keemik 

ja geoloog (srn 1895)

180 (snd 1836)
20.04 Johann Georg Noël Dragendorff, 
 farmatseut, TÜ professor (srn 1898)

165 (snd 1851)
01.04 Johannes Christoph Klinge, botaanik 

(srn 1902)

130 (snd 1886)
05.04 Richard Tiitso, insener, agronoom ja 

geodeet (srn 1952)

120 (snd 1896)
26.04 Ants Käspre (Käsebier), taimekasva

tusteadlane (srn 1942)

115 (snd 1901)
20.04 Aleksander Määr, zooloog (srn 1969)

105 (snd 1911)
14.04 Heiti Paldrok, arstiteadlane 
 (srn 1972)

100 (snd 1916)
24.04 Leida Hermine Keres, pediaater 
 (srn 2003)

95 (snd 1921)
23.04 Lembit Muiste, metsateadlane 
 (srn 1994)
26.04 Mart Jaagus, põllumajandusteadlane 

(srn 2009)

90 (snd 1926)
11.04 Karl Rebane, füüsik, Eesti TA liige 

(srn 2007)
12.04 Valter Hiis, aiandusteadlane
19.04 Elmar Einberg, biomeditsiiniinsener

80 (snd 1936)
09.04 Endel Maasik, põllumajandusteadla

ne
18.04 Rein Birk, biokeemik ja farmakoloog
22.04 Enno Reinsalu, tehnikateadlane, 

maavarade kaevandamise uurija

75 (snd 1941)
04.04 Ants Alumaa, keemik
04.04 Henn Elmet, majandus ja maakorral

dusteadlane, EMÜ rektor (srn 2002)
05.04 Jaan Kivisilla, geokeemik (srn 2012)
11.04 Urve Grišakova, agronoom
11.04 Ruth Mikelsaar, meditsiinigeneetik
19.04 Tiit Haviko, ortopeed, TÜ professor

70 (snd 1946)
05.04 Ahto Järvik, kalandusteadlane
13.04 Ants Talioja, looduskaitsja 

65 (snd 1951)
18.04 Heino Õunap, entomoloog

60 (snd 1956)
20.04 Kalju Annuk, astrofüüsik

55 (snd 1961)
23.04 Ivar Puura, paleontoloog (srn 2012)
26.04 Jüri Majak, matemaatik

50 (snd 1966)
18.04 Pärt Peterson, immunoloog
27.04 Rein Pähkla, farmakoloog
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3. juulil 1926. aastal nägi keegi karjapoiss 
Võrumaal, Vastseliina khk., Lasvas üht suurt 
röövlindu maha vedelema jäetud lõppenud 
lehma korjusel tegelemas. Noormees hiilis 
linnule lähedale, kes teadmata põhjusel 
ära ei lennanud, ja lõi kotka tugeva kepiga 
maha. Külas viibiv ülesostja ostis linnu poisilt 
ja müüs ta preparaator K. Kaitsa’le Tallinnas, 
kes linnu laialisirutatud tiibadega täis top
pis. K. Kaitsa kätte jäi lind pikemaks ajaks. 
1932. aastal külastades hr. Kaitsat leidsin 
seal ees selle suure harulduse – teise Eestis 
tabatud valgepeakaeluskotka. Vahepeal 
oli kaeluskotkast teada saanud ka kadunud 
dir. J. Westholm, kes innukalt hoolitses oma 
kooli kaavikutekogu täiendamise eest, ja 
omandas linnu koolile, kus see praegugi 
asetseb. [Eerik Sits: Teine valgepeakaelus
kotkas Eestis tabatud, 1936]

Lähtudes NSV Liidu normidest, leidub meil 
ainult rauda sisaldavat ravimineraalvett. 
Rauda sisaldavat ravimineraalvett leidub 
Püssis ENSV TA Geoloogia Instituudi baasis 
ja Otepääl Pühajärve restorani puurkaevus. 
Kui arvestada rahvusvahelisi norme, siis lei
dub meil raviväärtuslikku vett juba paljudes 
kohtades. Näiteks 1 mg/l piirides väävelvesi
nikku sisaldavat vett karbonaatsete kivimite 
kompleksis on avastatud meil Lihuveski 
isevoolava veega puurkaevus Järvakandi 
lähedal, samuti Tiduvere külas VanaVigalas 
jm. Umbes sellise sisaldusega väävelvesini
kuvett tarvitati kümmekond aastat tagasi 
edukalt gastriidi ravimisel Võsu puhkekodus. 
Siin saadi vett kvaternaari mereliivadest, 
kus ta tekib mereadru lagunemise tagajär
jel. Esimese maailmasõja ajal saadi sellist 
vett ka Kundas, kus seda kasutati sõjaväe
haiglas haavade ravimiseks. [Artur Verte: 
Ravimineraalvetest Eesti NSVs, 1961]

Meie eesmärk on majandada jahimeeste 
kollektiividele kinnistatud maid suurima 
peremehetundega ja pidada jahti kõiki 
eetilisi ja esteetilisi kogemusi ning jahitradit
siooni järgides. Põtrade rohkuse ning nende 
kui jahisaagi suure majandusliku väärtuse 
tõttu pole kahjuks suudetud nendest 
printsiipidest kinni pidada. Põdrajaht on 
muutunud tööstuslikuks ja sageli õhutanud 
liigset saamahimu. Seepärast vajabki senine 
jahikord revideerimist. Vestluses avaldatud 
mõtted on kasulik abimaterjal teoksil oleva 
uue põtrade majandamise kava koostamisel, 
mis valmib Eesti NSV Metsamajanduse ja 
Looduskaitse Ministeeriumis 1986. aasta 
jahiperioodi alguseks. [Eesti Jahimeeste 
Seltsi esimehe Feliks Nõmmsalu kommen
taar vestlusringile: Põdrapopulatsiooni olu
kord ja majandamise perspektiivid, 1986]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Mai algul alustab lendu rohetiib (Callophrys rubi) – väike liblikas, kelle tiibade siru
ulatus on 20–26 mm; meil on ta päris tavaline. Kaunis rohetiib ei tule kevadlille
dest õitsevasse aeda. Teda tuleb ikka otsida metsaservadest ja kraavikallastelt, kus 
õitsevad esimesed paiselehed ja pajude urvad. Pajuoksale või urvale lennanud 
rohetiib püüab alati pöörata oma pea allapoole ja hoiab tiivad kokkusurutuna, et 
näha välja nagu roheline leheke 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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tel 5629 6504, info@maakelder24.ee
www.maakelder24.ee

AJAKOHANE MAAKELDER
LOODUSLÄHEDUSE AUSTAJATELE

Parim koht suvemaitsete 
säilitamiseks on maakelder!

Eestis hakati maakeldreid ehitama kartulikasvatuse
laienemisega 19. sajandi II poolel. Peatselt jõudsid
keldritesse ka kapsa- ja kurgitünnid ning moosi- ja
mahlariiulid.
    Nõukogude ajal kasvatati oma pere tarbeks 
köögivilju, mis vajasid ületalve säilitamiseks hoiukohta.
    Tänapäevased ehituslahendused ja materjalid on
muutnud keldri rajamise meistritele palju hõlpsamaks. 
Säilinud traditsioonid ja ehitise pikaealisus loovad 
väärtust mitmele põlvkonnale.

Maakelder24 on tänapäevane arhitektuurilahendus,
mille väljatöötamisel on pikaajalise betoonitööde 
ehitamise kogemusega eevõte arvestanud klientide 
soove. Läbimõeldud disain sulandub maastikku ja aitab 
krundil ruumi kokku hoida. Sisemuses asuv kasulik pind 
on avar, sobides ka väikese maatükiga suvilakruntidele.

Keldri täisvalmisehitus toimub tellija krundil ühe päevaga. 
Pärast tööde lõpetamist näeb kelder välja nagu väike 
kompaktne küngas, millest soovitame teha silmailu 
pakkuva alpimäekese.
    Maakelder24 ei nõua selliseid kulukaid lisatöid ega 
-ehitisi nagu vundament, suured mullatööd keldri 
katmiseks või kulukad tööd fassaadiosa viimistlemiseks ja 
kaunistamiseks. Keldri põhikomplekt sisaldab lõpuleviidud 
fassaadilahendit, mis vabastab tellija igasugustest 
lisakuludest.
    Meie kelder sobib paigaldamiseks ka kõrge põhjavee-
tasemega kohtadesse. Tugevast betoonist ja aktiivsest 
lisandist hermeetiline konstruktsioon tagab rajatise 
veekindluse ja pikaajalise kestvuse. Läbimõeldud 
niiskusisolatsiooniga aluspõrand välistab keldri liigniiskuse, 
takistab ruumis hallituse teket ja hoiab kahjurid eemale.
    Maakelder hoiab ühtlast naturaalset jahedust. 
Maakelder24 optimaalne temperatuuri- ja niiskusrežiim 
(aasta ringi 2–5 kraadi, suhteline niiskus 85–95%) tagab 
ideaalsed säilitustingimused nii toiduainetele (õun, kartul, 
soolakurk, tomat, moos jne) kui ka veini- ja õllepudelitele.

    Meie kelder ei nõua eraldi lisavundamenti. Kelder 
rajatakse pooleldi maa alla. Välisseinad ja katus 
soojustatakse vahtplastiga, mis ennetab keldriruumi 
niiskumist ja külmumist.
    Meie keldritel on loomulik ventilatsioon. Toote 
valmistamise ja kokkupaneku kvaliteet vastab kõrgele 
kvaliteediklassile AA ning Euroopa normidele ja 
standarditele (EVS-EN13670:2010).



KEVO OUTLAST 
art  88-573

HIND 139.- €Iga ilmaga!Iga ilmaga!

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

Käsitööna valmistatud 
uued Nokian kummikud KEVO OUTLAST

• Naelte (libisemistõke) kinnitamise võimalus 
• Sääre küljel kergesti lukustatava klambriga 

reguleerimisrihm 
• Topelt tugevdusega kanna-, külje- ja ninaosa 
• Põrutust neelav termoisolatsiooniga sisetald 
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel 
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus 
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab 

kummikute jalast äravõtmist 
• Materjal talub –40 °C 
• Lai liist  
• Värv: must

Hind sisaldab käibemaksu 20% 
ja kehtib kuni kaupa jätkub!

Maailma  parimad

kummikud!käsitööna 
valmistatud 
kvaliteetsed

Maailma  parimad

kummikud
Maailma  parimad

kummikud
Maailma  parimad

!käsitööna 
valmistatud 
kvaliteetsed

Maailma  parimad

kummikud!käsitööna 
valmistatud 
kvaliteetsed
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 TALLINN
 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
 Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
 Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
 Pikk 2

 VILJANDI
 Riia mnt 42a

 JÕHVI
 Tartu mnt 30

 VÕRU
 Piiri 2

 VALGA
 Vabaduse 39

 NARVA
 Tallinna mnt 19c

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 2a

 TÜRI
 Türi-Alliku

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

 PAIDE
 Pikk 2




