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11  EL küsib: vastavad Inga Talts ja 
Martin Kruus

12  Tolmeldajate kriis: 
müüt või tegelikkus?

 Reet Karise ja Marika 
Mänd uurivad, kas 
Eestis on juba põhjust 
rääkida tolmeldajate kriisist 
või võib mesilastekimalaste olukorda 
pidada heaks

20  Loodushoidja lehm ja vahva vikat
 Aleksei Lotman rõhutab looduslähe

dase põllumajanduse eeliseid ja täht
sust looduskaitses, eriti poollooduslike 
koosluste hoius 

24  Nutikas moodus puhastada vett: 
tehismärgala

 Kuno Kasak tutvustab looduslähedast 
võimalust, kuidas vähendada põlluma
jandusest ja mujalt vette sattunud toit
aineliiga 

28  Kes aias, kes aias? Linn on aias
 Merle Karro-Kalberg kiidab kogu

kondliku tegevuse tähtsust urba
nistlikus ühiskonnas: linnaaiad 
pakuvad suurepäraseid ühistöö 

 võimalusi

33  Tartu linnaaianduse areng: 
 eitus, kahtlused, nõusolek
 Siim Vatalin jagab linnaaianduse 

kogemusi MTÜ Tartu Maheaed näitel

34  Üks Eesti paigake: 
 Kasepää pisike põld
 Juhani Püttsepp käis Peipsiveerel 

sibulakasvatust uurimas: sealne põllu
harimine on nagu palvetamine, mida ei 
saa hooletusse jätta

36  Huvitav Eesti: Koguva-Igaküla 
 loopealne Muhumaal
 Annely Esko jagab loopealsete taas

tamise  kogemusi: kadastiku raie järel 
taastub taimekoosluse elurikkus üsna 
kiiresti

38  Poster: Arne Kiin

42 Intervjuu: Elurikkus, väljasuremis-
võlg ja teadlase roll ühiskonnas. 
Taimeökoloog Aveliina Helmi küsitle
nud Riho Marja

46  ’Kõpu’, ’Viiner’, ’Kihnu kirju’ ja teised 
vanad sordid

 Anneli Banner, Annika Michelson, 
Külli Annamaa ja Ingrid Bender kir
jeldavad Eesti põliseid köögiviljasorte, 
millest paljud on seni nimeta

50  Looduselamus maailmast: Vanuatu 
metsaaias kasvab kaavapipar

 Hendrik Relve jagab looduslähedase 
põllumajanduse kogemusi Okeaaniast, 
kus toidutaimi kasvatatakse põllulappi
del keset iidset metsa

54  Tiit Kändleri essee: Ökokatastroof: 
linnast on kadunud hobused!

56  Muld on meid kõiki toitev, 
 aga samas hääbuv ema
 Kadri Kalle meenutab eluslooduse 

olulise, kuid vähemärgatava kompo
nendi väärtusi ja kaitse vajadusi

61  Vastukaja metsalinnustiku kadumise 
artiklile

 Urmas Roht laiendab linnukaitse 
mõistet põllumajandusse: nii puitu kui 
ka rohusöötasid varudes peab linnusti
kuga rohkem arvestama 

64  Heinakoovist vilja-
 kooviks
 Jaanus Elts vaeb põhjusi, 

miks kunagi rohumaa
del pesitsenud kur
vitsaline on valinud elupai
gaks hoopis viljapõllud

66  Umbrohud kaovad koos 
 põlluharijaga
 Ott Luuk ja Toomas Kukk tutvusta

vad muutusi meie umbrohuflooras, 
võttes aluseks uue taimeatlase välitöö
andmestiku

70  Kasulik kõrvetaja
 Triin Nõu kiidab kõrvenõgese toi

teväärtust, nõgesekotlette ja muudki 
kasulikku, mida pealtnäha tüütust tai
mest teha annab

72  Panin tähele: 
 konnade enesetapp 

74  Kroonika

78  Mikroskoop

79  Ristsõna

80  Ajalugu, sünnipäevad
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Ajakirja märtsinumbris oli 
palju kirjutisi metsa kohta. 
Sel korral oleme ette võtnud 

teise teema, milles looduskaitsjatel ja 
ettevõtjatel on tihti raske ühist keelt 
leida. See teema on põllumajandus. 
Olen kuulnud ka äärmuslikke arva
musi, et loodust võiks kaitsta loodu
ses, aga põllul võiks majandada ikka 
nii, nagu on majanduslikult parem ja 
tõhusam. Kuidas need arvajad plaa
nivad looduse põllu ümbert ära võtta, 
on minule siiani arusaamatuks jää
nud. 

Leidub palju liike, kes eri elujär
kudel on seotud just põllumajandus
maastikuga. Põldlõoke ja kiivitaja ei 
saa pesitseda metsas ega põõsa all. 
Nende liikide säilimiseks on kindlasti 
tarvis avatud maastikku, ja seda või
maldab aktiivne põllumajandustege
vus. Põllumajandusmaastiku elurik
kuse eest seisjate soov ei ole kindlasti 
põllumajandus ära keelata, pigem on 
tähtis leida tasakaal majandamisvõte
te ja loodussäästlikkuse vahel. 

Mõni teist võib mõelda, miks 
üldse on Eesti Loodusel tarvis välja 
anda põllumajanduse erinumber? 
Linnud laulavad, kimalased ja mesi
lased lendavad, raps 
kolletab, rukis 
kõrgub. Ilus nii 
kõrvale kui ka 
silmale. Ühe 
inimelu jook
sul on keeru
line pikaajalisi 
muutusi taju
da. Näiteks 

põllulindude arvukus on Eestis vii
maste aastakümnetega vähenenud. 
Lõokesed küll laulavad veel üsna 
hoogsalt, kuid me ei tea, kauaks 
neil veel jagub jaksu laulda, kuna 
pesitsusolud on tihedalt täis kül
vatud põllul keerulised. Näiteks 
Suurbritannia maaharijatele maks
takse toetust selle eest, et nad jätak
sid põllulindudele külvamata laike, 
kuhu lindudel oleks hea maanduda. 

Ei möödu ühtki suve, mil ei aval
dataks lugusid mesilasperede äkk
surmadest. Selles ajakirjanumbris 
vaatleme täpsemalt, kuidas läheb 
maailma ja kodumaa tolmeldaja
tel. Kuumade suveilmade aegu rää
gitakse ka vetikavohangutest, mida 
seostatakse toitainete üleküllu
sega. Põllumajanduses kasutata
vad lisatoitained väetistest jõuavad 
Läänemerre ja teistesse suurtesse 
veekogudesse. Eestisse on rajatud 
esimene tehismärgala (loe lk 24), mis 
seda probleemi leevendab. Põllult 
kanduvad toitained püütakse juba 
põllu lähedal kinni. 

Põllumajandusega ei tegele üks
nes maainimesed. Maailma suurlin
nades leidub linnamesinikke ja tõu
suteel on urban farming ehk linna
põllumajandus. Eestiski on viimastel 
aastatel rajatud mitmesuguseid kogu
konnaaedu ja Tartus harisid eelmisel 
kevadel kaks noort üles hektarisuu
ruse ala, et seal aedvilju kasvatada. 
Sellised algatused aitavad hoida lin
nade elurikkust. 

Nagu on intervjuus maininud 
Aveliina Helm: igaüks meist 

võib olla looduskaitsja, kui 
peame  igapäevategevustes 

silmas elurikkust. Oma 
aias ei pea muru olema 
kogu aeg mõne milli
meetri pikkuseks niide
tud ja lillepeenrad piin
likult umbrohupuhtad. 
Vahelduseks soovitan 
niita vikatiga!
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Sõnumid

OECD kiidab saavutatut 
ja juhib tähelepanu puudustele

Majanduskoostöö ja arengu 
organisatsiooni (OECD) 
koostatud Eesti keskkon

napoliitika tulemuslikkuse ülevaade 
avaldati 1.  märtsil. Ülevaate järgi on 
Eesti teinud märkimisväärseid edu
samme selle nimel, et majandus
kasvuga ei kaasneks ulatuslikum 
õhusaaste ega energiatarbimine, ent 
põlevkivisõltuvuse tõttu on Eesti 
majandus endiselt väga süsiniku ja 
energiamahukas.

OECD hindas Eesti keskkonnasek
tori üldist toimimist ja analüüsis muu 
hulgas keskkonnakorraldust ja rohe
kasvu. Fookusesse võeti jäätmemajan
duse korraldus ja põlevkivi kaevanda
mise keskkonnamõju. Analüüsi põhjal 
andis OECD soovitused, kuidas lähi
aastatel valdkondi edasi arendada.

Keskkonnaminister Marko 
Pomerantsi sõnul on mitu otsustavat 
sammu juba astutud: „Riigikogusse 
on jõudnud olulised alusdokumen
did – „Kliimapoliitika põhialused 
aastani 2050“ ja „Kliimamuutustega 
kohanemise arengukava aastani 
2030“, mille heakskiitmisel saame 
hakata tegelema konkreetsete meet
mete rakendamisega sektorite raa
mes, näiteks energiamajandus, 
transport, põllumajandus, metsan
dus ja maakasutus.“

OECD hinnangul peaks Eesti püsti
tama senisest ambitsioonikamad ees
märgid põlevkivi kaevandamise toot
likkuse ja keskkonnamõju kohta. Aasta 
alguses jõustus uus maapõueseadus 
ning valdkonna arengute suunami
seks on koostatud „Maapõuepoliitika 
põhialused aastani 2050“ ja „Põlevkivi 
arengukava 2016–2030“, mille põhi
eesmärk on tagada põlevkivi võimali
kult keskkonnasäästlik ja majandusli
kult tõhus kasutus.

OECD on toonud esile, et loo
duskaitsega seotud valdkondades on 
Eestil õnnestunud saavutada eesmär
gid enne tähtaja lõppu. Kaitsealade 

ulatust on Eestis järjepidevalt laien
datud ja selle tulemusena on saavu
tatud ÜRO bioloogilise mitmekesi
suse konventsiooni Aichi sihid võtta 
2020.  aastaks kaitse alla vähemalt 
17% maismaaalast ja siseveekogu
dest ning 10% ranniku ja mereala
dest. Alates 2007.  aastast on liiki
de olukord paranenud ning üle 50% 
asualade ja liikide seisund on hea 
(Euroopa Liidu keskmine on 16% elu
alade ja 23% liikide puhul).

Keskkonnahoidliku majandus
kasvu valdkonnas soovitab OECD 
Eestil edendada ökouuendust ja jät
kata ökomaksureformi ehk maksus
tada sissetulekute asemel varasemast 
suuremal määral tarbimist, loodus
varade kasutust ja keskkonna saas
tamist.

Eesti on seadnud jätkusuutliku 
majanduskasvu prioriteediks ülemi
neku ressursitõhusale ringmajandu
sele, kus keskendutakse materjalide ja 
toodete korduskasutusele ja ringlus
sevõtule. Parandatakse teadlikkust; 
tõhustamaks tootmisprotsesse, inves
teeritakse lähiaastatel üle 110 miljoni 

euro. Sealjuures on tähtis roll uuen
duslikel lahendustel. Suurim potent
siaal ressursse kokku hoida on Eestis 
mäe, toiduaine, puidu, paberi ja 
tselluloositööstuses ning mineraalse
te materjalide töötlemisel.

Et saavutada olmejäätmete ring
lussevõtu eesmärke, soovitab OECD 
majandusmeetmeid, näiteks mak
sustada segaolmejäätmete ja jäätme
te põletus, samuti tõhustada kohali
ke omavalitsuste tööd jäätmemajan
duse korraldamisel. Alates 2020.  aas
tast tuleb Eestis ringlusse ehk mater
jalina uuesti kasutusele võtta vähemalt 
50% kodumajapidamistest pärineva
test paberi, metalli, plasti ja klaasi
jäätmetest; 2015.  aasta seisuga oleme 
jõudnud 33%ni. Ringlussevõtt ja 
keskkonda kahjustav jäätmete põletus 
on tihedalt seotud tavakodanike panu
sega, mistõttu on riik seadnud sihi 
parandada ühiskonnas teadlikkust.

Raporti ingliskeelne terviktekst on 
võrgupaigas bit.ly/2n0bdDQ.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

OECD soovitab Eestil kiirendada üleminekut vähese süsinikuheitega majandusele
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Emakeelepäeval, 14.  märt
sil, sai avapaugu ulatuslik 
Vikipeedia arendamise 

projekt Miljon+, milles võivad 
kaasa lüüa kõik, kes soovivad 
anda panuse eesti keele ja kul
tuuri tuleviku heaks.

Projekti siht on suurenda
da eestikeelse Vikipeedia teks
timahtu miljoni artiklini ja luua 
sel viisil mahukas entsüklopee
dia. Vikipeedia ehk vaba entsük
lopeedia on enim kasutatav üldtea
beallikas, mille mitmekülgse sisu on 
loonud vabatahtlikud. Kuigi vajadus 
hea ja tervikliku eestikeelse entsük
lopeedia järele on suur, on see praegu 
veel sisult poolik ja vajab arendamist. 
Eestikeelses Vikipeedias on praegu 
155 000 artiklit, millest suurema osa 
on loonud kõigest mõnikümmend 
inimest. Selleks et vikiartiklite arv 

ulatuks  üle miljoni, kutsuvad Tartu 
ülikool ja MTÜ Wikimedia Eesti 
kõiki aktiivseid inimesi veebientsük
lopeediasse artikleid juurde looma ja 
seniseid täiendama. Edasi aidata soo
vitakse ka võrukeelset Vikipeediat: 
projekti käigus loodetakse suurenda

da artiklite hulka praeguselt 5400lt 
10 000ni.

Projekti ühe algataja, TÜ õppe
prorektori Mart Noorma sõnul on 
Vikipeedia eriti oluline noorte hin
nangute kujundamisel: „Kui Google’i 
otsingule ei leita eestikeelset vastet 

ja lahendusi pakub vaid ingliskeelne 
Wikipedia, siis mõjutab see noorte 
seisukohti emakeele tähtsuse osas.“

Miljon+ on panus eesti keele 
hüvanguks ja kingitus Eesti 
Vabariigi 100.  aastapäevaks. Ühe 
esimese algatusena on projekti raa

mes kuulutatud välja 1. juunini kes
tev digihariduse võistlus, et innustada 
parandama majandusvaldkonna artik
leid. Projekti tegevustes löövad praegu 
kaasa nii Eesti maaülikool, Swedbank 
kui ka haridus ja teadusministeerium, 
aga panustama on oodatud ka kõik 
teised, kes tunnetavad vastutust eesti 
keele säilimise eest.

Programmi koduleht on www.mil
jonpluss.ut.ee.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

salu- ja laanemetsade kaitseks 
luuakse viis uut looduskaitseala

Keskkonnaminister Marko 
Pomerantsi eestvõttel 
luuakse salu ja laanemet

sade kaitseks riigimetsas viis uut 
looduskaitseala. Metsaseaduse aru
telude käigus on kokku lepitud, et 
salu ja laanemetsade range kaitse 
tuleb tagada kokku 27  000 hekta
ril. Võrumaal rajatakse Karisöödi, 
Viljandimaal Kariste, Jõgevamaal 
Kursi, Jõgeva ja LääneVirumaal 
Laekannu ning Pärnumaal Massu
metsa looduskaitseala. 

RMK juhatuse otsusega peatati jaa
nuaris majandustegevus peale looda
vate kaitsealade ka riigimaal hoiuala
del ning kaitsealade ja püsielupaika
de piiranguvööndites asuvates salu 
ja laanemetsades. Sealgi on hakatud 
viima kaitsekorda vastavusse seadu
sega. Selleks võib määrata laane ja 
salumetsad sihtkaitsevöönditesse, 

luua uusi vääriselupaiku või muuta 
hoiualad kaitsealadeks.

TÜ teadlase Asko Lõhmuse 
koostatud analüüsi järgi on salu
metsade üldpindala 215 600 ha, mil
lest range kaitse all on nüüdseks 

umbes 14 000 ha ja eri meetmetega 
kaetakse range kaitsega veel umbes 
13 500 ha.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Gozo Asuurakent pole enam

Malta on ilma jäänud ühest 
oma kõige kuulsamast vaa
tamisväärsusest: 8.  märt

sil kukkus tormi ajal kokku Gozo saa
rel asunud Asuuraken (malta keeles 
itTieqa Żerqa), teise nimega Dwejra 
aken (itTieqa tadDwejra).

Dwejra lahes, mis on populaarne 
sukelduskoht, on hulk teisigi põne
vaid vaatamisväärsusi, aga enim pil
distatud ja filmitud oli neist kind
lasti Asuuraken. 28 meetri kõrgu
ne ja viimati umbes 25 meetri laiu
se avaga „aken“ tekkis arvatavasti 
19.  sajandil, kui üks merekoobas 
sisse langes. 

Nagu kogu saarestik koosnesid ka 
akna „post“ ja „sillus“ lubjakivist, mis 
ilmastiku mõjul tasapisi erodeerub. 
Umbkaudu viimase 40 aasta jooksul 
oli aknast aegajalt kukkunud ookea
ni suuri paelahmakaid, nii oli aken 
üha laienenud. Pärast samalaadset 
juhtumit 2013. aasta märtsis tehti 
geoloogiline ja geotehniline uuring, 
mida kokku võtnud aruandes kinni
tati, et kaar on suhteliselt stabiilne ja 
jääb püsima veel pikkadeks aastateks. 
Siiski hoiatati, et kaarele või selle alla 
minek võib olla ohtlik.

Kohalikud kalurid enamasti väl
tisidki praguneva hiigelkalju juur

de minekut, kuid turiste hoiatused 
ei peatanud: kaarel jalutati ja sealt 
hüpati ka merre. Mullu detsembris 
koostati lõpuks määrus, mille koha
selt tulnuks kaarel kõndijaid trahvi
da kuni 1500 euroga. Ilmselt ei jõu
tud seda trahvi siiski kellelegi mää
rata. Ent kaarel oli inimesi nähtud ka 
paar päeva enne saatuslikku 8. märt
si, kui esmalt akna vertikaalne osa ja 
siis ka kogu aken kell 9.40 ränga tormi 
järel kokku kukkus. Seejärel varises 
ka akent saarega ühendanud kalju ja 
kogu Dwejra kaljulaam on muutu
nud ebastabiilseks, nii et politsei näeb 
vaeva, hoidmaks tagasi sukeldujaid, 
kes tahavad minna ookeani pudene
nud kaljulahmakaid uurima; juba ole
vat nähtud allveeülesvõtteid akna 
varemetest.

Malta keskkonnaamet on juhtu
nut nimetanud riigi looduspäran
di tohutuks kaotuseks. Juba arutle
takse, kuidas seda väga populaarset 
turismipiirkonda edaspidi majanda
da ja sealseid muid väärtusi kaitsta. 
Malta valitsus on jõudnud teatada, 
et katsed akent taastada ei tule kind
lasti kõne alla; 9.  märtsil kuulutati 
välja rahvusvaheline arutelu Dwejra 
tuleviku üle.

Loodusajakiri

Kutse Viru raba 
matkaraja 
aastapäevale

Viru raba matkarada, üks 
Eesti vanemaid ja käida
vamaid rabaradu, saab 

tänavu 40aastaseks. Kohalike 
vabaühenduste eestvõttel tähis
tatakse seda 13.  aprillil kell  15 
seminariga Kolgaküla rahvama
jas ja 15.  aprillil kell 10 retkega 
Viru rabas.

Seminaril tehakse ülevaa
de matkaraja ajaloost (Riina 
Laanetu), kõneldakse kunagis
test ehitustöödest (Leo Laanetu, 
Aarne Kaasik) ja raja praegusest 
seisust (Jaak Neljandik), soora
dadest Eestis (Martin Suuroja) 
ning Viru raba ja Lahemaa tulevi
kust (Tarmo Pilving). Retke juhi
vad Martin Suuroja ja Maarja 
Orusalu.

Mõlema sündmuse osalustasu 
on kaks eurot, mille eest kaetak
se kohvilaud. Eelregistreerimine: 
okokuller@gmail.com või telefo
nitsi 5239  239. Peakorraldaja on 
mittetulundusühing Ökokuller. 
Projekti rahastab rahandusmi
nisteerium kohaliku omaalgatu
se programmist, toetab Kuusalu 
vallavalitsus.

Ökokuller/Loodusajakiri

laugas Viru rabas

Selline oli asuuraken pärast 2012. aasta osalist varingut
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saaremaa õpilased on endiselt 
kõige tublimad keskkonnauurijad

Tartus lõppes 10. märtsil õpi
laste keskkonnauurimistöö
de üleeestiline võistlus, kus

tänavu jäi sõelale 40 uurimust. 
Retsensentide hinnangute põh
jal kutsuti Tartu loodusmajas pee

tud konverentsile oma 
töid esitlema kümne 

parima põhikoo
li ja kümne pari
ma gümnaasiumi 

vanuseastme uuri
mistöö autorid 
ning retsensenti
de ja žürii hinnan

gute järgi selgu
sid auhin

nasaajad. 

Aktiivse osaluse ja suurepäraste töö
dega paistsid eriti silma Saaremaa 
ühisgümnaasiumi õpilased.

5.–7. klassi arvestuses langes saar
laste saagiks kaksikvõit: esikoha said 
Kristo Kakkum ja Cathrin Benita 
Poopuu („Mäger (Meles meles): bio
loogia. Mägra populatsiooni suu
renemisega seonduvad probleemid 
Saaremaal“) ja teise koha Eike Rebane 
(„Merekultuuriaasta 2016: mereprü
gi Saaremaa randades“). Kolmanda 
koha pälvis Karoliina Kolts Põltsamaa 
ühisgümnaasiumist („Tuultolmlevad 
taimed sarapuu ja kask“).

Vaid 8.–9. klassi esikoht jäi mand
rile: selle sai Maiann Pukka Vändra 
gümnaasiumist („Lammaste sisepa

rasiitide esinemine Sohlu küla 
talude lammastel“); saar

lased said teise ja kol
manda koha, vasta

valt Gendra Allikmaa 
ja Huberta Karma 

( „ R a d i o a k t i i v n e 
radoon Saaremaa 

õhus ja selle mõõdetavus 
Vernier’ kiirgusmõõtja

ga“) ning Liisa Õunpuu 
ja Roosmarii Sarapuu 

(„Tumepunane neiuvaip 
(Epipactis atrorubens): bioloogia ja 
levik Saare maakonnas“).

Gümnaasiumiõppurite ehk 10.–
12. klassi õpilaste hulgas kuulus 

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilas
tele esimene ja kolmas koht. Need 
pälvisid vastavalt Brita Laht („Tärklist 
sisaldava Maxima komposteeruva 
kilekoti materjali ja kolme uudse 
LDPE ning tselluloosstearaadi 
komposiidi anaeroobne lagunemine 
aktiivmudas“) ning Britha Kuldsaar 
(„Vaktsineerimine – poolt ja vastu 
Kuressaare elanikkonna seas“). 
Teise koha võitnud Läänemaa ühis
gümnaasiumi õpilase Piia Tominga 
töö pealkiri on „Coeloglossum viri
de populatsioonidünaamika Eestis 
(1998–2015) ja Keemu rannaniidul 
(1998–2016). Muutliku hooldami
se mõju liigi arvukusele Keemu ran
naniidu näitel (2015–2016)“; uuri
tud käpalise eestikeelne nimetus on 
rohekas õõskeel.

Tänavu esindab Eestit Hollandis 
peetaval rahvusvahelisel keskkon
naprojektide olümpiaadil (INESPO) 
eelmise aasta keskmise vanuseastme 
võitnud õpilase Art Villem Adojaani 
uurimus „Kalakajaka noka ja jalga
de värvuse ning linnu seisundi seos
test“.

Alates 2009. aastast on kõnealust 
võistlust korradanud Tartu loodus
maja koostöös haridus ja teadusmi
nisteeriumiga. Vt http://uurimistoo
dekonkurss.wordpress.com.

Tartu loodusmaja / Loodusajakiri

tud konverentsile oma 
töid esitlema kümne 

parima põhikoo
li ja kümne pari
ma gümnaasiumi 

vanuseastme uuri
mistöö autorid 
ning retsensenti
de ja žürii hinnan

gute järgi selgu
sid auhin

nasaajad. 

Poopuu („Mäger (Meles meles
loogia. Mägra populatsiooni suu
renemisega seonduvad probleemid 
Saaremaal“) ja teise koha Eike Rebane 
(„Merekultuuriaasta 2016: mereprü
gi Saaremaa randades“). Kolmanda 
koha pälvis Karoliina Kolts Põltsamaa 
ühisgümnaasiumist („Tuultolmlevad 
taimed sarapuu ja kask“).

Vaid 8.–9. klassi esikoht jäi mand
rile: selle sai Maiann Pukka Vändra 
gümnaasiumist („Lammaste sisepa

rasiitide esinemine Sohlu küla 
talude lammastel“); saar

lased said teise ja kol
manda koha, vasta

valt Gendra Allikmaa 
ja Huberta Karma 

( „ R a d i o a k t i i v n e 
radoon Saaremaa 

õhus ja selle mõõdetavus 
Vernier’ kiirgusmõõtja

ga“) ning Liisa Õunpuu 
ja Roosmarii Sarapuu 

(„Tumepunane neiuvaip 
(Epipactis atrorubens
levik Saare maakonnas“).

Gümnaasiumiõppurite ehk 10.–
12. klassi õpilaste hulgas kuulus 

Tartlane art 
Villem adojaan 
esindab Eestit 
rahvusvahelisel 
keskkonna-
projektide 
olümpiaadil 
HollandisFo
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Rahvuskala räim on trükitud margile

Linnud ja imetajad on Eesti 
marke ilmestanud juba 
mõnda aega lausa igal aas

tal, kuid kalad on postimaksevahen
ditel märksa haruldasemad: siiani 
ainus näide pärineb 2000.  aastast, 
kui ilmus ühisväljaanne Venemaaga 
„Peipsi kalad“, kus kahel margil on 
neli kalaliiki. Tänavu 23.  veebruaril 
lisandus sellesse kasinasse loendis

se veel üks mark – Eesti rahvuska
la räimega.

Sisemaise lihtkirja tariifile vasta
va 65sendise nimiväärtusega margi 
on kujundanud Indrek Ilves ja seda 
on trükitud 50  000 tükki. Margiga 
koos on välja antud ka traditsiooni
line esimese päeva ümbrik ja hoopis 
tavapäratum maksimumkaart.

Omniva/Loodusajakiri

Koos kõigi Eesti markidega välja 
antava esimese päeva ümbriku kõr-
val kaasnes selle margiga ka tundu-
valt harvem ilmuv maksimumkaart
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Möödunud aasta 1. novemb
rist kuni 28.  veebruarini 
kestnud hundijahil taba

sid jahimehed üle Eesti 114 hunti ehk 
kolm isendit vähem keskkonnaameti 
kehtestatud küttimislimiidist.

Kõige rohkem kütiti hunte Harju 
ja Järvamaal, kummaski 17 isendit, 
järgnes Raplamaa 15 isendiga; see oli 

neis maakondades suurim lubatud 
küttimismaht. Kõige väiksem limiit, 
üks isend, kehtestati Hiiumaale ja jaa
nuari alguses said kohalikud jahime
hed soe lastud.

Küttimismahud koostatakse hun
tide loenduse ja kahjustusandmete, 
aga ka jahindusnõukogude ettepa
nekute alusel. Kuna jahihooaja algu

seks ei ole täit ülevaadet hundi juur
dekasvust, kehtestatakse küttimis
mahud mitmes jaos, nii ka tänavu. 
Täiendused tehti jahimeestelt hoo
aja jooksul saadud loendusandme
te põhjal, kokku täiendati huntide 
esialgset küttimismahtu keskkon
naameti jahinduse ja veeelustiku 
büroo juhataja Aimar Rakko kinni
tusel seitsmel korral. 

Hundijahi siht on hoida vaos hun
tide arvukus ja vähendada hundi 
põhjustatud kiskjakahjustusi, jälgi
des samal ajal huntide populatsiooni 
tervikseisu. Suurkiskjate ohjamiska
va eesmärk on hoida enne jahihoo
aja algust sügise hakul alles 15–25 
kutsikaga hundikarja, kokku 150–
250 sutt.

Jahihooaja alguses prognoosis 
keskkonnaagentuur, et huntide arvu
kus kahaneb umbes 10%: põhiliselt 
suure küttimissurve ja laialt levinud 
kärntõve tõttu. Täpsem arvukus sel
gub kevadel pärast vaatlusandmete 
analüüsi. 2016. aastal murdsid hundid 
ja vigastasid umbes sama palju kari
loomi kui 2015. aastal.

2015/2016. aasta jahihooajal kütiti 
Eestis 103 hunti lubatud 116st.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Ühendkuningriik võib keelata antiikvandli müügi

Looduskaitsjad eesotsas maa
ilma looduse fondi WWF 
Ühendkuningriigi haruga 

(WWF UK) on alustanud aktiivset 
kampaaniat, et Suurbritannia näi
taks kogu maailmale eeskuju ja kee
lustaks igasuguse äri elevandiluuga, 
sealhulgas nn antiikelevandiluuga.

Kui arvata välja kaks konfiskee
ritud võhkade nn valitsusmüüki 
1999. ja 2008.  aastal, on rahvusva
heline vandlikaubandus olnud kee
latud alates 1989.  aastast. Ometi 
on nõudlus elevandiluu järele üha 
suurem, nii et salaküttimine jätkub 
ja elevantide niigi ohualti asurkon
na tulevik satub üha suuremasse 
ohtu. Keerulist olukorda pingestab 
asjaolu, et mitmel pool, kus vand

likaubandus on keelatud, lubatakse 
ometi kaubelda nn antiikse luuga. 
Kokkuleppe järgi peetakse selleks 
enne 1947. aastat toodetut.

WWF UK eluslooduse peanõu
niku Heather Sohli sõnul on aga 

küllalt tõendeid, et vana luu pähe 
on müüdud uut: neid ei ole liht
ne eristada. Uut vandlit muudetak
se „antiikseks“ näiteks sel moel, et 
tooteid leotatakse tee sees. Sestap 
aitaks vaid igasuguse äri keelamine.

WWF UK kõneisiku Tanya Steele’i 
sõnul peaks Ühendkuningriigi valit
sus vetoga näitama eeskuju kogu 
maailmale, kinnitades, et britid 
keelduvad mis tahes rollist illegaal
ses vandliäris. Seda tuleks teha või
malikult kiiresti, sest juba 2018. aas
tal võõrustab London järjekordset 
konverentsi, mille teema on illegaal
ne kaubandus metsikust loodusest 
pärit objektidega.

Care2/Loodusajakiri

Muhus kütitud pikalt karja kimbutanud hunt oli vana ja kärntõbine. Jahi tulemu-
sel said vaevast lahti nii vigane loom kui ka loomapidajad
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lõppenud jahihooajal 
kütiti 114 hunti

looduskaitsjad loodavad, et kui kuu-
lutada seadusvastaseks mis tahes ele-
vandiluukaubandus, muutub suurte 
londiliste elu veidi turvalisemaks

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Sõnumid

Veneetsia võib 
jääda veel sel 
sajandil vee alla

Kui globaalne soojenemi
ne ei aeglustu ega püs
titata kaitserajatisi, võib 

Veneetsia jääda veel sel aastasa
jal vee alla.

Itaalia tehnoloogia, energee
tika ja ökoloogiaameti uuringu 
põhjal tõuseb vee tase Vahemeres 
2100. aastaks 140 cm. Samasugust 
soojenevast kliimast tingitud vee
tõusu on oodata ka Aadria mere 
põhjaosas ja Itaalia läänerannikul. 
Prognooside järgi tabab uputus 
kuni 5500ruutkilomeetri suurust 
tasandikuala. Uuringuid juhtinud 
Fabrizio Antonioli sõnul tuleks 
seda kindlasti silmas pidada ka 
rannikualade projekteerijatel.

Uuringus rakendati ajalooli
si andmeid, aerofotosid ja mere
vee taseme paleomodelleerimist; 
selle tulemusel selgitati Itaalias 
välja 33 ohustatud piirkonda.

GISM/Loodusajakiri
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Eesti ornitoloogiaühin
gu rahvateadusprojekt 
„Suvine aialinnupäevik“ 

alustas 1. märtsil neljandat hoo
aega. Kõik loodushuvilised on 
oodatud liituma aialinnupäevi
kuga, et jälgida ühiselt meie aeda
des pesitsevate linnuliikide levi
ku ja pesitsusedukuse muutusi ning 
saada uusi teadmisi aialooduse kohta 
tervikuna. 

Suvise aialinnupäeviku veebira
kenduse www.eoy.ee/aed kaudu saab 
igaüks luua oma isikliku aialinnu
päeviku, kuhu võib kirja panna kõik 
aias kohatud ja pesitsevad linnud 
ning muud juhuvaatlused selgroog
sete ja tolmeldajate kohta, samu
ti fenoloogilised tähelepanekud. 
Kaardirakenduse abil saab jälgi
da teiste osalevate aedade tulemusi 
ning salvestada ja printida enda päe
vikusse sisestatud andmeid ja ela
musi. 

Kolme tegevusaastaga on 
„Suvisest aialinnupäevikust“ kuju
nenud Eesti suuruselt teine rahva
teadusprojekt, kus mullu osales ligi 
tuhat loodusvaatlejat, kes panid päe
vikusse kirja üle 27 200 liigivaatluse. 
2016. aastal pesitses suvise aialinnu
päeviku projektis osalejate aedades 
ühtekokku 78 liiki linde (keskmiselt 
4,3 liiki), kellest sagedasemad olid 
kuldnokk, rasvatihane ja linavästrik. 

Tulemustest selgus, et hea pesitsus
aasta oli mullu rasvatihasel, kehva
poolne näiteks metsvindil, linaväst
rikul ja suitsupääsukesel. Meie rah
vuslinnul oli 2016. aastal keskmiselt 
4,14 poega, mis on küll palju parem 
kui 2014.  aastal (3,87 poega), kuid 
kehvem 2015. aasta omast (4,33). 

Põhjalikumalt saab 2016. aasta 
tulemuste kohta lugeda võrgupaigast 
www.eoy.ee/aed/content/materja
lid/aialinnupaevik_2016.pdf.

„Suvine aialinnupäevik 2017“ 
kestab 1.  märtsist 8.  oktoobrini. 
Aialinnupäeviku tegemisi kajastab 
looduskalender.ee.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

Foto: Tiit 

Küla
ots

 / 
EO

Ü

Linnuhuvilised 
hakkavad jälgima aialinde

Eesti arvukaimal linnul metsvindil oli 
suvise aialinnupäeviku andmetel mullu 
pigem kehvapoolne pesitsusaasta
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Prof iseeria pesak ast id lindudele

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Sõnumid

Eestimaa looduse fond (ELF) on 
avaldanud uuringu „Loodus
kaitses vabatahtlikuna osalemi

ne ja selle loodushariduslik mõju“, mis 
kinnitab veenvalt, et liikide ja koosluste 
kõrval võidavad looduskaitsetalgutest 
ka vabatahtlikud ise. 96% osalejatest 
õpib talgutelt midagi uut ning peaaegu 
kõik osalejad saavad positiivseid emot
sioone ja hea enesetunde.

Kuna uuring on korduv, saab hinna
ta talguliste motiivide ja talgute mõju 
muutumist viimaste aastate jooksul. 
Lisandunud on vabatahtlikke, kes tal
gutelt uusi teadmisi või oskusi oman
dasid: 2012.  aastal oli neid 85%, ent 
nüüd 96% talgulistest. Neli aastat taga
si motiveeris osalejaid kohale tule
ma eelkõige tore seltskond, kuid nüüd 
hinnati kõrgeimalt võimalust viibida 
looduses (79% vastanutest).

Nagu eelmiselgi korral kavatseb 
enamik küsitletud vabatahtlikke tal
gutest osa võtta ka tulevikus. Üksiti 
teeb rõõmu asjaolu, et talgute kor
raldust hinnati praegugi väga kõrgelt. 
Looduskaitsetalgutel osalemist takis

tavate tegurite hulgas nimetati kõige 
enam ajanappust.

Uuringus osales 594 ELFi ja 
pärandkoosluste kaitse ühingu vii
mase kolme aasta talgulist ja tal
gute vastu huvi üles näidanud ini
mest. Uuringu on teinud Cumulus 
Consulting ja rahastanud KIK.

Vt uuringu raportit võrgupaigast 
talgud.ee/lugu/talgulisteuuring. 
ELFi talgute kohta leiab infot kodu
lehelt www.talgud.ee, samas saab lii
tuda infokirjaga, mis annab teada eel
seisvatest talgutest.

ELF/Loodusajakiri
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Talgulised Nedrema puisniidul 2015. a suvel
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Osalus looduskaitsetalgutel 
laiendab silmaringi ja annab hea enesetunde

Ülevaade Eesti metsavarudest

Keskkonnaagentuur on koos
tanud ülevaate Eesti metsa
varudest 2015. aasta riikliku 

metsainventeerimise (SMI) alusel. 
2015.  aastal oli Eestis metsamaad 
2,31 miljonit hektarit, s.o 50,94% 
maismaa kogupindalast. Metsamaal 
leidus enim männikuid (32%), kaa
sikuid (29,9%) ja kuusikuid (18,1%).

RMK hallata oli 1,03 miljonit hek
tarit (44,7% metsamaa kogupind
alast), ülejäänud metsamaa kuulus 
teistele omanikele. Metsamaast 2,15 
miljonit hektarit oli kaetud puistute
ga (nn metsaga metsamaa) ning 0,16 
miljonit hektarit olid lagedad ja selgu
seta alad. Majandatavat metsamaad, 
kus metsamajandustegevus on luba
tud, oli kokku 2,03 miljonit hektarit. 

Metsamaast hõlmasid keskeali
sed metsad 35,6%, küpsed metsad 
37%, valmivad metsad 12,7% ja noo
rendikud 12,3%. Kasvava metsa taga
vara ehk elusate puude tüvemaht oli 
2015.  aastal 475 miljonit tihu ehk 
kuupmeetrit. Puuliikidest oli suurim 
maht männil (143  mln  m3), kuusel 
(118 mln m3) ja kasel (104 mln m3). 
Keskmine hektarita
gavara ehk ühel hek
taril kasvavate puude 
tüvemaht oli 206  m3. 
Surnud puude tüve
maht oli kokku 
39  mln  m3 (17,1  m3 
hektari kohta).

Metsamaa tagava
ra kogujuurdekasv oli 

15,8  mln  m3 ehk keskmiselt kasvas 
hektari kohta juurde 6,8 m3 tüvepui
tu. Majandatava metsa kogujuurde
kasv oli 13,8 mln m3.

Riikliku metsainventeerimise 
2014. ja 2015.  aasta mõõtmisand
mete põhjal oli võimalik hinnata, et 
2014. aastal raiuti kokku 9,9 mln m3 
tüvepuitu, millest 0,6 mln m3 oli sur
nud puude tüvepuit. Lageraie hõlmas 
raiutud mahust suurima osa: lage
raiet tehti 2014. aastal 29 800 hektaril 

ja raiuti 7,8 mln m3 tüvepuitu.
Vt www.keskkonna

agentuur.ee/et/uudised/
ulevaadeeestimetsava
rudest.

Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

3

Metsamaa tagava
ra kogujuurdekasv oli 

ja raiuti 7,8 mln m
Vt www.keskkonna

agentuur.ee/et/uudised/
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Miks Hiiumaa rannikumerre 
kavandatavad tuulepargid on sobimatud?
Inga Talts 
MTÜ Hiiu Tuul

Meri on kui 
kõrb ja 
madali

kud oaasid selles kõrbes. Madalikele 
ulatub päikesevalgus ja sinna on koon
dunud elu. Madalikel on kümneid lae
vavrakke, s.o meie vaikiv, ent ühtla
si kõnekas ajalugu. Kui teostub plaan 
rajada Hiiumaa lähedale madalike
le maailma suurim tuulepark, pööra
taks pahupidi ja hävitataks aastasada
de jooksul välja kujunenud kooslused. 

Hiiumaa põhjarannikut ületavad 
aastas sajad tuhanded rändlinnud, kel
lele tähendab tuulepark hiiglaslikke 
tapvaid takistusi väljakujunenud rän
deteel. Tuugenite tiivad vehiksid just 
veelindude lennukõrgusel. Hea näh
tavuse korral saavad linnud tuulepar
ki küll vältida, aga pikeneb rännutee 
ja suureneb lennule kuluv energiakulu. 

Hiiumaast põhja poole jäävad 
madalikud on sajandeid olnud lindu
dele peatumis, toitumis ja talvitus

alad ning üliolulised kaitse all oleva
le arktilisele sukelpardile aulile. Aulid 
ei saa toituda tuulepargis ega mõne 
kilomeetri kaugusel sellest. Rajatav 
tuulepark jätaks nad ajaloolise toi
tumiskohata ning nende viimase 20 
aastaga niigi kolm korda vähenenud 
Läänemere asurkond kahaneks veelgi. 
2012. a rõhutasid Soome looduskaitse 
ühendus ja BirdLife Finland piirkon
na tähtsust rändlindudele ja soovita
sid kaaluda mõtet jätta LoodeEesti 
tuulepargi projekt lõplikult katki.

Külmadel talvedel veedavad mada
likke katval jääl oma raskeima ja kirg
likema eluetapi hallhülged: söömata, 
elu edasi andes ja järeltulijat valvates. 
Tuulepargi üle 160 tuugeni vajavad 
aastas kaks kuni kolm korda planeeri
mata hooldust, mida ei saa edasi lüka
ta, kuna 6 MW tuuliku seisak heades 
tuuleoludes jätab ettevõtja igas tun
nis ilma 540 euro suurusest kasumist. 
Kui meri on jäätunud, viidaks tööme
hed tuuleparki ja toodaks sealt heli
kopteriga. Mis saab jääl olevast hül
gelapsest ja tema emast selles lärmis? 

Üle poole Eesti elektritarbest too
tev tuulepark vajab võimsaid elektri
ühendusi. Need on tuulepargi jaoks 
hädavajalikud rajatised, millest ei 
taheta rääkida ja mille keskkonna
mõju on siiani hindamata. Tahkuna 
poolsaare mõlemal küljel kulgeks 
elektriliin kuni Kärdlani, 330  kV liin 
Kanapeeksi alajaamast suunduks 
Hellamaa kandis merre, edasi kas üle 
või ümber Vormsi ning Läänemaa 
kaudu kuni Ristini. Elektriliin, kolm 
330  kV kaablit, läbiksid looduslikult 
väärtuslikke alasid. 

Eestil on taastuvenergia eesmärgid 
täidetud. Pole mingit põhjust toota 
tuuleenergiat põhilistest tarbimis
kohtadest nii kaugel, teha seda loo
dust ja ajaloolisi väärtusi rikkudes. 
Hiiumaa oma loodusrikkustega ja 
vaikusega mõne lennutunni kaugusel 
Euroopa südamest on palju suurem 
väärtus kui loodetav 4  Twh elektri
energiat aastas. Inimesel on võimalus 
seisatada selle loodusrikkuse keskel, 
ammutada looduse häältest rahu ja 
jõudu. See on hoidmist väärt. 

Kas Hiiumaa avamere tuulepargiga 
seotud hirmudel on alust?
Martin Kruus 
Nelja Energia AS 
juhatuse esimees 

 

Peamiselt tun
takse ilm
selt hirmu selle üle, et Hiiumaa 

muutub meretuulepargi tulekuga 
tööstusmaastikuks. Tegelikkuses ei 
mõjuta meretuulepark aga Hiiumaad 
selliselt, nagu MTÜ Hiiu Tuul väidab. 
Saarele jääb alles nii vaikus, looduse 
puutumatus kui ka loodusrikkused.  

Tuulikuid rajataksegi merre see
tõttu, et need paikneksid inimes
test ja nende kodudest kaugel. 
Läbirääkimiste tulemusel oleme 
meiegi selles kohaliku kogukonna 
esindajatega kokku leppinud. Oleme 

sõlminud Hiiu vallaga ühiste kavat
suste protokolli, kus lubame, et Hiiu 
saarele me tuulikuid ei ehita ning 
meretuulikud tulevad saarest vähe
malt 12 kilomeetri kaugusele. 

Ka ehitus ei lähtu Hiiumaa sada
matest, küll aga saab Hiiumaa enda
le meretuulikute hoolduskeskuse, mis 
loob saarel uusi töökohti pikkadeks 
aastakümneteks.

Keskkonnaministeerium avalikus
tas tänavu veebruaris LoodeEesti 
meretuulepargi keskkonnamõjude 
hindamise (KMH) aruande, milles on 
tõestatud, et negatiivset mõju saa
rele pole. KMH raames on kümne 
aasta jooksul tehtud ulatuslikud 
uuringud, mille põhjal on esialgseid 
plaane korrigeeritud. Näiteks oleme 

loobunud mõttest rajada tuulepark 
Neupokojevi madalale ning asukoht 
sai valitud planeeritavast Apollo loo
duskaitsealast eemal. 

Plaanide täpsustumise järel on 
tehtud lisauuringuid ning nüüd
seks oleme leidnud kõige kesk
konna ja kogukonnasõbralikuma 
lahenduse, mille alusel meretuule
pargi projekt mõistlikult ellu viia. 
Meretuuleenergia kasutuselevõtt 
annab võimaluse muuta Eesti prae
gune hiigelsuure keskkonnamõjuga 
energiatootmine keskkonnasäästliku
maks, seega on sel nii lokaalselt kui ka 
riigi mõistes positiivne mõju.

Uute tehnoloogiate korral on 
inimeste hirmud mõistetavad, kuni 
pole vastuseid tekkinud küsimus
tele. Kutsun üles külastama vee
bilehte www.hiiumeretuulepark.ee, 
mis annab vastused paljudele küsi
mustele. 

El küsib

|252| 

seotud hirmudel on alust?

juhatuse esimees 

eamiselt tun

kavandatavad tuulepargid on sobimatud?

eri on kui 

Fo
to

: e
ra

ko
gu

Fo
to

: S
iim

 V
ai

kn
a

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



12             EEsti LOODUs  aprill 2017

looduskaitse

|253|  

Tolmeldajaid käsitledes ei saa mööda taimedest. Õistaimed 
jagunevad kaheks: isetolmlejad ja risttolmlejad. isetolmlejate 
liikide õietolm on võimeline viljastama ühtmoodi hästi nii 
sama õit, sama taime teisi õisi kui ka teiste sama liiki taimede 
õisi. risttolmlevate taimede puhul saab õietolm üldjuhul vil-
jastada vaid teiste taimede õisi, mitte sama taime omi.

Reet Karise, Marika Mänd

Tolmeldamisviisi järgi jaota
takse taimed tuul, vesi ja 
loomtolmlejateks: õietol

mu kannavad ühest õiest teise kas 
tuul (näiteks teraviljal jt kõrrelistel), 
vesi või loomad, peamiselt putukad. 
Tuul ja veevool on suhteliselt püsivad 
loodusnähtused, loomadega on lugu 
sootuks teine. Liikide väljasuremisel 

ilmneb lumepalliefekt: ühest liigist 
sõltub teine, teisest omakorda kolmas 
jne. Kui need muutused toimuksid 
aegamööda, jõuaks loodus kohaneda 
ja kaasas käia, kuid viimastel aasta
kümnetel on liikide väljasuremine ja 
ümberasumine saanud sisse erakord
selt suure hoo.

Kõige olulisemateks tolmeldajateks 
meie kliimas peetakse mesilaselaad
seid (Apoidea), kelle eluviis sunnib 

neid koguma märksa rohkem õietol
mu ja nektarit, kui on vaja täiskasva
nud putuka enda kõhutäiteks. Et kogu
da toitu järglastele, peab üks mesilane 
käima tuhandetel õitel päevas.

Mesilastele on äärmiselt tähtis, et 
toitu pakkuvaid õisi jätkuks kogu nende 
aktiivse tegevuse hooajaks. Mida suu
rem on mesilaspere, seda pikema hoo
aja jooksul nad toitu vajavad. Meie klii
mas hakkavad meemesilased võimaluse 
korral korjel käima juba märtsisaprillis 
ja käivad hilissügiseni, kuniks veel õits
vaid taimi jagub. Põllukultuurid aga 
õitsevad ainult lühikest aega ning üle
jäänud ajal tuleb mesilastel toitu leida 
muudelt taimedelt. See on üks peapõh
jusi, miks mesilased vajavad mitmeke
sist maastikku ega saa hakkama ainult 
põldudel. 
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müüt või tegelikkus?
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Teine ja vähemalt niisama tähtis 
asjaolu on see, et ühekülgse toidu 
korral jäävad mesilased samuti toitai
nete vaegusesse nagu inimesedki. Eri 
taimede nektar ja õietolm ei ole mesi
lastele võrdse väärtusega. Näiteks 
meemesilased kasutavad toidutaime
dena vaid 10–11% loomtolmlevatest 
taimedest. Ent mesilaseliike on ainu
üksi Eestis ligi kolmsada ning koos 
katavad nad taimede tolmeldamis
vajaduse. Toidubaasi muutumine või 
vähenemine mesilaste elukeskkon
nas põhjustab neile stressi ja mõjutab 
pikas plaanis perede ellujäämist.

Kuidas mõjutaks tolmeldajate 
ka du mine inimest? Juba Albert 
Einstein olevat öelnud, et kui kaovad 
mesilased, kaovad ka inimesed viie 
aastaga. Kuidas nii? Just toitumisvõr
gustiku ahelate katkestamise kaudu. 
Vähe sellest, et tolmeldajate kadu
mine seaks ohtu looduslike taimede 
liigirikkuse, väheneks otseselt ka ini
meste toidubaas: 30% meie toidust 
saadakse tänu tolmeldajatele. Näiteks 
Euroopa Liidus kasvatatavast 264 toi
dutaime liigist 84 annavad kvaliteet
se saagi vaid loomtolmeldajate abil. 
Neist 14 taimeliiki ei anna ilma tol
meldamiseta üldse saaki. On välja 
arvutatud, et mesilaste tolmeldamis
töö on Euroopa Liidus väärt vähemalt 
22 miljardit eurot aastas. Sellele lisan
dub mesindussaaduste tulu. 

Kui kartul (millel me sööme mugu
laid, mitte vilju) ja teraviljad võivad 
anda meile põhitoiduse, siis tolmel
damist vajavad taimed lisavad sellele 
palju ülimalt väärtuslikku. Kujutlege 
ette putru, milles pole ei piima (lib
likõielised taimed on veistele oluline 
toit), võid ega moosi. 

Enamik marju vajab tolmeldamist, 
et kasvaks normaalne vili. Näiteks 
aedmaasika koguvili kasvab kenaks 
suureks vaid siis, kui saavad viljasta
tud kõik selle paarsada emakasuuet 
[4]. Puuduliku tolmeldamise kor
ral tulevad aedmaasika viljad väi
kesed, ebaühtlase kujuga ja säilivad 
vähem. Kui aedmaasika puhul leidub 
ka enamvähem isetolmlevaid sorte, 
siis aedvaarikad, õunad ja pirnid näi
teks ei anna ilma tolmeldajateta sama 
hästi kui mitte mingit saaki. 

Ka sellised Eestis olulisteks põllu
kultuurideks muutunud taimed nagu 
raps [3] ja rüps [7] vajavad tolmelda
jaid. Isegi isetolmlevate sortide puhul 
kasvavad tolmeldatud õitest suure
mad ja õlirikkamad seemned, need 
valmivad ühtlasemalt ning tänu selle

le jäävad koristamisel saagikaod väik
semaks. Samuti paraneb seemnete 
idanevus.

Kuidas on seis tolmeldajate arvu-
kusega? Mesilasefauna vähenemi
sest on praeguseks räägitud juba üle 
paarikümne aasta. Selle kõige olulise

mateks põhjustaja
teks peetakse mesi
laste elukeskkonda
de kadumist ning 
mesilashaiguste ja 
parasiitide leviku 
hoogustumist, mil
lele aitavad kaasa 

nii inimühiskonna tendents linnas
tuda ja suundumus tööstuslikkuse
le kui ka näiteks kliima soojenemine. 
Suurt rolli mängivad ka pestitsiidid 
ja muud mürgid, mis mitte üksnes ei 
surma mesilasi, vaid ka pärsivad sigi
mist, moonutavad käitumist jm keha
talitlusi. 

Euroopas on viimasel ajal hulk 
kimalaseliike välja surnud. Ka inime
se hoolealuseid meemesilasi on tun
duvalt vähemaks jäänud, sest suu
renev suremus teeb mesinduse üha 
kulukamaks. Samuti on iga järgne
va hindamisega pikenenud Euroopa 
punastesse nimekirjadesse kantud 
erakmesilaste liikide loetelud. 

Liikide levikut ja arvukust mõju
tab toidutaimede ja pesitsuskohtade 
kättesaadavus kogu hooaja jooksul. 

|254| 

Ükski teine tolmeldajaliik peale meeme-
silase ei kogu toiduvaru, mis aitaks üle 
elada õievaest aega. Ent ka meemesilase 
varu rändab enamjaolt inimese kõhtu Meemesilased on toodud rapsipõllule tolmeldamisteenust pakkuma 
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Mesilastele on äärmiselt tähtis, et 
toitu pakkuvaid õisi jätkuks kogu 
nende aktiivse tegevuse hooajaks. 
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Seetõttu seab mesilased ohtu pool
looduslike alade, näiteks looduslike 
niitude ja mõõdukalt karjatatud väe
tamata rohumaade, killustumine ja 
kadumine. Selliste alade mitmekesine 
taimestik pakub mesilastele ja teistele 
kasulikele putukatele rikkalikult toitu 
varakevadest hilissügiseni.

Õitsvad põllud pakuvad mesilas
tele toitu vaid lühikese ajavahemiku 
jooksul. Paraku ei kogu ükski teine 
tolmeldajaliik peale meemesilase toi
duvaru, mis aitaks üle elada õievaest 
aega. Meemesilaste puhul tuleb aga 
arvestada, et nende kogutud toidu
varu asendavad mesinikud suhkrusii
rupiga, mis annab küll energiat, kuid 
mille toiteväärtus ei ole kaugeltki võr
reldav nektari omaga. Kui meemesi
lased ei saa ülejäänud hooajal loodus
likel taimedel korjel käia, jäävad nen
degi pered toitainevaegusse ja võivad 
seetõttu talvel kergemini hukkuda. 

Mesinikel kulub seesuguste pere
de peale aga rohkem suhkrut ja suu
renenud talvine suremus vähendab 
veelgi mesinduse tulukust ning sun

nib mesilasepidamisest loobuma. 
Euroopas, nagu mujalgi intensiiv
se põllumajandusega aladel, on nii 
meemesilaste perede üldarv kui ka 
mesinike arv viimastel aastakümnetel 
drastiliselt vähenenud [2]. Parem ei 
ole lugu ka Eesti mesilaste ega mesi
nikega.

Kui looduslikud taimed jäävad pii
savalt tolmeldamata, vähendab see 
otseselt poollooduslike alade liigirik
kust, mis omakorda mõjutab peale 
tolmeldajate teiste nektaritoiduliste 
putukate, seemnetoiduliste lindude ja 
imetajate arvukust jms. Kahanev tol
meldajate hulk vähendab ka tolmel
dajaid vajavate põllumajanduskultuu
ride saagikust, mistõttu loobutakse 
neid kasvatamast. Nii jääb alles ole

vate mesilaste toidubaas veelgi väik
semaks. Mida vähem eri kultuure 
põldudel kasvatatakse, seda enam 
laienevad monokultuursed põllulaa
mad, mis toob omakorda kaasa järjest 
intensiivsemad taimekasvatusmeeto
did, sealhulgas üha rohkem pestitsii
de ja muid mürke, mis hävitavad ja 

sandistavad tolmel
dajaid.

Põllumajandus
uurin gute kesku
se pikaajalise seire 
andmetel ei ole 
Eestis kimalas
te arvukus ega ka 

liigirikkus vähemalt põllumajandus
maastikus viimastel aastatel märgata
valt muutunud [5]. Pigem kolib meile 
juurde selliseid liike, kelle levikupiir 
on varem jäänud meist lõuna poole. 
Kliima soojenemine võib just põhja
poolsematel aladel mõnede rühma
de elurikkust suurendada. Kuidas on 
aga lood erakmesilastega, ei ole päris 
selge. Nende liike peaks meil olema 
umbkaudu kakssada, kuid pikaaegset 

looduskaitse
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püksmesilane Dasypoda altercator kuulub erakmesilaste hulka. Erakmesilasi on Eestis umbes 250 liiki. Nemadki koguvad 
õietolmu ja nektarit järglastele, käivad seetõttu väga paljudel õitel ja on väga olulised tolmeldajad nagu meemesilased ja 
kimalasedki (Eestis 25 liiki)
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Õitsvad põllud pakuvad mesilastele 
toitu vaid lühikese ajavahemiku 
jooksul. 
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seiret pole tehtud ning seetõttu ei saa 
ka nende arvukuse muutuste kohta 
midagi öelda.

Milles väljendub tolmeldamiskriis? 
Tolmeldamiskriisist räägitakse eel
kõige seoses põllumajandusega. Seda, 
kas mõni kultuur on piisavalt tolmel
datud või ei, kontrollitakse katseli
selt. Osa taimede õied tolmeldatakse 
käsitsi ning võrreldakse saaki nende 
taimede saagiga, mille õitel said putu
kad vabalt käia. 

Suurbritannia põllumehed märka
sid esimesena, et liblikõieliste kultuu
ride seemnesaagid jäid püsivalt väik
seks. Seetõttu hakati uurima, kuidas 
on seis tolmeldajatega. Kuna kimala
sed on suured, silmapaistvad ja arm
sad putukad, on neid lihtne loendada. 
Õnnekombel oli tehtud üleriigiline 
kimalaste loendus enne 1960. aastaid 
ning 1980. aastatel ilmnenud tolmel
damispuuduse tõttu korrati seiret. 
Leiti, et just liblikõielistele taimedele 
spetsialiseerunud kimalaste levialad 
on riigis märgatavalt vähenenud [8]. 

Peapõhjusteks peeti kliima muutu
si, pestitsiide ja elupaikade kadu maa
kasutuse muutuste tõttu. Sõjajärgses 
Ühendkuningriigis tähtsustati majan
duslikku sõltumatust, seetõttu hariti 
üles needki maad, mida varem peeti 
väheviljakaks. 1980.  aastateks oli üle 
80% Suurbritannia territooriumist 
põllumajandusmaa. Üksikute põl
dude pindala püüti veelgi suuren
dada, hävitades hekke ja kiviaedu. 
Sellega kaasnes muidugi kiire elurik
kuse kadu. 

Mis juhtus edasi? 1990. aastate 

põllumajanduspoliitika tegi kanna
pöörde ja seadis sihi tootmist vähen
dada. Euroopa Liidus toodeti liiga 
palju toitu ning seetõttu kohustus 
Inglismaa vähendama tootmismaad 
600  000 hektari võrra. Need maad 

jäeti kasutusest kõrvale ja talunikele 
maksti toetust, kui nad hoidsid maad 
rohelisena ja niitsid seda vähemalt 
ühel korral aastas, kusjuures niidetud 
heina koristama ei pidanud. Las väe
tab maad! 

Samas takistab maas olev niide 

paljude taimeliikide seemnete tärka
mist, nii said eelise kõrrelised, mis 
aga ei paku mingisugust toitu tol
meldajatele. Pealegi ei lubatud neile 
aladele külvata ristikuid ega lutserni, 
et ikka kindlasti vältida tootmistege

vust: neilt maadelt 
ei tohtinud teenida 
mingisugust tulu. 
Ka mesindust peeti 
otsese tulu teeni
miseks, mis sest, et 
tulu saaja oli mesi
nik, mitte põllu

mees [6]. 
Praeguseks tehakse nii Suur

britannias kui ka mujal Euroopas 
tööd selle nimel, et elurikkust taasta
da, püütakse sisse seada mitmesugu
seid toetusi, et tuua õistaimed taga
si põllumajandusmaale. Töötatakse 

looduskaitse
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Sedamööda, kuidas kahaneb tolmelda-
jate hulk, jääb vähemaks tolmeldamist 
vajavaid taimi nii looduses kui ka põl-
lul. Ja mida vähem tolmeldamist vaja-

vaid taimi, seda vähem tolmeldajaid 
nii looduses kui ka tarudes. Nõiaringi 

kiirendab veelgi asjaolu, et mida kesi-
semaks jääb kultuuride valik meie põl-

dudel, seda mürgisemaks muutuvad 
põllundusmeetodid, mis tolmeldajaid 

veelgi hävitab ja sandistab

seda, kas mõni kultuur on piisavalt 
tolmeldatud või ei, kontrollitakse 
katseliselt.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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välja seemnesegusid, mis võiksid 
sobida nii mesilastele kui ka põllu
lindudele; soodustatakse õlikultuuri
de kasvatamist tööstuslikul eesmär
gil. Nii luuakse mesilastele toidubaa
si, aga üksiti suureneb vajadus mesi
laste järele.

Kas Eestis on tolmeldamiskriis? 
Oleneb, mis kultuurist on jutt. 
Kimalaste, meie looduse oluliste tol
meldajate arvukus oleneb suurel mää
ral aastaajast. Näiteks taliraps õit
seb ajal, kui enamiku kimalaseliiki
de peredes on ainult emakimalane 
ja töölisi veel pole. Suvirapsi õitse
mise ajaks on aga ka hilisema aren
guga peredes töölised olemas ning 
õietolmukorje käib täie hooga. Siit 
võib järeldada, et tolmeldajate vähe
nemine mõjutab ennekõike talirap

si,  suvirapsi puhul tekiks vaegus alles 
märksa suurema vähenemise korral. 
Samas puuduvad Eestis konkreet
sed uuringud rapsi ja rüpsi tegeliku 
ja potentsiaalse saagikuse erinevuse 
kohta.

Teine tegur, mis mõjutab tolmel
damise tõhusust, on põllu suurus. 
Meemesilaste tavapäraseks korje
raadiuseks peetakse ühtekahte kilo
meetrit, kimalasel aga poolt kuni ühte 
kilomeetrit, ent erakmesilastel kõi
gest paarisada meetrit pesa ümber. 
Mitmekümnehektarise põllu keske
le erakmesilased ilmselgelt ei lenda. 
Kuna ristikupõllud on meil ena
masti väiksema pindalaga kui näi
teks raps, siis on need arvatavasti ka 
hästi tolmeldatud. Muidugi mängib 
rolli seegi, et ristikud on igasugustele 
mesilastele väga ligitõmbavad. 

Aedmaasika õied ei ole tolmelda
jatele väga atraktiivsed, samuti õit
seb ta meil ajal, kui looduslikke tol
meldajaid veel väga palju ei ole ja 
ka meemesilastele napib veel päe
vasooja. Seetõttu võib aedmaasika 
saak ebasoodsatel aastatel kesiseks 
jääda. Aedvaarikas aga on mesilaste
le ahvatlevam, õitseb mõned nädalad 
hiljem kui aedmaasikas ning seetõttu 
on meemesilaste olemasolul vaarika
saak tavaliselt hea.

Kokkuvõtlikult tuleb aga üle
euroopalise uuringu põhjal nentida, 
et Eestis on tolmeldajate puudujääk 
siiski suur (◊ 1). Tavapäraselt arvatak
se, et Eestis on piisavalt vaba ja puu
tumatut loodust, mistõttu ei mõis
ta paljud põllumehed Euroopa Liidu 
nõuet põllumajandusala „rohesta
da“ (ingl greening). Selle mõiste alla 

|258| 

◊ 1. Mesilasperede piisavus tolmeldada kultuurtaimi Euroopa maades 2005. ja 
2010. aastal. [1]. Uuringus kõrvutati putuktolmlevate kultuuride kasvatuspindala 
ja meemesilaste perede arvukust; rehkendusse ei kaasatud looduslike mesilaste 
hulka, mis väiksemate põldude puhul võib puudujääki mõnevõrra leevendada. 
loomtolmlevate kultuuride kasvatuse poolest on Eesti Euroopas küll tagasihoidlikul 
kohal, aga veel tunduvalt tagasihoidlikumaks on jäänud meil mesilasepidamine

Mesipuud anijal 
Harju-Jaanis 
19. sajandi lõpus. 
Vasakult: õlgtaru, 
kaks kasttaru, üks 
vanemat tüüpi 
pakktaru ja veel 
kolm kasttaru
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käib muu hulgas näiteks püsirohu
maade, hekkide ja puuribade raja
mine suurte põllulaamade korvami
seks. Eesmärk on tagada põlluma
jandusmaastiku elurikkus, kuigi kõik 
rakendatud võtted ei pruugi mesilas
tele otseselt kasulikud olla (metsasii
lud, must kesa või sööti jäetud maa). 
Vaadates aga kogu Euroopa tolmel
dajauuringu kaarti, tuleb tõdeda, et 
Eestiski on asjatundlik rohestamine 
siiski hädatarvilik. 

Üle poole Eesti pindalast katavad 
metsamaa ja muud puistud, põlluma
jandusmaad on napilt veerandi jagu 

kogu riigi pindalast. Võttes arvesse 
mesilaste lennuvõimet ja käitumist, 
võivad metsad neile paraku osutuda 
barjääriks, mitte toetavaks keskkon
naks. Kui võrrelda metsarikkale alale 
ja rapsipõldude lähikonda paiguta
tud mesitarude saagi suurust, ilm
neb mitmekordne vahe. Me ei väida, 
et metsad ei paku mesilastele midagi, 
pakuvad küll: näiteks mustikas, jõh
vikas ja pohl on neile äärmiselt mee
litavad ning muidugi kanarbik suve 
lõpus. Kuid needki õitsevad vaid pii
ratud ajavahemikus ning muul ajal 
metsas mesilaste jaoks palju õisi ei 

leidu. Metsamesi on siiski paljude 
lemmik, ilmselt seetõttu, et on mit
mekesisem kui põllult kogutu.

Sama hästi kui üldse mitte mida
gi ei paku mesilastele aga võsastu
nud alad ja intensiivselt majanda
tavad kultuurrohumaad, kus valda
vad kõrrelised või kust tehakse mitu 
korda hooaja jooksul silo. 

Mõned mesilaseliigid võivad sobi
va elukeskkonna leida ka aedlinna
des, sest inimese eelistatud ilutaimed 
vastavad suurel määral ka mesilas
te maitsele ja katavad terve hooaja. 
Linnamesindus muutub üha popu
laarsemaks. Seega võib inimeste elu
paik lähikonna põlde koguni toetada. 

Mesinikel on huvi tegutseda, kui 
tarud annavad piisavalt mett ja mesi
lasperesid ei hukku aastas üle tava
pärase 10%. Kui peresid hukkub üle 
kriitilise piiri, ei jaksa mesinikud sel
lega enam võidelda. Põllumeestel 
tasub oma tegevust kavandades 
mesinike huve kindlasti meeles pida
da. Kasvatades mitmekesiseid ja eri 
aegadel õitsevaid kultuure ja tagades 
mesilastele ohutu ligipääsu neile, või
davad nii mesinikud, põllumehed kui 
ka looduskeskkond. 
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SupplyDemand Mismatches Across Europe 
– PLoS One, 08.01.
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of the United Nations). 2010. FAOSTAT. 
http://faostat.fao.org.
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valdkonnad/elurikkus/ [24.03.2017].
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8. Williams, P. H. 1986. Environmental Change 
and the Distributions of British Bumble Bees 
(Bombus Latr.). – Bee World 67 (2): 50–61.

Reet Karise (1977) ja Marika Mänd 
(1954) töötavad Eesti maaülikooli taime-

looduskaitse
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Sülemipüüdja (kong või kusal, nagu seda eri Eesti paigus on nimetatud) Ähijärve 
külas. Tegemist pole küll toimiva riistapuuga, vaid Mati Urbaniku loodud mesin-
dusnäituse eksponaadiga. Umbkaudu liivi sõja ajal hakkas mesindus liikuma 
metsast elumajadele lähemale, aga sülemipüüdjad paigutati endiselt metsa. 
Tänapäeva mesinikud ei võta ei-tea-kust-tulnud sülemeid naljalt oma majapida-
misse, sest mesilaste haigused on hakanud ohtralt levima. Selleski on oma roll 
ilmselt põllumajandus- jm mürkidel 

Erakmesilaste Osmia cornuta pesila on üles seatud pirniistanduse tolmeldamiseks 
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2016. aastal pälvis Eesti looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna noorte kategoorias Marianne lapin

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
looduse kodulehel 1. septembrist 
1. novembri keskööni. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada novembris Eesti 
looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning jääd-
vustatud vabalt looduses elavad loomad, 
taimed või seened üksi või mitmekesi. 
Mujal maailmas tehtud looma- ja tai-
mefotodele on eraldi kategooria. Fotod 
inimesega harjunud loomadest või istu-
tatud taimedest võistlevad vaid noorte 
kategooriates (koduloom ja aiataim).
pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ja autoril võimalikult 
täpselt määratud. iga foto juurde oota-
me kindlasti 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 
(noortel 2000). Faili vorming peab olema 
kas vähima tihendamisega JpG või TiFF. 

Kategooriad
arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ja täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja 
esimene auhind nii üld- kui ka noorte 
arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu 
järgmistes kategooriates: luiged Matsalus 
(Wildfowl & Wetlands Trusti eriauhind: 
nimi märgistatud väikeluigele), aasta lind 
(Eesti ornitoloogiaühingu eriauhind), käi-
tuv loom, väike loom (lähi- või makrovõ-
te), veeloom, parim liigikaitsefoto (Tallinna 
loomaaia eriauhind), väike taim (lähi- või 
makrovõte), veetaim, maailma taim, aasta 

orhidee (Eesti orhideekaitse klubi eriau-
hind) ja elurikkus (keskkonnaministeeriumi 
eriauhind). ainult noorte kategoorias on 
eriauhind aiataime ja kodulooma, sh lem-
miklooma pildi eest. Eriauhindu jagavad 
ka Eesti loodusmuuseum, Eesti loodus, 
Eesti Jahimees, Natourest, Estonian Nature 
Tours ja Tuulingu puhkemaja Haeskas. 

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud foto-
sid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes 
trükistes. Kõiki võistlusele saadetud 
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada 
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, 
ettekanded jms).

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

Eesti
Loodusmuuseum

Eesti Looduse 18. fotovõistlus

TUULINGU 
PUHKEMAJA



pärandkooslused

Aleksei Lotman

Kui rahvusparkide loomise 
üllas mõte läinud sajandi alul 
lõpuks Euroopasse jõudis, oli 

talurahvas meie loodust juba aasta
tuhandeid mõjutanud. Miskit head 
värske looduskaitseliikumine sellest 
ei arvanud. 

Enamik Euroopa esimestest rah-
vusparkidest rajati Lapi kõnnu-
maale, millele oli küll jätnud jälje 
sajanditepikkune saamide porokasva
tus, ent see asjaolu algse loodusidea
lismi radaril ei kajastunud. Esimeste 
hulgas loodi rahvuspark ka Kesk
Rootsi õiterikaste mosaiiksete puis
tute kaitseks Ängsös. 

Koha nimi Ängsö tähendab „nii
dusaart”, kuid sajanditagused loodus
hoidjad nägid siin vaid muinasmetsa
de jäänukit. Ainus häda: suviti niitis 
naabruses elav talunik puude vahelt 
kogu õiteilu maha. Mis oli jäänud 
vikatist puutumata, selle sõid pudulo

jused. Looduskaitse tegi sellele hävi
tustööle otsustava lõpu. 

Oodatud õitseng jäi paraku tule
mata: niidusaare kulusse mattudes 
ja võsa laienedes jäi õieilu aastate
ga aina tagasihoidlikumaks. Rootsi 
looduskaitsjad oskasid õnneks oma 
viga näha, enne kui hilja, ja mõne aja 
möödudes lubati talunikul taas rah
vuspargi rohumaalappide eest hoolt 
kanda [17].

Ängsö kogemus aitas Euroopas 
tasapisi levida mõttel talunikust kui 
võimalikust looduskaitse liitlasest. 
Just nimelt tasapisi: ka lähinaabritel 
Soomes võttis aega, et jõuda Rootsi 
kolleegidega samale lainele. 

Silmapaistev botaanik Ole Eklund 
leidis ilmasõdadevahelisel ajal ja 

vahetult viimase sõja järel, et lam
bad olid Turu saarestiku taimkatte 
täiesti hävitanud. Ta soovis saar
tel luua kaitseala ja keelata karja
tamise. Kaitseala rajamise ettepa
nek vajus paljudeks aastateks unus
tusse, ja kariloomad kadusid ajaga 
niigi. Kui Saaristomere rahvuspark 
lõpuks loodi, sai selle põhieesmär

giks taastada ja hooldada niite ja kar
jamaid. Lehmadest ja lammastest oli 
siingi saanud loodushoiu osa [4].

Eestis pole niitude kaitses midagi 
häbeneda: oleme pärandkoosluste 
kaitse poolest pigem esimeste seas 
kui sabassörkijad. Eerik Kumari, kes 
tegi ilmasõdadevahelisel ajal esimest 
korda ettepaneku luua Matsalu loo

duskaitseala, kir
jutas korduvalt, et 
tuleks lubada jät
kata karjatamist 
ja niitmist [nt 3]. 
Kaljo Pork ja tei
sedki bioloogid on 

rõhutanud poollooduslike koosluste 
tähtsust ka sovetiajal [nt 11, 14, 15]. 
Praegu on pärandkoosluste hoiust 
saanud Eesti looduskaitse lahutama
tu osa [1, 2, 9, 12, 16].

Ilmselt ei osanud Kumari küll 
arvata, et tuleb aeg, mil lihtsalt luba
misest ei piisa, et traditsiooniline 

loodushoidja lehm 
ja vahva vikat

Matsalu rahvuspargi Haeska rannaniite hoiavad korras lihaveised, näiteks 
šoti mägiveised. Siinsed rannaniidud on oluline peatuspaik rändlindudele ja 
pesitsuspaik kurvitsalistele
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Ängsö kogemus aitas Euroopas tasa-
pisi levida mõttel talunikust kui või-
malikust looduskaitse liitlasest. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



tegevus saaks jätkuda. Teise ilmasõ
ja järgsel ajal on talud mitmel pool 
Euroopas tühjenenud: põgeneti sõja 
jalust, mõnest paigast küüditati. Ent 
ka suhtelise rahu ja demokraatia tin
gimustes ei ole kaugemad kandid jää
nud muutustest puutumata. Rahvas 
on liikunud linnadesse, põllumajan
dus intensiivistunud, nii on kauged 
karjamaad jäänud karjatamata ja nii
dud niitmata. 

Eestis võimendas järsk üleminek 
turumajandusele 1990.  aastail seda 
protsessi veelgi. Vastukaaluks suge
nes arusaam, et kaitsealadel tuleks 
toetada pärandkoosluste niitmist
karjatamist [5].

Põllumajanduse võimalikku kasu 
elurikkusele hakati Euroopas laie
malt mõistma paarkümmend aastat 
tagasi. Kujunes suure loodusväärtu

sega (ametlikus pruugis kõrge loo
dusväärtusega, lühendina KLV) põl
lumajanduse kontseptsioon ja aru
saam, et mõistlik põllumajanduspolii
tika peaks seda toetama. KLV põllu
majandusel on suur tähtsus Euroopa 
liikide, elupaikade ja maastike säili
misel. Mujal maailmas on see käsitus
viis ilmselt mõneti tagasihoidlikum, 
kuigi mitte olematu. 
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Eesti nüüdisaegses faunas puuduvad suured rohusööjate karjad, kes suudaksid 
hoida niite võsastumast. Niidukooslused on väärtuslikud, seetõttu peab rohusöö-
jaid asendama heinategu. Niidetud lamminiit Käntu-Kastja hoiualal

Siberi võhumõõk eelistab kasvada niis-
ketel soostunud niitudel. Võsastunud ja 
metsastunud aladel hääbub ja kaob see 
kolmanda kaitsekategooria haruldus kii-
resti. Niitmine ja karjatamine mõjub siberi 
võhumõõga arvukusele üksnes hästi
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pärandkooslused

Mõnikord jagatakse KLV põllu
majandusmaa kolme rühma: pool
looduslikud ehk pärandkooslused või 
ka nende suure osakaaluga maastik, 
mosaiikne põllumajandusmaa ja või
malikud ohustatud liikide elupaigad 
väljaspool kahte esimest rühma. Just 
esimene tüüp on kõige olulisem, ja 
mitte juhuslikult: pärandkoosluste
ga on seotud väga suur elurikkus, 
mistõttu on ka paljud neist liikidest 
kantud loodusdirektiivi 1.  lisasse. 
Suure loodusväärtusega põllumajan
dus üldse, eriti pärandkooslused, on 
lahutamatult seotud ekstensiivse loo
makasvatusega [10].

Kuigi pärandkooslused on karja-
kasvatuse mõjul kujunenud pika 
aja jooksul, on see aeg olnud evo
lutsioonilises mõttes siiski üsna lühi
ke. Seletamaks pärandkoosluste täht
sust paljude liikide elupaigana, on nii 
mõnigi autor üksteisest sõltumatult 
esitanud suurte rohusööjate hüpo
teesi. 

Loomad, kes ekstensiivselt kar
jas peetavana on maastikke viimas
tel aastatuhandetel kujundanud, ei 
ole tekkinud ju kodustamise käigus. 
Samad liigid on elanud varem loo
duses ning nende mõju maastikele ja 
kooslustele on vaieldamatu. Suurte 
rohusööjate hüpoteesi üle aegajalt 
lahvatav emotsionaalne debatt on sel
les mõttes üsna veider, ent äärmuslike 
seisukohtade teke on inimlik. 

Ühelt poolt on holotseeni metsa 
kõikjal peetud põhjamaiseks savan
niks, aga teisalt eitatakse uluk hobuse 
ja ürgveise mõju põllumajanduseelse 
Euroopa loodusele. Kumbki äärmus 
ei ole õigupoolest tõsiselt võetav, 
sest ühest küljest on õietolmuana
lüüsid üsna ühemõtteliselt kinnita
nud metsataimkatte valitsemist enne 
põllumajandusliku raadamise algust, 
ent teisest küljest ei ole mõeldav, 
et mitme aastatuhande vältel oleks 
hobuste ja veiste elujõulised popu
latsioonid – selles tõigas ei kahel
da – suutnud eksisteerida oma 
elupaiku mõjutamata. 

Tõsiselt võetav küsimus ei ole 
seega mitte „kas”, vaid „mil määral”; 
kahtlemata on veel arenguruumi, et 

kujundada akadeemilist debatti ja 
teha süvauuringuid ning nende põh
jal kavandada targal viisil kaitsekor
raldust [vt nt 13]. Laias laastus pole 
aga kahtlust, et ekstensiivsel karjakas
vatusel on tähtis roll looduskaitses.

Euroopa Liidu ühine põllumajan-
duspoliitika (ÜPP) on KLV põllu
majanduse tähtsust maaelu säästvas 
arengus mingil määral tunnistanud 
juba tükk aega. Paraku ei ole ÜPP, 
EL enim rahastatud poliitika õigus
ruum jõudnud sellega sammu käia. 

ÜPP põhiosa on tänapäeval toot
misest sõltumatud otsetoetused, 
mille aluseks on toetusõiguslik maa. 
Asjaomased reeglid on määratud 
Euroopa Komisjoni delegeeritud 
määrusega nr 640/2014, ent see jätab 
puisniidud ja karjamaad ning KLV 

põllumajandusmaale omased maas
tikuelemendid õigupoolest otsetoe
tustest ilma. 

Tõsi, ÜPP väiksem osa, nn maa
elu arengu toetused, sisaldavad meil
gi rakendatud võimalust põlluma

janduse keskkon
na meetme raames 
sellise maa karja
tamist või niitmist 
toetada, kuid siingi 
on hulk bürokraat

likke probleeme. On demagoogiline 
õigustada kogu põllumajanduspolii
tikat KLV põllumajanduse või muude 
keskkonnaaspektidega, nagu seda 
tihti tehakse: lisaks sellele, et puude 
ja maastikuelementidega põllumajan
dusmaa on toetustest ilma jäetud, 
on otsetoetuste süsteem kui kõnealu
se poliitika põhiosa ka muus mõttes 
keskkonnavaenulik [8].

KLV põllumajanduse ja eksten
siivse karjakasvatuse olemuslik seos 
eri määral puid sisaldava maastikuga 
ei sobitu modernistliku arusaamaga, 
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Piirid on tähtsad, kuid neid on ohtlik 
jäigalt kivisse raiuda. 
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mille järgi on põllumajandus ja met
sandus jäigalt lahutatud. Põld või kul
tuurrohumaa, seda piirav sirge kraav, 
selle taga ühevanune mets – selline 
maastik on vaene ja üsna hilistekke
line. 

Ent paraku oleme ka looduskaitses 
selguse huvides jäigalt jaganud kaits
tavad kooslused looduslikeks ja pool
looduslikeks. Looduslike koosluste 
kaitse eesmärk on inimmõjuta loo
dus, poollooduslikel aga mall, mille
le kooslus peab vastama. Paraku pole 
pargilaadse puisniidu või karjamaa 
järsk üleminek „üksnes looduslikule 
arengule” jäetud metsaks vastavuses 
ei traditsioonilise maakasutuse ega 
sellele eelnenud rohusööjarikka maa 
mustritega. Piirid on tähtsad, kuid 
neid on ohtlik jäigalt kivisse raiu
da. Tunnistagem polüfunktsionaalset 
maakasutust pärandkoosluste elurik
kuse kaitse osana [7].

Püüd suure loodusväärtusega põl-
lumajandust marginaalseks muuta 

ja tootmist intensiivistada on ühe 
mündi kaks külge. Mõlemal on mär
kimisväärne negatiivne keskkonna
mõju. Kui pärandkooslused kinni 
kasvavad, kaovad paljude liikide elu
paigad, nende liikidena võib nimeta
da näiteks enamikku meie käpalisi, 
kurvitsalisi, nagu niidurüdi, tutkas, 
rohunepp, punajalgtilder ja teised, 
või siis kahepaikseid, nagu kõre. 

Liigintensiivne karjamaa kasu
tus on nüüdisajal harva otsene oht 
pärandkoosluste elustikule, ehkki on 
olnud aegu, kui ülekarjatamine oli 
suur probleem. Ent intensiivistamise 
vastand, maakasutuse lõpp, on tegeli
kult sellega tihedalt seotud. Kui mõni 
suurtootja suurendab parema konku
rentsivõime nimel oma lüpsilehmade 
hulka tuhandelt kahe tuhandeni, sur
vestab see pingsalt kümmet sajaleh
malist talu tootmist lõpetama.

Nüüdses Eestis ongi see juba suu
resti juhtunud, üksnes vähesed pii
makarjapidajad ääremail on veel alles 
jäänud. Lamba, kitse ja hobuse
kasvatus on küll veidi abiks, kuid 
kahtlemata ainult sellest ei  piisa. 
Lihaveisekasvatuse areng on siiski 
päästnud meie pärandkooslused ja 
KLV põllumajandusmaastikud laie
malt suures ulatuses kinnikasvami
sest [6].

Selleks et hoida alles pärandkoos
lused ja laiemalt KLV põllumajandus, 
vajame käiguvahetust nii looduskait
se kui ka põllumajandus poliitikas. 
Viimase poolsajandi jooksul toi
munud muutuse teadvustamine on 
aidanud pärandkoosluste hääbumist 
pidurdada, kuid pole suutnud seda 
peatada, rääkimata taastamisest mää
ral, mis võimaldaks tulevikus jätta 
„väljasuremisvõlg” sisse nõudmata.

Toetused peavad muutuma ees
märgipäraseks ja tuleb loobuda karis
tamast „puudega maid” ja maastiku
elemente: need ei tohiks toetusest 
ilma jääda. Polüfunktsionaalset maa
kasutust, mis arvestab maastikuga ja 
austab elurikkust, tuleks avalikult ja 
õiglaselt väärtustada. 
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Matsalu rahvuspargis Saastna poolsaarel on kadastunud niidualasid laialdaselt 
taastatud; muu hulgas karjatatakse seal hobuseid
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Kuno Kasak

Omaduste poolest võib tehis
märgalasid pidada üsna 
ainulaadseks ökosüstee

miks: nad saavad suurepäraselt hak
kama saastunud ja ülemäära toitai
neid sisaldava vee puhastamisega, ent 
peale selle suurendavad ümberkaud
set elurikkust.

Liigne kogus toitaineid on toonud 
suured mured. Helsingi konventsioo
ni järgi on eutrofeerumine ehk vee
kogude kinniskasvamine liigsete toit
ainete tõttu peategur, mis halvendab 
Läänemere seisundit [1]. Toitainetest 
mõjutavad meie veekogusid enim läm
mastik ja fosfor. See on ränk prob
leem Läänemeres, aga ka meie siseve
tes: jõgedes ja järvedes. Näiteks Eesti 
suurimate järvede Võrtsjärve ja Peipsi 
ökoloogiline seisund on endiselt kesi
ne just liigse toitainete sissekande 

tõttu; nende veekogude seisund para
neb väga vaevaliselt. 

Toitainete rohkus veekogudes 
avaldub ulatusliku vetikavohangu
na, taimekasv on jõudus ja valitseb 
hapnikupuudus. Kõige paremini saab 
vetikavohangut jälgida hilissuvel. 
Iseäranis ilmekalt toovad selle esile 
kosmosepildid. Vohang võib olla nii 
äge, et vesi muutub häguseks ja hais
vaks, sinivetikate ehk tsüanobakterite 
(Cyanobacteria) eritatavate toksiini
de tõttu suisa mürgiseks. 

Paraku muudab eutrofeerumi
ne põhjalikult kogu vee ökosüsteemi. 
Kuna vetikad vohavad peamiselt vee
kogu pindmistes kihtides, kuhu ula
tub valgus, vähendavad nad omakorda 

valguse ligipääsu veekogu sügavama
tesse kihtidesse. Öösel tarbib seesa
ma vetikakogum hulganisti hapnikku, 
jättes muu veeelustiku hapnikunäl
ga. Eriti tundlikud on hapnikusisaldu
se muutuste suhtes vääriskalad, näi
teks lõhilased. Palju hapnikku kulub 
ka surnud vetikamassi lagundamiseks. 

Läänemere sügavamates piirkonda
des on hapnikupuuduse pärast mere
põhja tekkinud surnud tsoone. Nendes 
kohtades muutuvad võrdlemisi ohu
tud sulfaadid mürgisteks sulfiidideks, 
mis võivad levida veekogu pinnakih
tidesse ja sealset elustikku mürgitada. 

Veepinnalähedane vetikamass ei 
ole ainus toitainetest tingitud prob
leem. Nii Võrtsjärve kui ka Peipsi 

puhul on liigsed toit
ained põhjustanud 
ka suurtaimede ula
tuslikku levikut. Sada 
aastat tagasi, Eesti 
vabariigi ajal, loksu

Nutikas moodus puhastada vett: 

tehismärgala

Eesti suurimate järvede, sh Võrtsjärve ökoloogiline seisund on liigse toitainete sissekande tõttu kehv. aastal 2015 oli 
Võrtsjärvel väga madal veeseis, mis hoogustas niigi kiirelt kinni kasvavas veekogus taimestiku levikut
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Vette sattunud toitaineid aitavad 
eemaldada settebasseinid, 
puhastuslodud ja tehismärgalad.
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sid Võrtsjärve lained veel vastu ida
kaldal olevat Tamme paljandit. 

Praegu ümbritseb Võrtsjärve kat
kematu roostikuvöönd, mille laius 
ulatub Tamme paljandi juures juba 
üle 300 meetri ning mis laieneb igal 
aastal paari meetri võrra. Kas seda 
kinnikasvamist saame veel peatada? 
Või tuleb leppida paratamatusega, et 
kauges tulevikus on Võrtsjärve ase
mel õõtsiksoo?

Kuidas on põllumees mõjutanud 
veekogude kvaliteeti? Toitained 
pärinevad kas looduslikest allikatest 
või inimtegevusest. Looduslikud toit
ained on pärit loodusmaastikelt, mida 
inimene ei ole kuigivõrd mõjutanud. 
Näiteks orgaanika lagunemise, aga 
ka muude looduslike protsesside käi
gus kantakse metsamaalt, niitudelt, 
soodest ja looduslikelt rohumaadelt 
toitaineid välja. See on täiesti tavali
ne looduslik aineringe, mis kujundab 
veekogu loomuliku troofsustaseme 
ehk toitelisuse. Troofsuse võivad aga 
tasakaalust välja viia inimtegevusest 
pärinevad toitained, mis lähtuvad nn 
punkt või hajureostusallikatest. 

Mööda kraave, ojasid ja jõgesid 
järve ning merre kanduvatest toitai
netest üle poole lähtub põllumajan
dusest, pärinedes hajusalt põldudelt. 
Kindlat lähtepunkti on siin keeruline 
määrata, mistõttu nimetatakse seda 
hajureostuseks. 

Seevastu punktreostusallikad on 
konkreetsed paigad, näiteks lekkivad 
sõnniku ja silohoidlad, s.t neid on 
üsna kerge kindlaks teha ja seda laadi 
reostust tõrjuda. Hajureostuse puhul 
on asjaolud märksa keerulisemad. 
Mullaosakesed ja nende külge seon
dunud toitained võivad mustkesalt 
hakata tuule, vihma ja lumesulavee
ga liikuma. Selle intensiivsus oleneb 
paljuski maapinna langusest, kasuta
tud toitainete hulgast, künnimetoodi
kast, pinnase võimest vett läbi lasta ja 
paljust muust. Ka looduslikud tegu
rid, nagu vihma ja lumesulavesi, või
vad hajureostust hoogustada. 

Tasastel põldudel on pindmine ära
kanne võrdlemisi tagasihoidlik ja enam
jagu toitaineid leostub kas põhjavet
te või liigub kuivenduskraavide kaudu 

suuremasse veekogusse. Reljeefsel 
maastikul asuvatel põldudel on teistsu
gused olud, mistõttu on toitainete ära
kanne seotud peamiselt erosiooniga.

Toitainete ärakannet saame vähen-
dada. Toitainete ärakanne põldudelt 
on enamasti seotud väetamise, s.t 
inimtegevusega. Ent kui väetiseko
guseid haritavatel põldudel tundu
valt vähendada, kaasneksid sellega 
omad ohud. Näiteks võib põllumul
las kujuneda lämmastiku või fosfori
puudus, mis paraku kahandab saagi
kust. Samuti võib mullaviljakus jääda 
kehvaks pikaks ajaks, ent endisi olu
sid taastada on aja ja rahakulukas. 

Ühtlasi on iga kilogramm lämmastik
ku või fosforit, mis põllult ära kantak
se, ka rahaline kaotus põllumehele. 

Mõistagi ei ole võimalik põldu nii 
harida ja kultuure kasvatada, et toit
ainete kadu üldse ei ole. Seevastu 
on seda protsessi võimalik märkimis
väärselt vähendada erisuguste vee
kaitsemeetmete ning põllumajandus
praktikate abil. Kõige olulisem on vil
jeleda säästlikku ja keskkonnahoidlik
ku põllumajandust: selle võtteid saab 
rakendada iga põllumees. 

Näiteks on oluline välja arvutada 
taimetoiteelementide bilanss, välti
da mustkesa, laotada sõnnikut pari
ma võimaliku tehnoloogia järgi, raja

lõuna-Soomes on märgala rajatud looduslikus orus looklevale ojale, mida on 
tugevalt mõjutanud põllumajanduslik hajureostus. Ojale on ehitatud liivast ja 
kruusast pais, mida on tugevdatud geomembraankilega ja kaetud kividega. 
Tõusnud veetaseme tõttu on paisust tahapoole jääv ala üle ujutatud

Enne kui vesi jõuab tehismärgala taimedega ossa, võiks see läbida sügavama 
veega basseini, kus settivad suuremad osakesed. aeg-ajalt tuleks basseini puhas-
tada setetest, mis sobivad hästi aiaväetiseks 
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da tavapärase drenaaži asemel seade
drenaaž, mis aitab põllul kerge vae
vaga veerežiimi reguleerida; või jätta 
veekogude äärde laiemad kaitsevöön
did ning rajada sinna puhverribad, 
sest kui toitained on juba veekogusse 
jõudnud, on neid märksa raskem sealt 
kätte saada [2]. 

Vette sattunud toitaineid aitavad 
eemaldada settebasseinid, puhastus
lodud ja tehismärgalad. Eestis on set
tebasseinid ja puhastuslodud küllalt
ki levinud praktika. Hoopis keeruka
mad rajatised on tehismärgalad, mille 
kasutus ei ole meil veel kuigi laialt 
levinud. 

Tihti tavalistest settebasseinidest 
ja puhastuslodudest ei piisa: nende 
veepuhastusvõime on tagasihoidlik ja 
seda mõjutavad isegi väiksemad voo
luhulgamuutused. Tehismärgalad on 
märksa suuremad süsteemid, koos
nedes mitmest osast: sügava ja mada
la veega alad, poolsaared, taimesta
tud alad jms, millel kõigil on oma 
otstarve. Märgala rajamise siht on 
puhastada reostunud vett, rakenda
des looduslikke puhastusprotsesse. 
Olemuselt sarnanevad nad looduslike 
märgaladega. 

Mida tasub võtta arvesse, rajades 
tehismärgalasid? Ennekõike tuleb 
lähtuda asukohast. Olenevalt ümb
ruskonna oludest, reljeefist, pinnase 
omadustest, piirangutest ja normi

dest saab märgala rajada nii kaevetöid 
tehes kui ka alal vett paisutades. 

Eestis, aga ka mujal riikides, teki
tab probleeme vooluhulga muutlik
kus. Suvise madalvee ja kevadise 
suurveeperioodi vahel on väga suured 
erinevused. Olenevalt lumerohkusest 
võib kevadine suurvesi läbida märg ala 
vaid mõne tunni või minutitega, kuigi 
puhastus nõuaks märksa rohkem aega. 

Meie kliimaoludes vähendab 
märg ala tõhusust ka talvine külm ilm, 
mis pärsib puhastusprotsesse, eeskätt 
lämmastikuärastust. Õnneks ei liigu 
toitained talvel kuigi jõudsalt.

Vooluveekogudes liigub vesi kii
relt, kuid märgalades vool märkimis
väärselt aeglustub. Aeglane vee lii
kumine võimaldab tahketel osakestel 
settida ja lahustunud osakesi taimede 
kasvuks tarbida. Vee voolukiirus aeg
lustub sedamööda, kuidas suureneb 
voolusängi ristlõike pindala. Seetõttu 
peaks märgala olema tunduvalt laiem 
kui temasse suubuv vooluveekogu. 

Seega eeldab tehismärgala küllalt

ki suurt maaala. Üldlevinud praktika 
järgi võiks selle pindala olla vähemalt 
ükskaks protsenti märgalasse sisene
va vooluveekogu valgalast [3]. Selline 
suhe on oluline, et tagada piisav vee 
viibeaeg. Mida pikem on viibeaeg, 
seda tõhusam on märgala puhastus
toime. Siinkohal tuleb arvestada, et 
vee viibeaeg erineb suuresti suvel ja 
kevadel, sestap on projekteerides soo
vitatav arvutada pindala aasta kesk
mise vooluhulga alusel. 

Kui järgida põhimõtet, et märg
ala pindala hõlmab kuni kaks prot
senti sellesse siseneva vooluveekogu 
valglast, siis on sageli mõistlik rajada 
märg ala kraavi või oja kõrvale ning 
vaid osa veest suunata märgalasse. 
Sellisel juhul on miinuseks asjaolu, et 
puhastatakse vaid seda osa veest, mis 
jõuab märgalasse. 

Looduslike protsesside imejõud. 
Fosfori sisaldus vees väheneb pea
miselt settimise ja filtreerumise käi
gus, samuti seovad seda taimed. 
Lämmastiku puhul on peale taimede 
tähtis roll ka mikroobidel. 

Tehismärgalad on mikroobide
le hea elukeskkond: seal on nitrifi
katsiooni ja denitrifikatsiooni tarvis 
soodsad olud. Nitrifikatsiooni käigus 
kasutavad nitrifitseerivad bakterid 
hapnikurikastes oludes energiaallika
na ammooniumiooni, mis oksüdee

ritakse nitraadiks. 
Nitr i f i t seer ivate 
bakterite toodetud 
nitraadi, mida muu 
hulgas lisandub 
lähiümbruse põl
dudelt, muudavad 
bakterid hapniku
vaeses keskkonnas 
gaasiliseks mole

kulaarlämmastikuks ja naerugaasiks. 
Need gaasid lenduvad aga atmosfääri. 

Peale toitainete aitavad tehismärg
alad vähendada ravimijääkide, pestit
siidide ja tõvestavate mikroorganis
mide hulka. Ent sellise puhastustöö 
jaoks on vaja kindlaid olusid, mida 
leidub ka tehismärgala eri osades. 
Näiteks selleks, et setitada suuremaid 
pinnaseosakesi, paikneb märg ala sis
sevoolu juures meetri kuni pool

rajades märgalale lookeid, pikeneb vee viibeaeg ning luuakse elupaiku loomade-
le ja lindudele, seega suureneb ümbruskonna elurikkus 

Paljud tehismärgalad on 
veepuhastuse kõrval olulised 
puhkeväärtusega paigad, ühtlasi 
suurendavad nad maastikulist 
mitmekesisust.
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teise meetri sügavune settebassein. 
Selles vee voolukiirus väheneb jär
sult, mis võimaldabki osakestel kiire
mini põhja langeda. 

Märgalade madalaveeliste alade 
sügavus jääb tihti alla 30  cm, 
need on rajatud selleks, 
et taimed saaksid 
toitaineid tõhu
samalt omasta
da. Nendele ala
dele istutatak
se näiteks hun
dinuia (Typha 
latifolia), pilliroo
gu (Phragmites austra
lis), võhumõõka (Iris pseudacorus) 
või mõnda teist liiki veetaimi, kes 
on kiire kasvuga ja seetõttu tarbi
vad rohkem toitaineid. Samas paku
vad taimed sobivat elupaika puhas
tusprotsessides osalevatele mikroo
bidele. 

Otstarve ei seisne pelgalt puhas-
tustoimes. Vee puhastamine on vaid 
üks tehismärgala ülesanne. Soomes 
on rajatud mitu tehismärgala ka sel
leks, et kaitsta märgalaelustikku ja 
suurendada elurikkust. 

Tasub rõhutada, et hästi majan
datud avaveeline tehismärgala loob 
talunikule ka otsest lisaväärtust. 
Näiteks paljud märgalad on veepu
hastuse kõrval olulised puhkeväär
tusega paigad, ühtlasi suurenda
vad nad maastikulist mitmekesisust. 
Märgala nendes osades, kus leidub 
sügavamat vett, võib edukalt kasva
tada kalu, kasutada neid alasid vee
reservuaarina või isegi supluskoha
na. Majanduslikku kasu võib saada 
ka märgala põhjasetetest, mis sisal
davad rohkesti toitaineid, peamiselt 
fosforit. 

Selleks et märgala tõhusalt toi
miks, tuleb seda aegajalt taimedest 
puhastada. Välja lõigatud taimi saab 
omakorda otstarbekalt ära kasutada, 
näiteks mõnda liiki taimed sobivad 
ehitusmaterjaliks. Pilliroog on juba 
sajandeid tuntud hea katusematerja
lina. Hundinuiakiududega saab aga 
tugevdada savikrohvi; hundinui on 
tänapäeva ökoehituses väga nõutud 
materjal.

Vända tehismärgala on esimene 
omasugune Eestis. Meil on tehis
märgalasid rajatud peamiselt selleks, 
et puhastada olmereovett ja enamasti 
toimivad need pinnasfiltersüsteemi
dena. Vaid mõnel juhul on nendest 
süsteemidest väljuva vee järelpuhas
tuseks rajatud avaveega märgalad, et 
puhastus oleks tõhusam. 

Tunamullu rajati Eestimaa looduse 
fondi eestvõttel ja WWF Rootsi raha
lisel toel Eesti esimene avaveeline 
tehismärgala Tartumaale Uhti külla 
Vända kraavile. Selle rajatise siht on 
vähendada põllumajandusliku haju
reostuse mõju Porijõele. Suuremal 
osal Vända kraavi üle kahe ruutkilo
meetri suurusel valgalal laiuvad põl
lumajandusmaad, seetõttu oli aasta 
keskmine lämmastiku ja fosforisisal
dus kraavivees võrdlemisi suur. 

Tehismärgala hakati planeerima 
juba 2014. aastal, kui lepiti kuue maa
omanikuga kokku märgala asukoht. 
Piirkonnas on varemgi veepuhastu
sega tegeldud, sest juba 1987.  aastal 
rajas Tartu ülikooli geograafiaosakond 
Vända kraavile settetiigi, et toitaine
te ja orgaanilise aine kanne kraavi
vette oleks väiksem [4]. Tehismärgala 
rajamise käigus see settetiik korrasta
ti. Pärast kõikide rajatiste valmimist
korrastust ulatus puhastussüsteemide 
kogupindala 0,7 hektarini. 

Vända tehismärgala tõhusust on 
veel raske hinnata: võib kuluda mitu 
aastat, enne kui rajatise puhastusvõi
me on maksimaalne. See oleneb suu
rel määral veetaimede levikust: aja 

jooksul taimedega ala laieneb. 
Märgala püsiseire algab juba 

tänavu kevadel. Selle käigus uuri
takse süsteemi veepuhastuse tõhu
sust, eeskätt lämmastiku ja fosfo
riühendite ärastust. Samuti püü
takse välja selgitada, kuivõrd suu
dab tehis märgala vähendada ravi
mi ja taimekaitsevahendite jääke. 
Peale vee parameetrite mõõdetakse 
kasvu hoonegaaside heidet ja analüü
sitakse mikrobioloogilisi näitajaid, 
mis annavad olulist teavet puhas
tusprotsesside kohta. Veel uuritakse 
märg ala mõju elurikkusele: jälgitak
se kahepaiksete, lindude ja putukate 
arvukust ja selle muutusi ajas. 

1.  HELCOM, 2015. Updated Fifth Baltic Sea 
pollution load compilation (PLC5.5). Baltic 
Sea Environment Proceedings No. 145.

2.  Kasak, Kuno; Piirimäe, Kristjan; Vahtrus, 
Siim 2016. Veekaitsemeetmed põlluma
janduses: käsiraamat tootjale. Eestimaa 
Looduse Fond, Türi. www.keskkonnaamet.
ee/public/Infopaev_Pollumaajndus__ja_
veekaitse_Kuno_Kasak.pdf.

3.  Koskiaho, Jari et al. 2003. Retaining agricul
tural nutrients in constructed wetlands – 
experiences under boreal conditions. – 
Ecological Engineering 20 (1): 89–103.

4.  Mander, Ülo et al. 1997. Ecological engi
neering for wastewater control in agricul
tural catchment areas: three case studies 
from Estonia. – Etnier, Carl; Guternstam, 
Björn (ed.). Ecological Engineering for 
Wastewater Treatment. Second Edition. 
Lewis Publishers. New York, London, 
Tōkyō: 263–286. 

Kuno Kasak (1987) on keskkonnatehno-
loog, töötab Tartu ülikoolis keskkonna-
tehnoloogia teadurina ja Eestimaa loodu-
se fondis põllumajandusliku hajureostuse 
eksperdina.
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Droonifoto Uhti külas Tartumaal asuvast tehis-
märgalast. Vesi siseneb kõigepealt vasakul asuvasse 

settetiiki, misjärel läbib mõlemad taimestikuga märgalaosad. 
Settetiiki kasutab talumees nii supluskoha kui ka veereservuaarina

teise meetri sügavune settebassein. 
Selles vee voolukiirus väheneb jär
sult, mis võimaldabki osakestel kiire
mini põhja langeda. 

Märgalade madalaveeliste alade 
sügavus jääb tihti alla 30  cm, 
need on rajatud selleks, 
et taimed saaksid 

Typha 
), pilliroo

Phragmites austra
), võhumõõka (Iris pseudacorus) 

Droonifoto Uhti külas Tartumaal asuvast tehis-
märgalast. Vesi siseneb kõigepealt vasakul asuvasse 

settetiiki, misjärel läbib mõlemad taimestikuga märgalaosad. 
Settetiiki kasutab talumees nii supluskoha kui ka veereservuaarina
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linnaaiandus

linnaaiandus on urbanistliku keskkonna osa olnud 
aegade algusest saadik. Ei ole vahet, mis ajenditel on 
loodud aiandusalasid, eelkõige vastab aiapidamine 
inimese ürgsematele vajadustele: olla loominguline, 
tegus ja kasvatada midagi ise.
Merle Karro-Kalberg

Globaalne kliimasoojenemine 
ja sellest tulenev üleujutus
oht, Maa ülerahvastatus, res

sursside piiratus ning püüd looduska
tastroofe vältida on olnud uute sääst
like mõtteviiside ajend, eriti linnades. 

Maa rahvastik linnastub üha suurema 
hooga: ÜRO raporti järgi elab prae
gugi linnakeskkonnas suur osa inime
si, ent aastaks 2050  usutavasti koguni 
66% Maa rahvastikust [9]. 

Suureks saasteallikaks muutu
nud linnad tarbivad energiat ja loo
duse ande tunduvalt rohkem, kui 

nende lähiümbrus toota suudab. 
Ülerahvastatus toob kaasa mõjukad 
keskkonnaprobleemid. 

Lahendusena pakutakse näiteks 
jalgrattatransporti mootorsõidukite 
asemel, energiasäästlikke arhitektuu
rivõtteid ja alternatiivenergia kasu
tuselevõttu. Muu hulgas on taas esile 
kerkinud linnaaiandus kui viis lahen
dada nii keskkonna kui ka sotsiaal
seid probleeme. Muidu linnaplaneeri
mises pehmeks ja peaaegu nähtama
tuks valdkonnaks peetud linnaaian
dus on viimasel paaril aastal olnud 
väga teravalt päevakorral. 

Globaalsed suundumused on 
jõudnud ka Eestisse. Tartus tegutse
vad MTÜ Tartu Maheaed ja ühen
dus Elavad Aiad. Tartu Maheaia 
eestvõttel kavandatakse linna uude 
üldplaneeringusse uusi aiamaid; 
Tallinn otsib linnaaednikke; kõikjal 
leidub kogukondi, kes püüavad taas 

Kes aias, kes aias? 
Linn on aias

Hiinalinna aiandusmaa on Tartu linna suurim, ent seda ohustab elamuarendus. Väga paljudele inimestele tähendab see 
elustiili lõppu, tekkida võivad liikumatusest tingitud tervisemured

Fo
to

: M
er

le
 K

ar
ro

-K
al

be
rg

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



aprill  2017   EEsti LOODUs                    29|270| 

ühildada linna ja aiandust. Kuid lin
naaiandus pole ainult moodi läinud 
liikumine, see pakub rohkesti hüve
sid, mis esmapilgul jäävad märka
matuks.

Toiduurbanism. Mõiste „toiduurba
nism“ tähistab linna ja toidu suhet. 
Endale söögipoolise kasvatamises 
pole küll midagi uudset, kuid uus 
on kontekst, kuhu aiandus linnades 
asetub. 

Suurtes tehastes ja farmides too
detakse toitu hulgi küll aina efektiiv
semalt, kuid üksiti muudavad need 
maad vaesemaks. Toidulauale jõuavad 
tomatid Hispaaniast, vorst Poolast ja 
viinamarjad LõunaAafrikast. Meie 
igapäevast leiba annab meile kauban
duskeskus, kus plasti pakitud liha
käntsakat korvi tõstes ja maitsetuid 
mandariine valides ei mõtle me kuigi 
palju selle peale, millistes oludes see 

toit on kasvanud ja kuidas lettidele 
jõudnud.

Majanduslikus mõttes ongi seda
moodi tegutseda väga tõhus: aega, 
mis muidu kulub näiteks peenramaa 
rohimise ja kastmise peale, on raken
datud palju paremini ja tootlikumalt 
ehk majanduskasvu ergutavalt. 

Üks linnaaianduse liikumise ees
märk on panna inimesed mõtlema, 
mida nad söövad, kui palju näiteks 
nõuab energiat lehtsalati kasvatami
ne – see on osa aeglase elamise (slow 
life) viisist ja kohalolekust. Alati ei 

tähendagi see endale talve üleela
miseks toiduvaru kasvatamist, pii
sab ka aknalauapealsest ürdipeenrast 
või tomatipottidest rõdul. Juba väike 
meeldetuletus selle kohta, kui palju 
hoolt vajab söögitaim kasvuks, sun

nib meid toidule teise pilguga vaa
tama.

Elukvaliteet. Eesti elanikkon
da iseloomustab suur varaja
ne suremus, suur haigestumus 
ja üsna nigel elukvaliteet [8]. 
Kuigi elukvaliteedi poolest eri
neme ehk muust Euroopast, on 
vähene liikumine ja rasvumine 
tunnuslik ka muule maailma
le. Mõneti pakub linnaaiandus 
ka siin leevendust: aiamaa eest 

tuleb iga päev hoolt kanda, värs
kes õhus liikumine hoiab inime

sed tervemad ja soodustab paremat 
elukvaliteeti. 

Kui 2011. aastal asuti lammutama 
Tallinna lennujaama taguseid eba
seaduslikke aiamaid ehk Pilpaküla, 
ei arvestanud keegi kokku tervise
kahju, mida tehti neile, kel järgmisel 
kevadel ei olnud enam asja aiamaa
le. Pilpakülas olid aastakümneid käi
nud Lasnamäe elanikud, kes ühtäkki 
nelja seina vahele suruti ja argipäe
vasest liikumisharjumusest teravalt 
ja ootamatult ära lõigati. Mõnda aega 
on räägitud, et tervishoiu süsteem on 
ravi poole kaldu ja peaksime suutma 
terviserikkeid paremini ära hoida – 
üks lahendusi peakski olema linna
aianduse programm. 

Portugalis Lissabonis luuakse linna
aedu näiteks immigrantide eluasemete 

lähedusse, sest aia
pidamise eeldus on 
kohustus iga päev 
väljas käia, ühtlasi 
on nõnda suurem 
võimalus naabri
ga sõbraks saada ja 
sotsiaalset võrgus
tikku tihendada.

Rikas keskkond. Mainimata ei saa 
jätta linnaaedade puhkeväärtust ja 
linnakeskkonda rikastavat mõju. 
Meile tundub, et igal õigel eestla
sel on maakodu, kuhu pärast väsi

Foto: Maari Soekov

Valmi -
vad vil jad 

Tar tus Vaksali 
kogukonnaaias

Linnaaianduse liikumise eesmärk on 
panna inimesed mõtlema, mida nad 
söövad, see on osa aeglase elamise 
viisist ja kohalolekust.
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tavat töönädalat linnast põgeneda. 
Linnaaianduse skeptikud on seda 
argumenti tihti kasutanud, kui kõne 
alla tuleb uute aiandusalade kavanda
mine või soov hõlmata endised aian
duskooperatiivid üldplaneeringusse 
ehk nö seadustada.

2013. aastal käisid maaülikooli 
õppurid Tartu linnaaedades ja uuri
sid, mis inimesi ikka aiamaade kül
jes hoiab. Paljud pidasid tähtsaks või
malust puhata ja lõõgastuda värskes 
õhus. Tõsi, enamasti juhtusid küsi
mustele vastama eakamad inimesed, 
nõnda ei anna uuring täielikku läbi
lõiget ühiskonna arvamusest. 

Linnaaianduse populaarsuse kas
vust annab tunnistust ka pealin
na linna aianduse aktsioon. Tallinn 
korraldas 2015.  aastal uuenduslike 
lahenduste ideekonkursi, mille üheks 
võitjaks valiti Liis Pihli kogukonda 
kaasava avalike alade haldamise pro
jekt „Linnapõllumajandus Tallinnas“. 

Selle elluviimiseks kuulutas linn 
2017. a märtsi alguses välja idee
korje, mille käigus saavad linnaaian
duse huvilised interaktiivsel kaardil 
ära märkida paiga, kus nad sooviksid 
aeda pidada: nii tahetakse välja selgi
tada potentsiaalne aianduseks sobiv 
maaala ja kogukond, kes aia enda 
hoolde võtab. Juba mõne päevaga oli 
endast märku andnud sadu inimesi, 
seega tuntakse ka linnas selgelt puu
dust aedadest, kus saaks aktiivselt 
tegutseda ja puhata. 

Kestlikkus. Loomulikult ei saa 
mööda vaadata linnaaianduse öko
loogilistest ja elukeskkonda rikastava
test aspektidest. Aiapidamine paran
dab linna mullastiku kvaliteeti, aia
maad on veereservuaarid ja aitavad 
üldisemalt tagada linnas soodsama 
mikrokliima [2]. Aiandus aitab muuta 
linna õhuringet ja parandada õhukva
liteeti, eriti kui kavandada aiamaad 
rohekoridori osana. Aiamaad jahu
tavad ja niisutavad kuumal ajal linna 
ning vähendavad kuumasaare efekti. 

Kindlasti on linnaaiad palju elu
rikkamad kui tavalised linnapargid, 
kus enamasti tavatsetakse kasutada 
üksnes väheseid liike. Veidi privaat
sem aiamaa on vaba painest olla van

daalikindel, hooldusvaba ja esteetili
selt korrektne, seega kõigile sobiv. Iga 
lapike aiamaad on tegelikult kasutaja 
nägu ja tegu ning kajastab omaniku 
maailmavaadet. 

Siinkohal on näitena taas paslik 
pöörduda Lissaboni poole, kus lin

naaedu kavandatakse osana avali
kust pargist. Mis on veel lõõgasta
vam meelelahutus, kui vaadata aia
tööd tegevat inimest? Peale parkide 
elavdamise aspekti tuleb esile tuua 
majanduslik ehk haljasalade hoolduse 
pool: kui poolt parki kasutavad linlas
test aednikud, kes selle maalapi eest 
ise hoolt kannavad, siis on ka kogu 
pargi hoolduskulud poole väiksemad.

Nõukogudeaegsed aianduskoo-
peratiivid. Eelmisel aastal välja 
antud mahuka Euroopa linnaaian

duse kogumiku andmetel loodi esi
mesed linnaaiad Inglismaal juba 
18. sajandi lõpus [1]. Eestis on linna
des alati olnud väikesed aiad, kuid 
enamasti on need ilu, või privaat
sed ürdiaiad.

Ühiskasutatavate linnaaedade 
teket Eestis saab 
pigem ikkagi sidu
da teise maailma
sõja järgse ajaga, 
kui suure näljahä
da leevendamiseks 
hakati tehasetöölis
tele jagama maalap
pe, kus saaks toitu 

kasvatada. Olga Rudomina on oma 
magistritöös kirjutanud, et 1949. aas
tal väljastas Nõukogude valitsus reso
lutsiooni, mille järgi eraldati aianduse 
tarbeks riigifondist maad. Selle oma
korda olid inimestele laiali jaganud 
riigiettevõtted: maatüki võis saada 
töötav täisealine isik, krunt anti kasu
tada tingimusel, et inimene jätkab 
asutuses tööd vähemalt järgmised viis 
aastat [5]. 

Marko Rööpsoni andmeil eral
dati Eestis esimesed 50 hektarit 
maad aianduskruntideks 1949.  aas

linnaaiandus
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Praeguseks on suurem osa 1940. ja 
1950. aastate aianduskooperatiive 
muutunud tavapärasteks 
linnalähedasteks elamurajoonideks.
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tal Mähel, esimesed aianduskoope
ratiivid asutati 1965.  aastal [6]. Mari 
Nuga on toonud esile, et tol ajal olid 
need väikesed, enamjaolt 600ruut
meetrised maalapid ja 40ruutmeet
rised hütid nõukogude kodanikule 
kõige käegakatsutavam omandivorm, 
mis võimaldas privaatsust ning andis 
vabaduse ise otsustada, toimetada ja 
oma elujärge parandada [3].

Praeguseks on suurem osa 1940. 
ja 1950.  aastate aianduskooperatii
ve muutunud tavapärasteks linnalä
hedasteks elamurajoonideks, näiteks 
Mähe ja Muuga Tallinna ja Ihaste 
Tartu külje all. Mari Nuga on seda 
kirjeldanud nii: „Kinnisvarabuumi 
ajal ehitati Tallinna ümbruse suvi
lapiirkondades rohkem uusi era
maju kui kõigis uutes elurajoonides 
kokku. Sel perioodil läks suvilapiir
kondadesse elama väga palju majan
duslikult heas seisus peresid, nagu 
neid kolis ka uutesse elurajoonidesse. 
Suvilapiirkond oli paljude eeslinna
asumite hubasem ja kodusem alter
natiiv“ [3].

Küll aga on peaaegu kõikides lin
nades ja asulates alles väiksemad, 
ilma suvilaputkata aianduskoopera

tiivide riismed. Tarmo Pikneri hin
nangul on näiteks Narvas sellise maa
kasutuse all umbes kakskümmend 
korda rohkem maad (710 ha) kui lin
nas haljasalasid kokku [4]. 

Ja kuigi uue globaalse laine har
jal on linnaaiandus hakanud uuesti 
au sisse tõusma, on need vanad aian
dusühistud, kus inimesed endistviisi 
toimetavad ja toidupoolist kasvata
vad, linnaplaneerimise kaartidel suu
resti nähtamatud: nende kohal hai
gutab paberil hall laik, seega ametli
kult ei ole selliseid aianduspiirkondi 
olemas. Paremal või hoopis halve
mal juhul on nende kohale planee
ritud elamumaad. Nii on see näi
teks Tartus, kus linna suurima aian
duspiirkonna, Hiinalinna alune maa 
on jonnakalt reserveeritud elamumaa 
laienduse alla.

Selline saatus on tabanud ka Tartu 
raudteeäärseid aedu, mis jäävad raud
tee kaitsevööndisse, ja pole lootustki, 
et neile antaks ametlik luba eksistee
rida. 2013. aastal eksponeerisid Kristi 
Ziugand ja Heli Hinto neid aedu eesti 
rahva muuseumi näitusel. Muu hul
gas sai kuulda intervjuud, kus üks 
aednik on kirjeldanud pidevat tead

matust tuleviku ees, sest kunagi ei 
tea, kas raudteeettevõttel võib neid 
maid järgmisel hooajal vaja minna ja 
kas koht, kuhu on 20 aastat investee
ritud, on ka edaspidi olemas.

Hanna Szumilas on koostanud 
Eesti ja Poola linnaaianduse võrdle
va analüüsi. Ehkki riikide sotsiaal
majanduslik taust on sarnane, too
nitab Szumilas, et Tallinnal puudub 
üleüldse ülevaade selle kohta, kui 
palju aianduskrunte linnas on, seda 
enam, et suurem osa neist on hävinud 
omandireformi tagajärjel või vähese 
seadusandliku kaitse tõttu [7].

Selline alatine peataolek ja kõhk
lused ei mõjuta aednikku mitte üks
nes psüühiliselt: ebamäärane saatus 
on märgatav ka aiamaade füüsilises 
ruumis. Kui inimestel puudub kind
lustunne, ei ole neil ka tahet paigasse 
investeerida ja seda oma äranägemi
se järgi korda seada. Tartu Hiinalinna 
aialapid on ümbritsetud kõrgete tara
dega, märgata on räbaldunud kilekas
vuhooneid, inimesed hoiavad oma
ette ja kardavad vandaale. 

Kogukondlikkus. Uus linnaaiandu
se algatus keskendub ennekõike ühis
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MTÜ Tartu Maheaia liikmed viljelevad annelinna serval Mõisavahe aias mahe-
põllundust. See on annelinna elanikele suurepärane võimalus näpud mulda 
saada ja endale tervislikku toitu kasvatada

Vaksali Elav aed sai kahjuks tegutseda vaid ühe aasta, kuid see oli kogukondliku 
mõtteviisi ja tegutsemise ehe näide
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linnaaiandus

tegevusele, kogukonnatunde kasvule 
ja eristub nii mõneski mõttes tava
pärasest linnaaiandusest, mis ena
masti seisneb üksnes tegutsemises 
oma krundil [1]. Aianduse eest seis
vad ühendused ei ole vaid pelgalt 
maalapi rentnikud, korraldatakse ka 
aiapidamiskoolitusi ning edendatak
se ja populariseeritakse linnaaiandust 
üldiselt.

Tartus on 2011. aastast tegut
senud MTÜ Tartu Maheaed, kes 

viieaastase lepingu järgi rendib lin
nalt aiapidamiseks kahte krunti: 
Mõisavahes ja Lehe tänava kandis. 
Maa kasutusleping seab aednikele 
päris ranged tingimused: aiamaa
dele on keelatud istutada viljapuid, 
püstitada piirdeid ja varjualuseid, sh 
kasvuhooneid. 

Eelmisel suvel tegutses Tartus 
Vaksali tänaval Vaksali Elav Aed, mis 
on vast kõige ehedam kogukonnaaia 
näide. Aastakümneid tühjalt seisnud 

krunti ei jagatud traditsiooniliselt 
lappideks, vaid peenraid ja kasvuhoo
neid kasutati ühiselt. Koos ehitati pit
saahi, korraldati õhtusööke, kontser
te ja loovust ärgitavaid koolitusi. See 
on hea näide tühjade kruntide taas 
ja vahekasutuse kohta: rakenduseta 
maalapid linnas saavad uue otstarbe 
ja soodustavad inimeste läbikäimist. 

Kuigi vanasõna järgi on ajutised 
asjad kõige püsivamad, ei ole see 
ütlus seekord pidanud paika: mullu 
sügisel pidid aednikud platsi parkla 
tarbeks puhtaks tegema, sest maa
omanik pidas tähtsamaks autosid. 
Usutavasti ei jää suvine üritus siiski 
viimaseks: linnas jagub tühje krun
te ja õnneks ka lahkeid krundioma
nikke. 

Samamoodi on Riias tegutsenud 
rühmitus Paradiisiaed. Daugava jõe
saarele, keset aiamaade piirkonda, 
millele on samuti omane mitteamet
likkus ja kindlusetus tuleviku ees, 
loovad noored aktivistid ühist kok
kusaamispaika, kus peale aiapidamise 
korraldatakse kontserte, saunaõhtuid 
(kilesaun!) ja ühiseid õhtuid. 

1.  Ioannou, Byron et al. 2016. Grassroots gar
dening movement. – Bell, Simon et al (edi
tors). Urban Allotment Gardens in Europe. 
Routledge.

2.  Langemeyer, Johannes et al. 2016. Eco
system services from urban gardens. – 
Bell, Simon et al. (ed.). Urban Allotment 
Gardens in Europe. Routledge.

3.  Nuga, Mari 2016. Unistus ideaalsest kodust. 
– Sirp, 14.10.

4.  Pikner, Tarmo 2016. Piirilinna eluviis. – 
Sirp, 29.05.

5.  Rudomina,  Olga 2011. Aianduskooperatiivid 
suhtlusruumina. Magistritöö. Eesti maaüli
kool, maastikuarhitektuuri osakond.

6.  Rööpson, Marko 1984. Aianduskooperatiiv 
kui kompleksse maakasutuse vorm (Harju 
rajooni näitel). Diplomitöö, Tartu Riiklik 
Ülikool, füüsilise geograafia kateeder.

7.  Szumilas, Hanna 2013. Problems of allot
ment garden development – Warsaw and 
Tallinn comparative study. Eesti maaüli
kool, maastikuarhitektuuri osakond.

8.  Sutt, Helen. Eesti rahva tervisenäitajad, 
ettekanne. www.ebu.ee/tervis/helensutt_
eesti_rahva_tervis.ppt.

9. World Urbanization Prospects. Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon, 2014. – esa.
un.org/unpd/wup/publications/file.s/
wup2014highlights.pdf.

Merle Karro-Kalberg (1981) on kultuu-
rilehe Sirp arhitektuuritoimetaja, töötab 
maastikuarhitektuuribüroos Artes Terrae.

portugali pealinnas lissabonis rajatakse linnaaedu sisserännanute elupiirkondade 
lähedusse, et innustada neid väljas käima ja integreeruma

Narva aianduskooperatiividest on alles küll vaid riismed, kuid ometi on nende 
pindala arvestatav, üle 700 ha. paljudele Narva elanikele on sellised aialapid ainus 
side loodusega
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Tartu linnaaianduse areng: 
eitus, kahtlused, nõusolek
Siim Vatalin

Viimasel ajal on kogukond
lik linnaaiandus Tartus 
päris kena hoo sisse saanud. 

Vaatame põgusalt perioode, mille 
käigus on linnaaiandusest üsna lühi
kese ajaga kujunenud nõukogude 
jäänukist üks linnalise eluviisi vali
kuvõimalusi.
 
Üleminekuolukord. Pärast Eesti 
taasiseseisvumist ei tuntud Tartu 
linna retoorikas linnaaianduse 
mõistet, puudus arusaam selle rol
list ja võimalustest. Veeriku linna
osas jäi toimima üks ENSV aegadest 
pärit omaette hoidev aiandusmaade 
kompleks, millest sai aiandusühistu 
Tiigiaed. Selle tegevust linn ei kor
raldanud, kuna ühistu oli eramaadel 
asuv eraasi. 

Tartu äärealal Hiinalinnas jätka
ti kunagiste sõjaväelaste perekonda
de datša’de maadel aiapidamist, mis 
oli muutunud ebaseaduslikuks ja jäi 
väljapoole linnamajandust. Raudtee 
äärest hakkasid kaduma samuti eba
seaduslikuks muutunud aiamaad. 
 
Arengu esimene etapp: 2011. aasta 
kevadel kutsus linnavolinik Avo 
Rosenvald kokku linnaaiandusest 
huvitatud inimesed ja saavutas Tartu 
linnaga kokkuleppe rentida Lehe 
tänava piirkonnas maatükk viieks 
aastaks. See tähendas linnaaianduse 
taassündi linna maadel.

Kohalik omavalitsus suhtus aian
dushuviliste tegevusse äraootavalt, 
ent pigem skeptiliselt. Aia aktivistid 
hakkasid koonduma ja seadma suuri 
sihte. Linnaaiandusel oli tähtis koht 
maastikuarhitektide koolituses, hulk 
aktiviste ongi selle taustaga.

Teine etapp: Maheaia aktivistid tut
vustasid ja propageerisid linnaaian
dust, korraldati koolitusi, ajakirjan

dus kajastas tegevust. Eestvedajad 
osalesid linna arengudokumentide 
koostamisel, selle tulemusena lisa
ti linnaaianduse mõiste Tartu aren
gustrateegiasse ja kavasse, aga linn 
ise ei ilmutanud algatusvõimet aren
dada aianduse võimalusi. 

Loodi uusi linnaaiandusega seo
tud ühendusi: Uus Õu (hoov ilu
aia elementidega), Ohvitseride pargi 
aed (kogukonnaaed, arendus poole
li), Vaksali tänava aed (kogukonna
aed; nüüdseks on tegevus lõpetatud), 
Transition Tartu / Elav Tartu (koon
dab aktiviste, arendab Aleksandri 
tänava kogukonnaaeda), Emajõe aed 
(tegutseb).

Kolmas etapp: Maheaia eestveda
misel ja mitme urbanisti toetusel 
tehti ettepanek võtta linnaaiandu
se mõiste tarvitusele linna üldpla
neeringus, kõige olulisemas maa
kasutust hõlmavas dokumendis. 
Seletuskirjas käsitleti linnaaianduse 
vorme ja nende rakendamise põhi
tingimusi.

Maakasutuse põhiotstarvete 
käsit luses võeti kasutusele linna

aiandusmaa mõiste ja lisati toetava 
otstarbena linnaaiandus: see või
maldab linnal kaalutlusotsuse alusel 
rakendada aiandusmaana ka neid 
alasid, mis veel ei ole püsivalt mää
ratud linnaaiandusmaaks. Artikli 
kirjutamise ajal oli nende muuda
tustega üldplaneering veel kinni
tamata, kuid tõenäoliselt saab see 
teoks.
 
Neljas etapp, tulevik: Tartu Mahe
aiaga sõlmitakse esimene pikaajali
ne maakasutusleping. See loob aluse 
investeeringutele ja võimaldab plaa
ne teha pikemaks ajaks. Alles siis 
saame hakata rääkima linnaaian
dusest kui Tartu linnaruumi argi
päeva ja arengu loomulikust osast. 
Teekond siia on võtnud kuusseitse 
aastat, mis ei olegi väga pikk aeg. 

Tartu linna seisukoht – aktiiv
selt sekkumata lasta linnaaiandusel 
kujuneda koos aiandushuviliste huvi 
kasvuga – ei tundugi tagantjärele 
kõige halvema moodusena. Täname 
koostöö eest! 
Siim Vatalin on MTÜ Tartu Maheaed 
juhatuse liige, ühtlasi asutajaliige.

Tartu Maheaia lehe tänava aed

Fo
to

: M
aa

li 
Kä

bi
n

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



34             EEsti LOODUs  aprill 2017|275|  

Juhani Püttsepp

Ah Peipsi sibulad?! Kas on ikka 
ehtsad?

Kahtlustava pilguga mõõ
dab ostja Tartu turul pakutavat. 
Ta teab kindlalt: Peipsi ääres kas
vanu on parim. Selle kaubamärgi 
pähe võib mõni suli ka mujalt pärit 
mugulsibulaid müüa.

Miks parim? Kas Peipsi läheduse 

pärast? Või Peipsiäärsete inimeste 
pärast? Suure järve kaldal kasvata
vad sibulaid vanausulised, kelle esi
vanemad jõudsid nendele randade
le 17.  sajandil, punased ja kollased 
mugulad taskupõhjas.

Üks Eesti paigake
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peipsiääre Vanaussaia küla tüdruk ida 
Vares aitab emal küll peenralt saaki 

koristada, aga ise veel sibulat ei söö

pärast? Või Peipsiäärsete inimeste 
pärast? Suure järve kaldal kasvata
vad sibulaid vanausulised, kelle esi
vanemad jõudsid nendele randade
le 17.  sajandil, punased ja kollased 

peipsiääre Vanaussaia küla tüdruk ida 
Vares aitab emal küll peenralt saaki 

koristada, aga ise veel sibulat ei söö

Kasepää 
pisike põld

Kasepää elanik aleksandra Grigorjevna Sergina ja tema hoole all olev põld ootavad kevadpäikest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Eestimaalase septembri alguse 
sibularetk Peipsiääre valla Varnja
KasepääKolkja tänavkülla sarnaneb 
palverännakuga. Kord aastas peab 
seal käima, siis jääb süda rahule. On 
see siis viiekilone sibulavõrk ja kul
lakarva vanik, mille saab ahjusiibri 
külge riputada, või veel midagi …

Paljud on ridakülas kaupa teinud, 
vähemad järve võimaliku pealetun
gi eest kõrgemaks ehitatud vunda
mentidega majade tagahoovi astu
nud. Ühe paiga peal elatud aastasa
jad on seal põlvkondi vorminud, ela
miseski kõik käejala järgi seadnud. 
Õueuksed, puuriidad, kuurid, saunad, 
viljapuud – ja tingimata kuulub ela
mise juurde ka põld.

„Pole palju. Kolm sajandikku,“ ütleb 
Kasepää elanik Aleksandra Sergina 
oma haritava maalapi suuruse kohta. 

See tähendab 3000 ruutmeetrit vähe
viljakat Peipsi rannikut.

Töökas rahvakild. Usuline tagakiu
samine tõi 17.  sajandi lõpul Peipsi 
äärde KeskVenemaalt rohkesti uusi 
elanikke. Nad asustasid kohalikest 
maha jäetud järve rannariba.

Peipsi liivasele kaldale, kus peaae
gu puudus harimiskõlblik põllumaa, 
võimaldasid venelastel asuda nende 
kaasatoodud oskused, on märkinud 
arheoloogid Lembit Jaanits ja Tanel 
Moora [1]. Sisserändajad olid osavad 
kalurid, head müürsepad ja aedvilja
kasvatajad.

Sel tublil töökal rahvakillul on põl
vest põlve olnud oma maalapp ja 
kodutare kodukülas ning selle lähedal 
kaheksaharuliste ristidega kalmistu, 
kus puhkab põlvkondade kaupa esi
vanemaid.

Põlluharimine on Peipsi ääres nagu 
palvetamine, seda ei saa hooletusse 
jätta. Sibulaid peab kasvatama, sest 
pole harjutud ilma olema. Kui maa 
kevadel kuivab, algab istutamine.

„See käib nädal otsa – võib haka
ta seljale,“ sõnab Aleksandra Sergina. 
Kui taimed on juba kasvama läinud, 
peab umbrohtu kitkuma, ikka paljas
te kätega. Ei mingeid kemikaale, väe
tisi. Küll aga läheb otse põllule kõik 
see, mida mõni teine kompostikasti 
kogub.

Augustis võiks olla päikest, siis on 
hea sibulaid üles võtta, kuivama panna. 

Kui järgmise aasta istutusmaterjal 
tuppa tuuakse, peab kaks korda päe
vas pliidi alla tuld tegema, et hoiupai
gas püsiks soe kuiv õhk. Nii aasta läbi.

Kasvavad aasta mullal. Peipsi mada
liku mullad on leedemullad, millel 
puudub looduslik huumushorisont.

„Kompostiga mulla orgaanika
sisaldus tõuseb,“ selgitab maaülikooli 
mullateaduse dotsent Endla Reintam 
Peipsiääre sibulaimet. „Puulehed, toi
dujäänused – kõik, mis võimalik.“

Sibul ei talu liigniiskust. Ent kas
vuperioodi alguses tahab palju vett. 
Pärast ei taha. Rannaäärsetel lage
datel aitab tuul, puhudes kahjureid 
minema. Peipsi sibul on rahvasort, 
mis on kohanenud oludega – nagu 
vanausulisedki.

„Sööd iga päev. Mida rohkem 
sööd, seda paremini maitsma hak
kab,“ ütleb Aleksandra Sergina.

Seekord ei olnudki õieti talve, 
kuid sibulatoidud meenutasid teda. 
Näiteks mee ja palsamiäädikaga kee
detud sibulamoos ning poolmagusas 
valges veinis podisenud sibulasupp. 

Muuseas, mullateaduse selts on 
valinud leedemullad 2017. aasta mul
laks. 

1. Jaanits, Lembit; Moora, Tanel 2008. 
Peipsimaa vanemast ajaloost. – Haberman, 
Juta jt (teadustoim). Peipsi. Eesti 
Loodusfoto, Tartu: 395–420.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

Vanimad mündid, mis aleksandra Sergina on oma sibulapõldu harides leidnud, 
pärinevad vanast heast rootsi ajast

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Huvitav Eesti

Üks Eesti suuremate saarte looduse meeldejäävaim ja eristu-
vaim osa on loopealsed. rahvapäraselt on need kooslused 
tuntud ka kadakaste karjamaadena ja rahvusvaheliselt alva-
ritena. Need on õhukese lubjarikka mullaga liigirikkad alad, 
mida ilmestavad üksikud kadakate rühmad ja mõned puud. 
Annely Esko

Peaaegu kõik maailma loo
pealsed asuvad kas Eestis või 
Rootsis. Meil leidub selliseid 

alasid peamiselt Lääne ja Põhja
Eestis ning saartel, sh Muhumaal. 

KoguvaIgaküla loopealne paik
neb Muhu saare samanimelistes 
külades. Avar karjamaa laius siin 
kuni kolhooside lagunemiseni: seni, 
kuni alal karjatati loomi. Pärast 
seda hakkasid kadakad ja männid 
loopealsel võimust võtma. Võsa 
sai segamatult kasvada ja Koguva

Igaküla loopealne kaotas aegamöö
da oma algse ilme. 

Uue pöörde tõi Euroopa Liidu 

LIFE+ Nature programmi projekt 
„LIFE to alvars“, mille raames haka
ti 2014.  aastal KoguvaIgaküla loo
pealset taastama. Talgutel on juba 
suur osa siinseid karjamaid saanud 
kunagise avatud ilme: raiutud on 
männid ja lehtpuuvõsa, harvenda
tud kadakaid. 

Esimest korda Eestis on Muhu 
taastamistalgutel võetud kasutusele 
masinad: need võimaldavad jõuda 
kiiremini sihile. Masin purustab 
kännud, mis tavapäraste töövõte
te puhul jääksid pikaks ajaks maas
tikku „ilmestama“, kuna nad kõdu
nevad aeglaselt. Alvari taastamise 
teises etapis on rajatud karjaaiad ja 
toodud alale kariloomad – taasta
tud loopealsel tuleb nüüd karjatada 
igal aastal. 

Üks suurim heas seisus looala 
Eestis. Koguva looala on jaotatud 
mitmeks karjamaaosaks, kus pee
takse põhiliselt Herefordi tõugu 
lihaveiseid ja hobuseid. Tänavu 
tuuakse mõnele karjamaale ka lam
bad. Selline loomaliikide paljusus 
on parim viis loopealseid hooldada, 

Koguva-igaküla 
loopealne Muhumaal

Koguva-igaküla loopealseid hakati kadakatest ja mändidest puhastama 2014. aastal, et taastada ainulaadne kooslus

igaküla loopealne 1913. aastal
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kuna eri liiki kariloomad eelistavad 
süüa erisuguseid taimi. 

Esimestel taastamisjärgsetel aas
tatel teevad parima töö veised, kes 
aitavad tõrjuda lehtpuuvõsa: veis
tele on noored lehtpuuvõsa võrsed 
meelepärane toit. Seevastu hobused 
ei tunne võsa noorkasvude vastu 
huvi. 

Praeguseks on KoguvasIgakülas 
taastatud 200 hektarit loopealset 
ja plaanis on võsast puhastada veel 
ligikaudu 100 hektari suurune osa. 
Seega oleks taastamistööde lõp
pedes tegu ühe suurima heas sei
sundis loopealsega Eestis. Ent seni 
on suurimad KaugatomaLõo lood 
Saaremaal (230 ha) ning Harjumaal 
Pakri saartel asuvad loopealsed 
(520 ha). 

Taastatud loopealne ei ole pelgalt 
kaunis maastik ja kariloomade toi
duplats. Alvareid on tähtis taastada 
ka liigilise mitmekesisuse pärast, sest 
siis saavad alal taas kasvada loodudele 
tüüpilised liigid, kelle hulgas on arvu
kalt kaitsealuseid liike. Teadaolevalt 
eelistab loopealseid suisa 267 soontai
meliiki, 142 sambliku ja 263 sambla
liiki. Tuntuimad ja omaseimad taime
liigid on näiteks koldrohi, kassikäpp, 
mägiristik, nõmmliivatee ja kuke
hari. Suve esimesel poolel kaunista
vad loopealseid mitmesugused orhi
deed, nagu hall käpp, jumalakäpp, 
kärbesõis ja käoraamat. Loopealsed 
sobivad elupaigaks ka paljudele päe
valiblikatele: teadaolevalt on sellised 
olud meelepärased 68 liblikaliigile. 

Vahel võib tunduda, et kariloo
mad mõjuvad taimeliikidele halvas
ti, kuna võivad ära süüa nende õied. 
Tegelikult on hoopis vastupidi: kari
loomad aitavad liigirikkust suuren
dada, sest karjatatavatele aladele ei 
jää kulu. Ühtlasi tekib üksjagu loo
maradu ja jalajälgi, mis on soodsad 
kohad taimeseemnete tärkamiseks 
ja kasvuks. Loopealsete taastamis
tööde järel oleme mitmel alal pan
nud tähele ka näiteks orhideede ula
tuslikku õitsengut. 

Annely Esko (1982) on ökoloog, töötab 
keskkonnaametis loopealsete taastamise 
projekti koordineerijana.

|278| 

Ehedaid loopealseid saab uudistada Eesti saartel, sh Muhumaal igaküla ja Koguva 
külas

Koguva looala eest aitavad nüüd hoolt kanda hobused. pildil on ka  loopealsete 
taastamise eestvedaja annely Esko

Võsast korrastatud Koguva loopealne: erinevalt varasemast näeb nüüd ka merd

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sündinud olen Hiiumaal, 
fotograafiat õppinud 
Tallinnas ja Moskvas. 

Üle kolmekümne aasta tegin 
pealinnas fototööd ning õpeta
sin Nõmme noortemajas noori 
fotograafe. 

Kui aastad lubasid, jätsin 
hooled noorematele ja kolisin 
Mulgimaa kagunurka Läti piiri 
lähedal. Siin, väikeses talus, nau
din olemist ühes looduse, väärt 
raamatute ja plaatidega. Nähtut 
jagan maailmaga oma pildiblo
gis kerlaug.blogspot.com.ee.

Praegu on mul pildimasin 
Canon 7D Mark  II poole tosi
na objektiiviga, supertelest kuni 
kalasilmani. Reisidele võtan 
kaasa Olympuse väikese hüb
riidkaamera.

Siidisabade pildi juurde 
tasuks taas meelde tuletada 
Hannu Hautala öeldut: loodus
foto on 10% tehnilist varustust 
ja 90% asjatundmist. Teades, et 
pihlakamarjad on – eriti keva
disel ajal – neile maiuspala, 
polnud kuigi raske linde varje 
juures poseerima saada. 

Pildi tehnili
sed andmed: 

300  mm 
obj ekt i iv 
1,4  x tele
konverte
riga, ISO 

1600 f  6,3 
1/5000 sek. 

Arne Kiin

poster
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polnud kuigi raske linde varje 
juures poseerima saada. 

Pildi tehnili
sed andmed: 

300  mm 
obj ekt i iv 
1,4  x tele
konverte
riga, ISO 

1600 f  6,3 
1/5000 sek. 

Arne Kiin

 F
ot

o:
 e

ra
ko

gu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



|280| aprill 2017   EEsti LOODUs                    39autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



40             EEsti LOODUs  aprill 2017|281|  

Taimeökoloog Aveliina Helmi 
küsitlenud Riho Marja

Ma olen käinud paljude teadlas-
te kabinettides, aga sinu oma on 
ainulaadne: sul on siin diivan! Ütle 
ausalt, kas sa oled siin mõnikord 
tukastanud?
Huvitav, et peaaegu kõigile jääb dii
van kohe silma. Olen siin tõesti proo
vinud tukastada, aga ega sellest mida
gi välja pole tulnud. Ma muretse
sin selle diivani siis, kui olin lapse
ootel: arvasin siis üsna optimistlikult, 
et hakkan diivanil pikutades artik
leid lugema või ka arvutiga töötama. 
Tegelikult on aga läinud nii, et diiva
nil istuvad tudengid, kui me koosole
kut peame, ise ma seda töötegemi
seks ega tukastamiseks ei olegi kasu
tanud.

Mis ajendas sind bioloogiat õppi-
ma? Kas toona ei olnud muid hobi-
sid ega alternatiive?
Bioloogiat ajendas õppima üldine 
huvi maailma vastu. Ma ei ole kuna
gi olnud seda tüüpi loodusteadla
ne, kes oleks lapsest saati herbaa
riumi või putukaid kogunud. Samas 
olen ma niikaua, kui mäletan, taht
nud aru saada looduse toimimisest. 
Keskkooli jooksul kujunes mul aru
saam, et võibolla saab bioloogi hari
dusega kõige laialdasemad teadmised 
maailmast. 

Mispärast oled valinud just botaa-
niku elukutse?
Tegelikult ei valinud ma botaani
ku elukutset, vaid ökoloogi oma: 
tunnen end ennekõike laialdaste 
huvidega ökoloogina. Aga ka öko
loogiks saamine oli selles mõttes 
juhus, et ma kaalusin mitut varian
ti, näiteks ka molekulaarbioloogi 
elukutset. 

Ökoloogia juurde jõudsin nii, et 

märkasin teise kursuse tudengina 
siinsamas majas, Tartu ülikooli botaa
nikaosakonnas – Lai 40, Tartu –, sei
nal kuulutust, kus professor Meelis 
Pärtel otsis assistenti, kes aitaks and
meid arvutisse sisestada ja osaleda 
välitöödel. Tol ajal olin ma kooli kõr
valt juba neljandat aastat töötanud 
kirjandusmuuseumis assistendina, 
kuid aina rohkem hakkasin igatsema 
oma erialaga seotud väljakutseid ja 
tegevusi. 

Kuulutust märgates proovisin 
hästi kiiresti Meelis Pärteliga kon
takteeruda, et keegi teine töökoh
ta ära ei napsaks. Seejärel läks juba 
üsna loomulikult: nendest teema
dest, millega ma tegelema hakka
sin, kasvasid välja ka minu kursuse, 
lõpu ja magistritöö.

Hakatuseks räägiks makroökoloo-
gia uurimisrühma tööst ja loodus-
kaitsest üldiselt: mida te täpsemalt 
teete ja mis on uuringute siht? 
Meie makroökoloogia töögrupp 
koon dab mitut uurimissuunda. 
Ühe valdkonnana vaatleme tõeliselt 
makroökoloogilisi ehk siis suure
skaalalisi või päris globaalseid must
reid elurikkuses või näiteks liikide 
tunnustes. 

Teine suurem valdkond on maas
tikuökoloogia ja maastikugeneeti
ka, vaatluse all on liigiline mitme
kesisus, aga ka geneetilise mitme
kesisuse mustrid maastiku tasemel. 
Need uuringud aitavad mõista, kui

das mõjutab elurikkust inimese tege
vus, millega sageli kaasneb elupai
kade kadumine ning killustumine. 
Maastikugeneetikat edendab töörüh
mas teadur Tsipe Aavik.

Meelis Pärteli juhtimisel kesken
dume oma töödes sageli tumeda
le elurikkusele ehk siis sellele elu
rikkuse osale, mis on vaadelda
vast elurikkusest niiöelda puudu. 
Huvitaval kombel aitab just see 
puuduolev osa paremini kirjeldada 
ja mõista ka vaadeldava elurikkuse 
mustreid. 

Mis on valitsustevaheline elurik-
kuse ja ökosüsteemi teenuste koos-
töökogu (www.ipbes.net)? Oled 
üks selle koostöökogu regionaalse 
aruande autoreid. Mida sa seal täp-

semalt teed?
Tegu on valitsusteva
helise ekspertide kogu
ga, mis koondab eri rii
kide teadlasi ja eksper
te; eesmärk on anda 
ülevaade elurikkuse, 
ökosüsteemiteenuste 
või hüvede praegusest 
seisundist maailmas. 
Mina osalen Euroopat 

ja KeskAasiat koondava aruande 
autorina; see aruanne on alus ja 
infomaterjal valitsustele, kellel see 
loodetavasti aitab teha elurikkust ja 
looduse hüvede säilimist toetavaid 
otsuseid. 

Huvitava ja uudse asjaoluna kaasa
me aruandesse ka pärimusteadmuse: 
kuidas säilitasid ja hoidsid elurikkust 
meie esivanemad. Pärimusteadmuse 
hulka kuulub näiteks teave selle 
kohta, kuidas on mingit maastikku 
ajalooliselt majandatud või mismoodi 
on mõnda loodusressurssi jätkusuut
likult kasutatud. Teadmised aasta
sadu või aastatuhandeid kasutusel 
olnud meetoditest on väga olulised, 

Elurikkus, väljasuremisvõlg 
ja teadlase roll ühiskonnas

Pärimusteadmuse hulka kuulub 
näiteks teave selle kohta, kuidas 
on mingit maastikku ajalooliselt 
majandatud või mismoodi 
on mõnda loodusressurssi 
jätkusuutlikult kasutatud.

intervjuu
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Aveliina Helm on sün-
dinud 21. märtsil 1979 
Tartus. 1997. a lõpetas 
Tartu Karlova gümnaa-
siumi, seejärel õppis 
Tartu ülikoolis bioloogiat, 
samas läbis 2001–2003 
magistrantuuri  ja 
2003–2007 doktoriõppe 
(doktoritöö „ajaloolise 
inimasustuse ja maastiku-
struktuuri mõju looniitu-
de liigirikkusele“, juhenda-
nud Meelis pärtel). alates 
2001. aastast töötanud 
Tartu ülikooli ökoloogia ja 
maateaduste instituudis, 
praegu botaanika 
vanemteadurina. 
Juhendanud doktori- ja 
magistritöid, avaldanud 
rohkesti teadus- ja aime-
publikatsioone, võtnud 
sõna taimeökoloogia 
ja loopealsete teema-
del. pärandkoosluste 
kaitse ühingu ja Eesti 
looduseuurijate seltsi 
liige 2000. aastast peale. 
pälvinud noore loodus-
kaitsja auhinna (Eestimaa 
looduse fond, 2013).
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nii on meil võimalik teha tarku otsu
seid. 

Milles seisneb kooslustes avastatud 
väljasuremisvõlg?
Väljasuremisvõlg tekib, kui muutu
sed keskkonnas või maastikus on 
olnud kiired, kuid paljud liigid ei ole 
jõudnud muutustele veel reageeri
da, näiteks oma pikaealisuse või aeg
lase populatsioonidünaamika tõttu. 
Väljasuremisvõlas liikidele on elu
keskkond muutunud pikka aega püsi
miseks ebasobivaks – näiteks on elu
paik jäänud liiga väikeseks, et toeta
da jätkusuutlikku asurkonda, või ei 
ole kliima enam sobilik –, kuid liikide 
isendid elavad sellest hoolimata veel 
mõnda aega. 

Väljasuremisvõla „maksmine“ võib 
võtta aastakümneid või vahel isegi 
aastasadu, enne kui ebasobivate kesk
konnatingimuste tõttu kaob viima
ne isend. See ongi väljasuremisvõlg. 
Kuna viimase saja aasta jooksul on 
maastiku ja maakasutusmuutused 

olnud väga kiired, võivad paljud täni
ni püsinud jäänukpopulatsioonid olla 
väljasuremisvõlas.

Mida me veel ei tea väljasuremis-
võla kohta? Kas tudengitele jaguks 
uurimisteemasid?
Jagub, jagub. Me ei tea veel paljut! 
Näiteks regionaalses või veel suure
mas skaalas me ei tea, kui suur osa 
liikidest võib olla väljasuremisvõlas. 
Samuti oleme püüdnud uurida lii
kide tunnuseid, mis aitaks seletada 
seda, kas vastav liik on tundlikum 
või vähem tundlikum maastiku, kesk
konnatingimuste või kliimamuutus
te suhtes. 

Pole näiteks teada, kas ökosüs
teemidel on mingisugused murde
punktid, mil ühtede liikide kadu
mine toob kaasa ka teiste liikide 
kiirenenud väljasuremise. Lisaks on 
täiesti teadmata, kas ja kui palju 
on väljasuremisvõlga looduse hüve
de ehk ökosüsteemiteenuste pakku
mises. On võimalik, et elurikkusega 

seotud looduse hüved on juba kadu
mas, kuigi praegu saame neid veel 
nautida ja kasutada.

Oled koos Ilkka Hanskiga aval-
danud palju tsiteeritud – üle 250 
tsiteeringu – artikli väljasuremis-
võlast. Kahjuks Illka lahkus meie 
seast möödunud aastal. Kuidas teie 
koostöö alguse sai?
Ilkka oli tõeliselt suur teadlane ja 
looduskaitsja ja tema pärand on 
tohutu. Mul oli rõõm Ilkkaga tut
vuda, kui olin esimese aasta dokto
rant. Käisin Soomes kursusel, kus 
Ilkka oli õppejõud. Kõik osalejad 
tegid väikese ettekande ja mina tut
vustasin oma magistritöö tulemusi, 
mis näitasid väljasuremisvõlga Eesti 
loopealsetel. 

Ilkkale minu ettekanne väga meel
dis, sest kuigi ta oli väljasuremisvõlga 
teoreetiliselt uurinud, oli minu leitu 
hea näide selle kohta, kuidas võlg 
tegelikult kooslustes eksisteerib. Ilkka 
pakkus oma abi, et tulemuste põhjal 
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artikkel kirjutada, ja nii see nüüdseks 
tõesti küllaltki mõjukas artikkel ilma
valgust nägi. 

Milline teadlane ja inimene ta oli? 
Kuidas ta uurimistööd tegi?
Meie koostöö ajal olin ma väga alga
ja teadlane – tegu oli minu esimese 
artikliga –, kuid ma mäletan hästi, 
kui suurt muljet mulle avaldas tema 
võime kiiresti ja efektiivselt töötada 
ja mõelda. 

Praegu loen tema eelmisel aastal 
valminud ja hiljuti ilmunud popu
laarteaduslikku raamatut „Messages 
from Islands“ („Sõnumid saartelt“), 
milles Ilkka vaatab tagasi oma tead
lasteele. Raamat iseloomustab hästi 
tema selget ja avarat maailmavaadet. 
Teos on oluline ka looduskaitselise 
sõnumi poolest ning rõõmuga kuul
sin, et seda tõlgitakse parasjagu ka 
eesti keelde. 

LIFE loopealsete taastamise pro-
jekti „Elu alvaritele“ raames puhas-
tatakse võsast 2500 hektarit Eesti 
väärtuslikke loopealseid. Kui palju 
me peaksime veel vaeva nägema, et 
neid taastataks mõistlikul hulgal, 
et need tõesti säiliksid? 
Poollooduslike koosluste arengu
kavas on seatud eesmärk, et Eestis 
peaks olema 7700 hektarit hooldatud 
loopealseid. See on mõistlik ja saavu
tatav siht, mille puhul võiks olla taga
tud elupaigale iseloomuliku mitme
kesisuse säilimine. 

Väga edukalt käima läinud projek
ti „Elu alvaritele“ tulemusena suure
neb hooldatud loopealsete pindala 
2019.  aastaks 5000 hektarini, mis on 
tervelt poole rohkem, kui oli enne 
projekti algust. Nii et sealt oleks veel 
sammuke minna, et jõuda arengu
kavas seatud eesmärgini.

Tunnen väga suurt rõõmu selle 
üle, et meie saarte kohalikud elanikud 
on loopealsete taastamise väga hästi 
vastu võtnud: esialgsest umbusust on 
üle saadud ja paljud vanemad inime
sed ütlevad, et taas avatud rannaalad 
näevad välja nagu nende lapsepõlves. 
Loopealsete tuleviku mõttes võime 
juba praegu hingata rahulikumalt, aga 
hea oleks, kui suudaksime inimeste 

suurenenud teadlikkust ja soovi oma 
kodukoha looduskaitsele kaasa aida
ta rakendada ka näiteks puisniitude 
taastamisel. 

Mida sa loopealsetel praegu uurid?
Keskkonnainvesteeringute kesku
se toel on lõpujärgus taastatavate 
loo alade mahuka uuringu esimene 
etapp. Soovime teada, kuidas taas
tamine mõjutab loopealsete elurik
kust, ning oleme just kokku saa
nud andmed taastamiseelse seisun
di kohta. 

Projekti on kaasatud mitme Eesti 
ülikooli teadlased ja eri liigirühmade 
spetsialistid – tegu on mahuka loo
dusuuringuga. Kirjeldame märkimis
väärse hulga elustikurühmade elu
rikkust: vaatluse all on soontaimed, 
samblad, samblikud, aga ka linnud, 
kimalased, erakmesilased, ämblikud, 
liblikad, mardikad, sajajalgsed, tuhat
jalgsed, erakmesilased ja mitmed tei
sed. 

Piilume ka maa alla: DNA
analüüside abil hindame, kuidas 
mõjutab taimestiku taastumist mulla 
mükoriisaseente koosseis. Kooselu 
mükoriisat moodustava seenega on 
paljudele taimeliikidele oluline ning 
nii võib mükoriisaseente liigirik
kus mõjutada ka taimestiku taastu
mise edukust. Andmed on peaaegu 
kokku võetud ja rõõm on teatada, et 
oleme uuringute käigus leidnud mitu 
Eestile uut liiki nii ämblike, sambli
ke kui ka sajajalgsetetuhatjalgsete 
hulgast.

Paljude liigirühmade samaaegne 
vaatlemine annab meile võimaluse 
analüüsida ökosüsteemi tervikuna. 
Saame teada, kas taastamistegevused 
mõjutavad elustikurühmasid erine
valt. On tõenäoline, et mõned liigi
rühmad taastuvad kiiresti, samal ajal 
kui teised naasevad taastatud aladele 

suure ajalõtkuga. 
Kui tegu on omavahel ökoloo

giliselt tugevalt seotud rühmadega, 
nagu näiteks tolmeldajad ja putuk
tolmlejad taimeliigid või soontaim 
ja tema partnerid mükoriisaseened, 
siis võivad ajalised nihked taastumi
se kiiruses märkimisväärselt mõju
tada kogu ökosüsteemi taastumise 
edukust. 

Eelmisel aastal ilmus Sirbis sinu 
sulest väga hea artikkel „Igaühe 
loodus“. Millist tagasisidet oled 
selle kohta saanud?
Artikli eesmärk oli juhtida inimeste 
tähelepanu sellele, et elurikkuse säi
limiseks meie maastikes ei piisa vaid 
sellest, et riik või vastavad mittetu
lundusühingud selle kaitsega tege
levad. Kui me soovime – ja me tõe
poolest soovime! –, et elurikkus ja 
sellega seotud looduse hüved säi
liksid, peaksime oma igapäevate
gevustes mõtlema rohkem elurik

kusele ja arvestama 
seda otsuseid tehes. 
Kui me teeme tead
likke valikuid oma 
aias, krundil või ette
võttes, võime tundu
valt parandada palju
de liikide olukorda. 
Kutsuksin seda „iga

ühe looduskaitseks“.
Mul oli hea meel, et sain nii 

mõnegi kirja inimestelt, kellele iga
ühe looduskaitse tundus huvitav ja 
vajalik. Ma leian, et elurikkus ja 
sellega seotud väljakutsed peaksid 
jõudma iga inimeseni, olgu ta siis 
linnaelanik, metsaomanik, põllupi
daja, ettevõtja või kohaliku omava
litsuse teenistuja.

Mõtteviis igaühe looduskaitsest 
paistab hästi levivat ka aiapidajate 
seas, kellest paljud on võibolla isegi 
väsinud hooldust vajavatest peenar
dest ja suurte murupindade niitmi
sest. Nii mõnigi paistis tajuvat ker
gendusena teadmist, et aianurka jäe
tud niitmata laiguke võib olla elurik
kuse säilimise seisukohast hea ja olu
line. Ja ka ilus! 

Kõnealuses artiklis oled sa kirjuta-
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seotud looduse hüved on juba 
kadumas, kuigi praegu saame neid 
veel nautida ja kasutada.
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nud: „Nii nagu ei saa kogu linnatäit 
rahvast mahutada ühte väikesesse 
korterisse, ei saa kunagi laialdaselt 
levinud ökosüsteemide elurikkus 
end pigistada üksikutele järelejää-
nud elupaigalaikudele“. Sa oled sil-
mas pidanud praegu veel säilinud 
poollooduslike koosluste laigukesi. 
Aga kuidas selgitada seda sõnumit 
põllumajandustootjatele, kelle ees-
märk on toota nii palju kui võima-
lik, saada kasumit ning kelle jaoks 
elurikkus on täiesti teisejärguline 
teema?
Seda sõnumit peakski aitama mõis
ta teadmine, et nii meie heaolu ter
vikuna kui ka näiteks meie põllu
majanduse edukus sõltub otseselt 
elurikkusest. Näen teatavaid vaja
kajäämisi selles, kui hästi on tead
lased suutnud elurikkuse olulisust 
ühiskonnale teadvustada. Kindlasti 
peaks inimestel kujunema arusaam 
elurikkuse tähtsusest: miks on olu
lised ühed või teised elupaigad ning 
miks on vajalik, et liike ei kaoks. 
Liigirohkusel on otsene seos jät
kusuutlikkusega, olgu see siis liht
salt inimeste elukeskkonna jät
kusuutlikkus või näiteks põlluma
janduse jätkusuutlikkus. 

Hea, kui me saaksime põllumees
tele selgitada, et põlluservade taimes
tiku suur liigirikkus suurendab nii 
põllukultuuride tolmeldamise edu
kust kui ka põllumajanduskahjurite 
looduslike vaenlaste arvukust ning 
seeläbi looduslikku kahjuritõrjet. Või 
et maastike suurem mitmekesisus 
puhverdab põllumajanduskahjurite 
levikut või puhanguid. 

Üks huvitav looduskaitset puudu
tav nähtus on niinimetatud nihkuva 
baastaseme muutus (shifting baseli
ne syndrome), mis tõenäoliselt mõju
tab tunduvalt inimeste tunnetust 
looduses toimuvatest muutustest. 
Võtame näiteks kevadise linnulau
lu metsas või põllumajandusmaasti
kus. Mõlemas on viimase viiekümne 
aasta jooksul lindude arvukus ja lii
girikkus oluliselt kahanenud. Meile 
aga tundub, et linnud laulavad nii 
nagu alati, sest me oleme unusta
nud või pole teadnudki, kuidas lin
nud laulsid samas kohas kolmküm

mend, viiskümmend või kakssada 
aastat tagasi. 

Seame oma baastaseme perioodi, 
millest me oleme teadlikud ja mida 
mäletame. Selline tasapisi aina nih
kuv baastase on looduskaitse mõttes 
väga oluline ja piirav, sest inimestel 
pole objektiivset tunnetust muutuste 
kohta looduses. Siin tuleb appi teadus 
ja pikaajaliste loodusvaatluste põhjal 
tehtud analüüsid.

Räägi oma juhendajast Meelis 
Pärtelist! Mida ta on sulle õpeta-
nud? Kuidas ta juhendas? 
Meie koostöö algas juba 1998/1999. 
aasta vahel. Ma arvan, et kohe algu
ses mul väga vedas, et poolkogema
ta sattus Meelis minu juhendajaks 
ja tema pakutud temaatika kõnetas 
mind. Meelis on väga hea juhendaja, 
suurepärane teadlane ning väga tore 
kolleeg. Meil on aastaid olnud väga 
hea koostöö. 

Mul on hea meel, et meeldiv ja sta
biilne tööõhkkond iseloomustab ter
vikuna kogu botaanikaosakonna kol
lektiivi. Meelis juhendas mind nii, 
nagu püüan praegu ise juhendada: 
olla juhendatava jaoks olemas, pidada 
kinni kokkulepetest ja aidata nõu ja 
jõuga kõikjal, kus võimalik ja vajalik.

Mida pead juhendamise puhul olu-
liseks? Kui kaugele võib sinu arva-
tes juhendaja üldse minna: kas 
ainult suunata või aidata ka näiteks 
mõni korralik joonis valmis teha?
Nii ja naa. Mul on läbi aastate on 
olnud väga erinevaid juhendatavaid. 

Juhendatavate motivatsioon on 
erinev ja lisaks on alati pisut erine
vad töise suhte detailid juhendaja 
ja juhendatava vahel. Mõnel juhul 
tekib üksteisemõistmine juhendaja 
ja juhendatava vahel väga kergesti, 
teise inimese puhul aga peab alati 
väga üksikasjalikult selgeks tege

ma, mida on töö valmimiseks tar
vis teha. 

Mida üldse võiks tänapäeva tuden-
gilt oodata? Mida peab tudengitelt 
nõudma selles infouputuse maail-
mas?
Aidata orienteeruda tohutus info
hulgas ongi üks juhendaja rolle. 
Kirjanduse hulk on sageli mee
letu ning vahel tundub, et teadus
kirjandusse võib lausa ära uppuda. 
Juhendaja peab suutma hoida juhen
datava õigel rajal või vajalikul hetkel 
näitama taas teeotsa kätte.

Kuidas hindad kodanikuna olukor-
da metsameeste ja looduskaitsjate 
vahel? Kas ärihuvid on Eestis muu-
tunud liiga tähtsaks, samal ajal aga 
aktiivne looduskaitse taandunud? 
Ma ei ole kindel, et aktiivne loo
duskaitse on taandunud. Ma usun, 
et kodanike teadlikkus on üsna 
suur ja viimaste aastakümnete 
keskkonnaharidusprojektid on tei
nud tänuväärset teavitustööd ka 
noorte hulgas. Arvan aga nii koda
niku kui teadlasena, et aina täht
sam on mitte piirduda vaid riikli
ku looduskaitsega looduskaitseala
del, vaid mõelda elurikkuse ja loo

duskeskkonna säili
tamisele ja taasta
misele ka väljaspool 
kaitsealasid. Kaasa 
arvatud mõneti eba
konventsionaalsetes 
kohtades, kus seni 
elurikkusele või loo
duskaitsele on harva 

mõeldud: linnades, aedades, majan
dusmetsades, intensiivselt majan
datud põldudel ja nende ümbruses, 
maanteeservades, tehaste ja toot
misalade kruntidel. 

Hea oleks, kui muutuks arusaam, 
et looduskaitse ning inimene ja tema 
majandustegevus peavad ilmtingima
ta vastanduma – ei pea. Oskuslik ja 
teadlik majandamine aitab ka elurik
kust säilitada. Jah, võibolla võib loo
dusega arvestamine lühemas pers
pektiivis tulu vähendada, kuid jät
kusuutlikkuse seisukohast on pikaaja
line kasu alati suurem. 
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tema majandustegevus peavad 
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Metsade kohta arvan, et selle 
diskussiooni teravik läks valesse 
kohta. Üks pool rääkis majandus
likust tulust, juurdekasvust ja selle 
olulisusest, teine pool aga elurik
kust säilitavate metsade vähene
misest. Vanu metsasid, mis tagak
sid Eesti metsadele iseloomuliku 
elurikkuse säilimise, on meil järe
le jäänud väga vähe ja see on suur 
probleem. 

Praegu on meil Tartu ülikoo
li ja maaülikooli teadlaste koos
töös ning RMK toel käsil teadus
projekt „Nutikas elurikkuse kait
se Eesti loodus ja majandusmetsa
des“, mille käigus otsime lahendusi, 
kuidas majandatavad metsad saak
sid võimalikult tõhusalt panustada 
Eesti metsadele iseloomuliku elu
rikkuse säilimisse. Loodame, et selle 
projekti abiga saame vähendada tra
ditsioonilisi vastuolusid looduskait
se eesmärkide ja majanduslike huvi
de vahel. 

Mida sinu arvates peaks teadla-
sed tegema, et nende sõnal oleks 
poliitiliste otsuste tegemisel ja 
ka ühiskonnas laiemalt rohkem 
kaalu? Praegu jääb tihti mulje, 
et teadlased, ka Euroopa Liidu 
tasandil, kuulatakse viisakalt ära, 
aga nendega ei arvestata, ja polii-
tikud toimivad ikka nii, nagu on 
neile kasulik.
Kui vahepeal hakkas tunduma, et 
teadlasi kuulatakse ja teaduslik vaa
tenurk on au sees, siis viimasel aas
tal on trendid olnud pigem vastupidi
sed. Maailmas on ju nii mõnigi välja 
öelnud, et eksperte pole enam vaja. 
Samas ei muuda teadlaste või eksper
tide sõnumi ignoreerimine olematuks 
elurikkuse kao probleemi, tolmelda
jate ja teiste looduse hüvede kadu või 
kliimamuutusi. 

Aina rohkem kõneldakse ka tea
dusajakirjades sellest, et teadlased 
peavad olema häälekamad, osavamad 
oma teadustööde „tõlkimisel“ kõigi
le arusaadavasse keelde ja võibolla 
isegi käituma rohkem nagu aktivistid 
oma sõnumi edastamisel. Kui märka
me teadlastena halbu poliitilisi otsu
seid, peame juhtima nendele tähe

lepanu ja vähemalt proovima nende 
vastu võidelda. 

Ülejäänud ühiskonnal on siin 
samuti suur roll: maailma ja ka Eesti 
ees seisvad keskkonna ja looduskait
seprobleemid on nii suured, et me ei 
tohiks endale enam valida liidreid, 
kelle jaoks nendega tegelemine on 
teisejärguline või kes lausa töötavad 
aktiivselt keskkonna ja looduskait
se vastu. On kahetsusväärne, et ka 
meil nähakse lahendusi raiemahtude 
ja põlevkivi kaevandusmahtude suu

rendamises. 
Elurikkuse kao ja kliimamuutus

tega võitlemisest on kiiresti saamas 
meie kõige pakilisem ülesanne ja kui 
seda oskuslikult teha, võiks targem 
loodusressursside kasutus ja energia
poliitika viia võrdsema ja turvalisema 
maailmani. Eestil oleks oma väiksu
se ja paindlikkuse tõttu suurepärased 
eeldused luua kõigile eeskujuks olev 
keskkonna, loodus ja inimsõbralik 
riik. Loodan väga, et meil jagub sel
leks tarkust. 
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Oma Vooremaal asuvas kodus olevate niitude hooldamiseks peab aveliina Helm 
15-pealist lambakarja 

loopealsete uurimiseks tehtavad välitööd on sageli päris mahukad. Siin on 
tudengid ja eri liigirühmade eksperdid Eeriksaare loopealsel Saaremaal, kirjelda-
mas soontaimede, sammalde, samblike ja ämblike elurikkust 
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Sordiaretus

Kultuurtaimede maasordid on olnud meie esivanemate iga-
päevaelu lahutamatu osa. Nende kasvatamisega kaasnenud 
oskused, teadmised ja mälestused kuuluvad meie rahvapä-
randisse – nende kadumine teeb meie kultuuri vaesemaks. 
Heidame pilgu Eesti maasortidele köögiviljaaias.
Anneli Banner, Annika Michelson, 
Külli Annamaa, Ingrid Bender

Eri piirkondades on pikaajalise 
kasvatamise ja pideva valiku 
tulemusel kujunenud kohali

ku päritoluga rahvaselektsiooni ehk 
maasordid. Nad on hästi kohanenud 
piirkonna looduslike oludega ning 
nende kasvatamine ja tarvitus pee
geldab paikkondlikku kultuuri ja aja
lugu – nad on otsekui aken minevik

ku [12:  5]. Maasordid on olulised ka 
tulevikku silmas pidades: suur genee
tiline varieeruvus pakub rikkalikku 
materjali edasise sordiaretuse jaoks.

Kultuurtaimi hakati Eesti alade
le sisse tooma juba sajandeid taga
si, paljusid neist kasvatatakse aeda
des veel tänapäevalgi. Vanadest välis
maistest sortidest on tuntud näiteks 
rabarber ’Victoria’ (1837), porgand 
’Nantes’ (1855), kapsas ’Amager’ ja 
söögipeet ’Egiptuse’ [5]. Nii mõnestki 

sellisest sordist on pikka aega kestnud 
valiku käigus kujunenud rahvaselekt
sioonisordid ja nende algne nimi on 
tihtilugu jäänud kõrvale. 

Sihipärane sordiaretus. Eestis 
on sordiaretusega tegeldud juba 
19.  sajandi keskpaigast. Jõgeval on 
järjepidevat aia ja põllukultuuride 
aretustööd tehtud alates 1920.  aas
tast. Siiani on väga armastatud näi
teks kartul ’Jõgeva kollane’ (1946), 
porgand ’Jõgeva Nantes’ (1952) 
ja aedhernes ’Aamisepp’ (1952). 
Aretussortide kõrval kasvatasid oma
aegsed aiapidajad ka rahvaselektsioo
nisorte. 

Viimastel aegadel on hakatud 
vanu sorte ja ka rahvaselektsiooni
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’Kõpu’, ’Viiner’, ’Kihnu kirju’ 
ja teised vanad sordid 

aili linroos on säilitanud väikest sinist kaalikat. See kaalikasort on rännanud küüditatud pererahvaga Siberisse ja sealt taas 
tagasi. pildil annab aili linroos kaalika üle Eesti taimekasvatuse instituudi geenipanga juhatajale Külli annamaale. aiaajaloo 
päev Ohtu külas 21. augustil 2016
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sorte märkama ja eriliselt väärtus
likeks pidama. Alates 2008.  aastast 
on Euroopa Liidu direktiiviga loo
dud võimalus turustada Eesti oludes 
kohanenud ja siin kasvatatud vanade 
aia ja põllukultuuride sortide seem
neid, kui need sordid on inimtege
vuse või keskkonnamuutuste tõttu 
kadumisohus. Sellised sordid regist
reeritakse sordilehel ja neid nimeta
takse säilitussortideks. Praegusel ajal 
on säilitussortidena Eestis sordilehel 
kolm kartulisorti ning üks söödapee
di, põldoa ja suvivikisort.

Peenramaad ehk nn kapsaaiad, kus 
kasvatatigi peamiselt kapsaid, olid 
talude juures olemas juba hiljemalt 
keskajal, tõenäoliselt varemgi. Enim 
kasvatatud söögijuurvili oli ammu 
tuntud naeris. Tähtis koht toonaste 
inimeste toidulaual oli sellistel val
gurikastel kaunviljadel nagu hernes, 
põlduba ja lääts. Tunti ka sibulat, rõi
gast, porgandit, küüslauku, peterselli 
ja mädarõigast, kuigi päris igas aias 
neid siis veel kindlasti ei kasvatatud. 

Ajapikku jõudsid siinsetesse aeda
desse ka teised köögiviljad: 16.–
17.  sajandil näiteks kurk, kaalikas ja 
söögipeet [11: 16–20]. Hoolimata 
sellest jäi taluaedades köögiviljavalik 
pikaks ajaks tagasihoidlikuks ja veel 
19.  sajandi algul kasvatati paljudes 
kohtades vaid kapsaid, naereid, her
neid, läätsi ja põldube. Alles sajandi 
lõpu poole hakkasid talude köögivil
jaaiad rikkalikumaks muutuma.

Kaalikas ja naeris. Eestis on tuntud 
kaks kohalikku kaalika rahvaselekt
sioonisorti: ’Kõpu’ ja ’Kohalik sinine’. 
Mõlemat sorti kaalikad on ümara või 
lapikümara kujuga. ’Kõpu’ on kollane 
ja hea säilivusega. ’Kohalik sinine’ on 
väiksem, tema koor on maapealsel osal 
violetjaspronksjas, mullas kollane, säi
livus on keskmine. Mõlemad sordid on 
mahlakad ja väga hea maitsega.

Naereid kasvatati varem alepõldu
del, sest arvati, et sõnnikuga väetatud 
maa rikub naeri maitse. Rahva mäle
tamist mööda valiti sügisel suuremad 
juurviljad söögiks, väiksemad aga läk
sid loomadele. Jõgeval on aretatud 
söödanaerisort ’Eesti naeris’ [5]. 

Kõiki eelnimetatud sorte hoitak
se Eesti taimekasvatuse instituudi 
geenipangas Jõgeval. ’Kohaliku sini
se’ seemneid võib viimasel ajal jälle 
kaubandusvõrgust leida. Ka ’Kõpu’ 
seemneid hakatakse Jõgeval jälle pal
jundama ja peatselt ka turustama.

Kurk. Eesti tuntuimad kurgikasva
tuspiirkonnad on olnud Peipsi äär, 

Petserimaa ja Tahkuranna kant. Et kur
giseeme kasvatati ise ja jagati naabrilt 
naabrile, sai Tahkuranna piirkond isegi 
omanimelise kurgisordi. Kohalike ini
meste mälestuste järgi kasvatati seal 
müügiks „väiksi muuromskisi“ [8: 119]. 
Tegu on vana sordiga ’Muromi’, mis on 
pärit KeskVenemaalt Muromi linnast: 
mõnedel andmetel kasvatati seda seal 
juba 13. sajandil. Ka Eestis oli see sort 
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’peipsiäärne’ sibul 
on vana rahvase-
lektsioonisort. 
pildil on näha 
mahapane-
kuks valmis 
tippsibulad. 
’peipsiäärsest’ 
pesasibu-
last aretati 
Jõgeval 
1963. aastal 
sort ’Jõgeva 3’ 

Kultuurtaimede sor-
did on inimese teadli
ku tegevuse tulemus. Kõige 
lihtsam aretusmeetod, saavuta
maks taimede soovitud välimus ja 
omadused, on valik; seejärel soovi
tud tunnustega taimi paljundatakse 
ja viljeldakse. 

Aias kasvatatakse koos läheda
si liike ja eri sorte, mis võivad rist
tolmlemise teel omavahel seguneda. 
Pealegi on osal aiataimedel olemas 

looduslikud lähisugulased (näiteks 
porgandil, köömnel, piparmündil 
jpt), nõnda võivad aretatud sordid 
ristuda ka nendega. Niiviisi vaba
tolmlemise teel saadud seemne
test kasvanud uus põlvkond erineb 
geneetiliselt pisut oma vanematest.

Nimetud vanad sordid. Igal aias 
kasvatatud liigil ei ole sordinimed 
teada olnudki. Selline on näiteks 
mädarõigas, mis arvatavasti jõudis 
siia kloostrite kaudu Venemaalt juba 
keskajal. Alguses kasvatati mädarõi
gast ravimtaimena, hiljem maitse
taimena. Või siis mesiputk, mille
ga omal ajal maitsestati mõisates 
viina. Ka harilikku asparit (sparglit) 
viljeldi meie mõisaaedades toiduks 

juba mitusada aastat tagasi. Aspari 
nimetuid vanu sorte leidub nüüdki 
koduaedades, kus neid kasvatatakse 
hoopis ilutaimena. 

Leeskputk on tuntud võimsakas
vulise maitse ja ravimtaimena. Ta 
andvat rahuliku une, mistõttu segati 
tema lehti piima sisse ja anti lastele 
õhtul juua. Saartel istutati leeskputk 
õuele usse peletama. Aga ka selle liigi 
puhul pole teada ühegi sordi nime. 

Foto: annika Michelson

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



48             EEsti LOODUs  aprill 2017

Sordiaretus

|289|  

veel 20.  sajandi esimesel poolel laialt 
levinud.

’Muromit’ peeti heaks hapendus
kurgiks. Tema puuduseks oli asjaolu, 
et viljad läksid suuremaks kasvades 
kiiresti kollaseks ja võisid olla kibe
dad. Tahkuranna kurk olevatki saa
dud ’Muromi’ segitolmlemisel teis
te omaaegsete kurgisortidega, nagu 
’Vjasnikovi’ ja ’Kastekindel’. Hiljem 
(umbes 1965) kasvatati sorti ’Altai’ ja 
1970.  aastatel oli levinud saksa hüb
riidsort ’Libelle’.

Peipsiäärne pesasibul. Vene vana
usulised tõid Peipsi läänekaldale 
elama asudes kaasa oma aiandus
tavad. Siinsed liivased kõrge põh
javeega mullad sobisid hästi sibu
lakasvatuseks ja sellest sai kohali
kele inimestele tähtis elatusallikas. 
Hiljemalt 19.  sajandi alguses müüdi 
Peipsi äärest sibulat Eesti küladesse ja 
Tartusse ning mõni pere olevat tee
ninud sellega kuni 500 rubla aastas 
[13:  46]. Hilisemal ajal olid sealsed 
sibulad tähtis väljaveoartikkel. 

Pikaajalise kasvatamise tule
musel kujunes siin välja maasort 
’Peipsiäärne’. ’Peipsiäärse’ sibula 
koore värvus varieerub kuldkolla
sest roosakani, see maasort kuulub 
pesasibulate hulka. Pesasibulal kas

vab ühest mahapandud tippsibulast 
terve pesakond: kolm kuni viis või 
isegi rohkem sibulat. 

’Peipsiäärne’ on tänini üks meie 
tuntumaid rahvaselektsioonisorte, 
mida hinnatakse hea maitse ja säili
vuse tõttu. Erinevalt ülejäänud Eestist 
kasvatatakse Peipsi ääres sibulat siiani 
neljaaastase tsüklina kõrgetes käsitsi 
kaevatud peenardes. Seega on Peipsi 
sibulaga seotud suur osa kohalike ini
meste kultuurist. 

Herned, läätsed ja põldoad. Hernes 
on vana ja ammu kasvatatud kultuur
taim. Tänapäeval hästi tuntud ja tuge 
otsiv aedhernes on aga meie aedades 
üsna hiljutine nähe. Vanasti kasva
tati söögiks ikka põldhernest. Aastal 
1921 on sordiaretaja Mihkel Pill kir
jutanud, et meil kasvatatakse „wäikest 
walget, wäikest rohelist, suurt walget 
ja teisi sorte hernest“, kuid need on 
enamasti segasordilised ja ilma kindla 
nimeta [10: 65]. 

Agronoom Ants Käsebier (Käspre) 

on kirjeldanud kahte sorti põld
herneid: ’Eesti halli’ ja ’Eesti kol
last’. Esimese kohta on ta kirjutanud: 
„  .. on meie vanem maasort, mida 
üle maa kaunis palju kasvatatakse“. 
Hall hernes saab kollasega võrrel
des varem küpseks, tal on lühemad 
varred ja enamvähem ümmargused 
pisikeste augukestega ehk lohukeste
ga terad. Kollased herned on ümmar
gused, siledad, poolvalminult rohe
kad [8:  101–103]. Mõlemat herne

sorti talletatakse ka Jõgeval 
geenipangas.

Läätsi kasvatati vanas
ti igas talus. Neid külvati 
tavaliselt põllule, kus eel
misel aastal oli kasvanud 
rukis. Sortide kohta on 
Oskar Loorits oma raama

tus kirjutanud: „Läätse on kahte selt
si, ühed on laiad valged, teised pisi
kesed pruunid; valged laiad läätsad 
on maitselt paremad kui pruunid” 
[8: 114].

Põldherne kõrval on taludes pikka 
aega kasvatatud põlduba. Kuna uba ei 
lamandu nii kergesti, on teda lihtsam 
koristada, üksiti on kaunu hõlpsam 
avada. Põldoa seemned varieeruvad 
suuresti: on herneseemne suurusi ja 
selliseid, mille läbimõõt ulatub kolme 
sentimeetrini. 

Maasortides peitub rik
kalik geneetiline vara
mu, mis avab uusi või

malusi tuleviku sordiaretuses. 
Seetõttu väärivad nad alalhoidu 
ja uurimist. Iga aiapidaja võimu
ses on maasortide abil luua oma 
isiklik geneetilise ja kultuurilise 
mitmekesisuse varasalv.

Kui tead mõnda vana 
sorti, mis vääriks tal
letamist, võta palun 

ühendust Külli Annamaaga 
Eesti taimekasvatuse instituu
di geenipangast: www.etki.ee; 
kylli.annamaa@etki.ee.

Läätsi kasvatati vanasti igas 
talus. Neid külvati tavaliselt 
põllule, kus eelmisel aastal oli 
kasvanud rukis.

ruthi-nimeline mandrinaine andis 1940. aastatel Vormsi saarel Gerda 
Sarapuule põldoad. Gerda on neid tollest ajast saati kasvatanud, tegu on 
Eesti päritolu rahvaselektsioonisordiga
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Valdavalt on rahvas alles hoid
nud just suureseemnelisi sorte, mille 
nimesid küll enam ei teata. Põlduba 
’Helbi’ on alates 2015. aastast regist
reeritud säilitussordina. Ehkki tai
mel on vähe kaunu, on need pikad ja 
neis peituvad seemned väga suured. 
’Helbi’ on saanud nime küla järgi, kus 
teda on järjepidevalt aastakümneid 
kasvatatud. Praegu on ’Helbi’ seemet 
võimalik kauplustest osta.

Kartul. Mõisates kasvatati kartu
lit juba 18.  sajandil, kuid talupojad 
suhtusid uude kultuuri esialgu umb
usklikult. Kardeti, et „muldõunad“ 
kurnavad põldu, ja kartulikasvatust 
peeti sakste kavaluseks, suurenda
maks koormisi. Alles 19. sajandi kes
kel mõisates hoogu läinud viinapõle
tamine õhutas talupoegi rohkem kar
tulit kasvatama. Kodavere kihelkon
nas mäletati, et esimesed kartulid, 
mis mõisast toodi, olnudki väikesed 
punased viinakartulid [3].

Kartulikasvatusele aitas kaasa 
1870. a valmis saanud Peterburi raud
tee, mis avardas ekspordivõimalu
si. Esialgu nimetati kartuleid mõisa
te järgi, kust nad olid toodud: näi
teks ’Viimse pitkad’, ’Alavere puna

sed’ ja ’Nabala valged’ [8]. 
Toiduvalmistamise ja vii
napõletamise kõrval sobis 
kartul loomasöödaks ja 
tärklise tooraineks, sestap 
sai temast peagi tähtsaim 
põllukultuur. Samas tõrjus ta 

toidulaualt kõrvale läätse ja 
naeri ning vähem hakati kasva

tama ka kaalikat, hernest ja uba.
Sorti ’Väike verev’ kasvatati 

Eestis juba 1860. aastatel ja tunti eri 
paigus eri nimede all, nagu ’Viiulid’, 
’Väike verrev’ või ’Väike sinine’ [8]. 
Seda sorti kasvatati eelkõige Lõuna
Eestis ja on kirjeldatud järgmiselt: 
„Wäike sinine ehk wäike punane 
söögikartul on ammust ajast meie 
maal laiali lagunenud ja siin koha
liseks sordiks saanud. Kust ta pärit, 
pole teada. Mugula koor on sini
ne, liha kollakas. Silmaaugud kau
nis sügawad, mugulad ise wäikesed 
ja neid on palju pesas“ [10: 89–90]. 
2011. aastast on ’Väike verev’ regist
reeritud säilitussordina.

Teine säilitussordina registreeri
tud kartulisort on pigem porgandi 
moodi mugulatega ’Endla’. Selle are
tusvanemad on teadmata ja ta päri
neb ühest LääneEesti koduaiast, 
olles nime saanud selle perenaise 
Endla järgi. 

Sordiaretaja Julius Aamisepa 
tuntuim saavutus on kartulisort 
’Jõgeva kollane’, mis võeti sordilehe
le 1946.  aastal. Aamisepp ise hindas 
kõrgelt sordi maitse ja keeduomadu
si ja leidis, et see on „vähesobiv söök
latele, ent seda enam vastab see töö
tava rahva maitsele, kes eelistab jahu
semaid kartuleid” [1: 8]. Kartulisort 
’Jõgeva kollane’ on nüüd säilitussor
dina uuesti sordilehel ja tema sertifit
seeritud seemnemugulaid on võima
lik osta Eesti taimekasvatuse instituu
dist. Nime on ta saanud Jõgeva linna 
järgi. Aamisepp on aretanud teisigi 
Jõgevanimelisi sorte, nagu kartulid 

’Jõgeva piklik’ ja ’Jõgeva talvik’, söö
dapeet ’Jõgeva Eckendorf ’, söögisibul 
’Jõgeva 3’, põlduba ’Jõgeva’ ja põldher
nes ’Jõgeva kirju’.

1950. aastatest on pärit rahvase
lektsioonisort ‘Kuldkera’, mida on 
siiani kasvatatud peamiselt Lääne
Eesti saartel. Meie kartulivaramus 
on mitu rahvaselektsioonisorti, näi
teks ’Porgand’, ’Valevale’, ’Sardell’, 
’Kihnu kirju’, ’Ridala’, ’Liivi kol
lane’, ’Ester’, ’Safran kollane’, ’Aire’, 
’Rootsi’, ’Punane saarlane’ ja ’Viiner’ 
[4]. Kirjandusest võime lugeda, et 
on viljeldud teisigi maasorte, nagu 
’Hiiumaa roosa varajane’, ’Ulja Peetri 
valge’ või ’Saaremaa lillad suured 
ümmargused’ [2]. 

1.  Aamisepp, Julius 1946. Jõgeva uued kartu
lisordid võrrelduna paremate välissortide
ga. Tallinn, Rakendustrükiste Kirjastus.

2. Eesti Rahva Muuseum 2011. Räägime kar
tulist!
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järelvalmimas Setumaal 
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looduselamus maailmast
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Okeaanias Vanuatu saarestikus asub üksildane Tanna saar. 
See on maailmas väheseid paiku, kus tänini harrastatakse üht 
inimkonna iidsemat maaviljelusviisi: toidutaimi kasvatatakse 
aialappidel keset metsa. 

Hendrik Relve

Sealsetes metsaaedades kasvab 
rohkesti tarot, jamssi, maniok
ki ja muid troopilisi toidutai

mi. Aukohal on kaavapipar. Ilma sel
lest valmistatud joogi kaavata, mida 
mehed igal õhtul rituaalsetel kogune
mistel joovad, ei kujutaks tannalased 
oma elu ette.

Siiani on Tanna saar olnud turismist 
suhteliselt puutumata. 2012.  aasta 
oktoobris, kui saarel viibime, teeme 

pikki jalgsiretki siinsetel randadel, 
mägedes ja metsades. Tutvume ka 
külaeluga. Rahvas on külalislahke ja 
avatud olekuga. Tihti elatakse tradit
sioonilistes elamutes, vaiadele toeta
tud rohtonnides. 

Ümber maja luusivad koduloomad: 
kanad, kuked, koerad ja sead. Nad 
on nö õnnelikud koduloomad, tohi
vad kulgeda vabalt ringi kõikjal, kus 
tahavad. Toidupuudust pole troopi
kas karta. Koduloomad leiavad toi
dujäätmeid onnide ümbrusest või 

puude alt onnide läheduses. Puude 
all on alati kas mahapudenenud vilju, 
mahlakaid rohuliblesid või putukaid. 
Kiskjad koduloomade elu ei ohusta, 
sest Tannal neid lihtsalt ei leidu. 

Kui küladesse satume, kutsutakse 
meid mõnikord sinna ööbima jääma. 
Mõnikord pakutakse meile toite, mida 
külarahvas ise iga päev sööb. Tanna 
elanike toidulaud on kaunis rikkalik, 
koosnedes mitmekesisest taimsest toi
dust. Liha ei pakuta meile kordagi. 
Seda pruugivad kohalikud vaid eri
listel puhkudel, enamasti rituaalsete 
pidustuste puhul.

Esialgu jääb meile mõistatuseks, 
kust kõik need värsked aiasaadused 
pärit on, sest onnide ümber kasvab 
toidutaimi üsna kasinalt. Küll aga mär

Traditsiooniline Tanna küla elamu

Vanuatu metsaaias 
kasvab kaavapipar
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kame, et hommikupoolikuti on küla
des inimesi palju vähem kui õhtusel 
ajal. Selgub, et varahommikuti lahkub 
suurem osa inimesi metsa. Nad käivad 
harimas oma aialappe, mis tihti asu
vad külast hulk kilomeetreid eemal. 
Seal toimetavad nad lõunani, kuni 
troopikas võtab maad talumatu pala
vus. Siis naasevad nad koju, alati kaa
sas värsked aiasaadused, mida lähiajal 
pruukida. 

Kaavapipar on aiataimede seas 
aukohal. Tanna metsades kolades 
satume teinekord mõnda metsaaeda 
nägema. Eestlase pilgule ei meenuta 
see aeda mitte kuidagi. Selline aed ei 
ole looduses mingil kombel piiratud 
ega tähistatud. Meiesugusele paistab 
ta pigem lohakile jäetud raiesmikuna. 

Metsavälu läbimõõt on tavaliselt 
vaevu sadakond meetrit. Seal vedeleb 
langetatud puid. Osa neist on poolpõ
lenud, osa mädaneb niisama. Siinseal 
lokkab võsa. Alles hoolikamalt silmit
sedes märkan võsas kõrgumas banaa
ni ja papaiataimi, mis on kindlasti 
inimese kasvama pandud. Vähehaaval 
suudan muldsetel lappidel kindlaks 
teha muidki varasematest troopikarei
sidest tuttavaks saanud kultuurtaimi. 

Kaks neist pärinevadki Okeaania 
loodusest ja neid on siin viljeldud aas
tatuhandeid. Esimese, taro, tunnen ära 
tohutute, vööni ulatuvate südajate leh
tede järgi. Tean, et tarol on maa sees 
vägev, jämedat nuia meenutav tärkli
serikas risoom. Teise iidse Okeaania 
toidutaime jamsi tunnen ära selle järgi, 
et tal on roomavad ja maad ligi hoidu
vad varred. Jamss kasvatab endale maa 
alla toitva mugula, mis kogukuselt ei 
jää alla kaalikale. 

Metsaaias hakkab veel silma mani
okki ja bataati – kultuurtaimi, mis 
on tavalised kõikjal maailma troopika
vöötmes. Põõsaste vahel seisab maas
se torgatud toekas, üle meetrine puu
tümikas, mille otstarvet ma esialgu ära 
arvata ei oska. Aga kohaliku teejuhi 
sõnutsi olevat see rohmakalt kirvega 
välja tahutud asjandus tähtis aiatöö
riist. Sellega tehakse maa sisse auke, 
kuhu istutatakse mugulad uute taime
de kasvatamiseks. 

Aupakliku häälega tutvustab tee
Metsaaed näeb välja kui võssa kasvanud raiesmik. Fotol on näha taro (esiplaanil), 
kaavapipar (keskel), papaia (viljadega) jm kultuurtaimed
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juht mulle kaavapipra (Piper methys
ticum) taime. See on mitme tüvega 
kõrge põõsas, kelle latv ulatub tugevas
ti üle mu pea. Lehed on laiad ja lopsa
kad, meenutades kujult meie villktakja 
lehti. Saan teada, et kaavapipart pal
jundatakse juuretükkidest. Tema eest 
tuleb tervelt neli aastat hoolt kanda, 
enne kui talle kasvavad alla juured, 
mida pruukida saab. Kaavapipart peab 
igas Tanna pere aias olema piisavalt 
palju, et pere meesliikmed saaksid igal 
õhtul käia oma küla nakamal’i tsere
moonial. 

Nakamal’i tseremoonial osalevad 
vaid mehed. Nakamal’iks nimetatak
se Tanna külas platsi, kus mehed kor
raldavad kaavajoomise tseremooniaid. 
Selliseid väheldasi puudega ümbritse
tud väljakuid silmame igas Tanna tra
ditsioonilises külas, kuhu satume. 

Igal õhtul, päikeseloojangu eel, 
kogunevad küla mehed väljaku
le. Naistele pole osavõtt lubatud. Kui 
küsime, miks, seletatakse, et esimene 
kaavataim olevat alguse saanud nai
sest, täpsemini naise suguorganitest. 
Seepärast tohtivatki kaavat pruukida 
vaid mehed.

Tannal olles õnnestub mul osale
da kolmel seda laadi tseremoonial. 
Kirjeldan üht kaavatseremooniat, 
mille tegime läbi Lamakara külas. Küla 
on Tannal tuntud selle poolest, et siin 
järgitakse vanu kombeid eriti hooli
kalt. 

Jõudnud platsile, ajavad mehed 
omavahel veidi juttu ja arutavad paras
jagu päevakorral olevaid küsimusi. 
Niisiis täidab see osa kogunemisest 
mõneti külakoosoleku rolli. Seejärel 
asuvad mõned õiges vanuses küla
poisid kaavat valmistama. Õige vanus 
tähendavat Tanna meeste sõnul seda, 
et poistel on küll murdeiga alanud, 
aga naist ei ole nad veel puutunud. 
Poisid topivad tükeldatud kaavajuuri 
suhu ja närivad neid põhjalikult. Kuid 
läbimälutud suutäisi ei tohi alla neela
ta, need tuleb sülitada maha asetatud 
laiale banaanilehele. Kui kõik juured 
on poiste suust läbi käinud, pannakse 
pudi kookosniinest sõelale ja vääna
takse vedelik välja. Vedelik nõristatak
se kookoskoorest kausikestesse. 

looduselamus maailmast
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Tanna külamehed nakamal’il ootamas õhtuse kaavarituaali algust

Kaavajuurte töötlemise tähtsaim osa: murdeealised poisid närivad kaavajuuri

Kaavajook nõristatakse läbi kookosniine kookoskoorest kausikestesse
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Nüüd võtab iga täiskasvanud mees 
kausikese ja sammub väljaku serva 
kindla puu alla. Igal mehel on oma 
puu, mille tüve vastu ta selja toetab. 
Siis neelab ta kaava kiirete sõõmude
ga alla. Järgneb rituaali tähtsaim osa. 
Seda nimetatakse kaava kuulami
seks. Pealtnäha ei tehta sel ajal midagi. 
Mehed lihtsalt seisavad vaikides iga
üks oma puu all. Täielik vaikus kestab 
vähemalt pool tundi. Ollakse isekeskis 
endaga. Tseremoonia lõpuosas kogu
netakse uuesti kokku ja juteldakse. 
Tuntakse end lõdvestunult ja lihtsalt 
lobisetakse. Jutt käib tasasel häälel ja 
rahulikult. Seejärel pöörduvad mehed 
koduteele.

Isiklikud kaavaelamused. Püüan 
kirjeldada kogemusi kaavatseremoo
niast, mille ise kaasa tegin. Saanud 
kaavakausikese kätte, takseerin kõige
pealt uudishimulikult selle sisu. Joogi 
välimus ei meelita: vedelik on soga
ne ja helepruuni tooni. Värvi poolest 
meenutab ollus vahest kõige enam 
porilombi vett. Kui aga rüübet nuusu

tan, olen meeldi
valt üllatunud. 
Lõhn ei ole 
halb. Sõõrmed 
tajuvad nagu 
mõnusat värs
ke kaalika 
hõngu. Ühtlasi 
haistan justkui 

ingverit ja muid 
õrnu lõhnu. 

Oma varasema
tel maailmareisidel 

olen alati jõudumöö
da püüdnud degustee

rida kohalikke traditsioo
nilisi jooke ja sööke. Neid 

on olnud igasuguseid. Siinne 
rüübe pole neist kaugeltki kõige 

hullem. Miks siis mitte proovida? Kui 
kookoskoorest jooginõud tühjendan, 
taipan, miks soovitati juua kiiresti: 
rüübe maitseb iga sõõmuga kibeda
malt. 

Kui seejärel asun oma puu all seis
tes vaikides „kaavat kuulama“, tajun, 
et mingi mõju on selle joogil tões
ti olemas. Meeleseisund muutub. 
Kuid mitte samamoodi, nagu alkoholi 

pruukides. Kui alkohol annab justkui 
juurde väge ja tekitab tahtmise kohe 
midagi ette võtta, siis kaava mõjub 
vastupidi. Ta rahustab ja loob sisemi
se tasakaalutunde. Pea jääb mõtetest 
tühjaks. 

Samas hakkan neil pikkadel vai
kuseminutitel selgesti kuulma ümb
ritsevate igihaljaste puude nahkjate 
lehtede klõbinat ja tundmatute met
salindude laulukatkeid. Kõrv püüab 
kinni isegi koduloomade ja inimeste 
vaevukuuldavaid hääli, mis kostavad 

külast. Kui kaava kuulamine lõpeb, on 
hea kerge olla. Iseäralik meeleseisund 
haihtub õige pea. 

Kaavapipra kasvatamine ja tarvitus 
peaks jääma traditsioonilise kultuu-
rikeskkonna piiridesse. Kaavapipart 
on Okeaania rahvaste seas rituaal
se joogina kasutatud iidsetest aega
dest saadik. Ajaloolased oletavad, et 
tava on kunagi alguse saanud Vanuatu 
saarestikust. Oletus toetub tõsiasja
le, et botaanikute andmetel kasvab 
ainult Vanuatul selle taimeliigi met
sikut esivanemat. Siit on kaavapipra 
kasvatamise ja pruukimise komme siis 
arvatavasti levinud üha laiemale teiste 
Okeaania rahvaste kombestikku. 

Viimased aastakümned on aga too
nud kaasa suuri muutusi: nii mõnes
ki Okeaania piirkonnas on kaavajoo
gist saanud turistide meelelahutus. 
Vanuatu pealinnas Port Vilas ja mujal 
Okeaania linnades on avatud kaava
baare, kuhu igaüks võib sisse astu
da ja rüübata seda jooki nii palju, kui 
tahab. Pulbrina müüakse kaavat nüüd 
ka interneti kaudu. Pulbri toorainet 
valmistatakse tööstuslikult. Mõistagi 
on säärasel moel saadud rüübetel vähe 
ühist joogiga, mida saadakse tavapära
se menetlusega värsketest kaavapipra 
juurtest mõnes Tanna külas. 

Mida väidab kaavapipra toimeaine
te kohta tänapäeva meditsiin? Taimest 

on leitud aineid, 
millest saab val
mistada ravimeid. 
Kaavajoogi joovas
tava mõju on mee
dikud hinnanud 
väga leebeks. Ometi 
on nii mõneski rii

gis keelatud kaavat turustada. Nende 
hulka kuulub ka mitu Euroopa riiki. 

Mulle tundub, et nii ongi parem. Ei 
ole hea, kui kaavast saab meie globa
liseerunud maailmas üks neist lõpu
tust hulgast eksootilistest rüübetest, 
millega end lõbustada ja meelt lahu
tada. Kaavapipart võiks ikka kasvata
da ja pruukida seal, kus see on põline 
tava.  

Hendrik Relve (1948) on kirjamees ja 
maailmarändur.
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Kaavapipar

Kaavapipart on Okeaania rahvaste 
seas rituaalse joogina kasutatud 
iidsetest aegadest saadik.
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Mätta otsast

Tiit Kändler

Mind paluti kirjutada loo
dussõbralikust põlluma
jandusest. Mõlgutasin mis 

ma mõlgutasin, aga ei oska, mitte ei 
oska. Kas põllumajandus saab üldse 
olla loodusvaenulik: ta on ju ometi 
looduse osa? Kui me oleme enesele 
pähe tagunud, et inimene on looduse 
osa ja looduskaitse on inimese kait
se, siis sellega on teema mu meelest 
ammendatud.

Kujutlege, et matkate mööda 
Eesti kruusaseid kõrvalteid, teil on 
nälg ja janu. Siinseal küll on elu
maju, aga nüüd ei ole ju enam kom
beks joogivettki paluda. Tuleb poest 
osta. Ent poode ei ole ega tule. Kui 
viimaks tuleb, kas hakkate pärima, 
et kas vorst ja leib on toodetud 
loodussõbralikult või mahedalt või 
ökoloogiliselt? Kus sa nüüd, saaks 
vaid kätte, ja kui muud pole, siis 
ostad kähku mingi Vichy vee ära. 
Elu jätkub!

Mind on teadushuvi ärkamisest ala-
tes, teismeaastatest peale, kohutanud 
või vähemalt kõhedaks teinud sõna
paar „ökoloogiline mõtteviis“, veel 
enam „ökoloogiline eluviis“. Tulgu 
Taara appi, ega teisiti ju inimene elada 
ei saakski! Veidi kuiva ajalugu.

Viktor Masingu koostatud, 
1992.  aastal ilmunud ökoloogialeksi
konis ei leidu eraldi sõna „mahe“, küll 
aga märksõna „põllundus“ all. Ja tõlke
lisas on ka „mahepõllundus“. Seevastu 
on sees „ökoloogia“ kui teadus orga
nismide, nende populatsioonide ning 
koosluste ja keskkonnatingimuste vas
tastikustest suhetest. On ka „ökoloo
giline teadvus“: inimese ja inimkon
na loodusolenevuse sügav mõistmine. 
„Ökopõllundust“ ei ole.

Termini „ökoloogia“ nupu
tas 1866.  aastal välja sakslane Ernst 
Heinrich Philipp August Haeckel 
(1834–1919), bioloogia ja loodu
se kõigeteadja. Kole küll, tema võt
tis 1914. aastal kasutusele ka nimetu
se Esimene maailmasõda. Kuid me ei 

pääse ühtse looduse toimimise süstee
mi üle mõlgutajatest Hippokratesest 
ega Aristotelesest, Leeuwenhoekist 
ega Humboldist, kes lähtus Newtoni 
„maisest füüsikast“. 

Nõnda siis on ökoloogia kui esime
ne ilmasõda: enne ökoloogilise maail
manägemise kehtestamist olid „mas
sid“ eufoorias, kuid see on muutu
nud ohvriterohkeks kaevikusõjaks. 
Miks ohvriterohkeks? Aga sellepärast, 
et ökoloogia on teadus, kuid teadus 
tegutseb mudelite põhjal, ja eluoluga ei 
ole tal üksühest pistmist. Mis ei tähen
da, et ökoloogiaga nagu kosmoloogia
ga ei peaks pead vaevama.

Mõtlen sellest, kuidas poole sajandi 
eest ema meie suvilakrundil Treppojal 
edendas põllundust: nöörsirged peen
rad, mis jäid lõpuks minu kaevata ja 
kujundada; rohimine, rohimine, rohi
mine ja tigude noppimine lehtsalatilt. 
Vesirottide söödud otstega porgandid, 
ussiaukudest kirendavad redised, vää
rikad tillipõõsad. Isa samal ajal hankis 
koormatäite kaupa sõnnikut ja adru, 
puistas marjapõõsaste ümber, kattis 
põõsaid võrkudega, istutas õunapuid, 
millest enamik langes juurtelt nende
samade vesirottide sööduna, kasva
tas kurke, mida tuli vaid kasta, kasta, 
kasta ja katta, katta, katta. 

Kärde rahumajake, kus legendi järgi sõlmiti 1661. aastal Vene-rootsi rahuleping. Siiski on usutav, et majake on mahedalt 
muutunud: leping sõlmiti suures tares, mille lagunedes ehitati allesjäänud palkidest väike maja; nüüd võib seal algsest tarest 
olla pärit vaid mõni palgijupp
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Ökokatastroof: 
linnast on kadunud hobused!
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Kas see oli mu maalapsest ema ja lin
nas eestiaegset krunti omanud perepo
jast isa veendumus? Pigem eluviis, mil 
keegi ei mõelnud mahepõllundusest. Nii 
lihtsalt oli, ja taimedele anti vabrikuväe
tisi lisaks. See oli aeg, kui Kalamajas oli 
näha vankreid vedavaid hobuseid ja ini
mesed kasvatasid Tallinna puulinnakes
tes enesele söödavat.

Samal ajal ei pandud mikski, kui 
mul vahel kraadiklaas purunes ja ma 
mööda põrandat elavhõbedakuulike
si veeretasin. See tähendab: keemilis
te elementide ohte ei teatud ja küllap 
peeti ka põldu märksa mahedamalt 
kui praegu, sest Roundupi ei olnud.

Nõnda siis: vesirotid, teod ja rästad 
olid tolleaegse mahepõllunduse suu
rimad vaenlased. Kord nägin, kuidas 
ühel maasikakasvatajal oli jäänud lin
nuke võrku kinni. Ta päästis selle sealt 
välja, ja kui arvate, et laskis lendu, siis 
ei – kael krõksti katki. Kas see oli loo
dussõbralik põllundus?

Niisiis, kas meil olid mahehobused 
ja hobused? Kui vaatame meie elu 
arenemist hobuse silme läbi, mida me 
näeme? Näeme seda, et hobusepopu
latsioonil pole pärast auto ja traktori 
leiutamist hästi läinud. Kas hobusele 
on oluline, sööb ta ökokaera või tava
kaera? Miks hobune üleüldse tahab 
praegu tööd teha, inimest oma turjal 
kanda? Lihtsalt inimese lõbu pärast? 
Kas see on inimese ökomõtlemine?

Varblased ja voorimehed, õigemi
ni nende hobused, olid vanasti pari
mad sõbrad. See aeg on läbi. Varblased 
on linnast pagenud. Tulevik on veel 
tumedam: isesõitvad autod muuda
vad inimese mõttetuks, nagu autod 
muutsid hobuse ja voorimehe mõt
tetuks. Inimesel kaob seegi pisike elu 
mõte, mille ta leidnud on. Varsti enam 
inimesi ei kohta. Kas keegi on näinud 
oma postimeest? Kas keegi näeb viie 
aasta pärast lennujaamas teenindamas 
hingelistki, kui jätta arvestamata kas
vavad turistide hordid?

Inimene on ökoahelast kadumas. Ta 
võib oma ökomaailma arendada, kuid 
soovib nii või naa olla omamoodi kut
sar. Teda, meid on vaja üha vähem. Kas 
me sellele ei mõtle? Me oleme hobu
sed, kes muudetakse võidusõidu tar

beks parajaks. Parajaks tormiliselt ede
neva ja üha mitmekesistuva digitaalse 
maailma tarbeks. Kas digimaailm on 
mahe? Ei tarbi paberit? Kus sa sellega! 
Ülemaailmse võrgustiku ja üha paisu
vate digimälestuste salvestiste ülalpida
miseks kulub enam elektrit kui päike, 
vesi ja tuul seda anda suudavad.

Taim vajab kasvamiseks kindlaid 
keemilisi elemente. Mullas on nende 
hulk piiratud. Kui sõnnik oleks nii 
mürgitu, miks me siis seda otse ei 
söö? Ka sealäga ei ole just liiga ohutu. 
Mahepõllundus on muutunud sõna
kõlksuks, kuhu on sisse joonistatud 
mingid normid, näiteks kui palju võib 
väetada. Aga kui palju võib mootori
kütust kasutada? 

Kui inimene ei oleks hakanud loomi 
ja taimi kümne tuhande aasta eest 
geneetiliselt muundama – sordivali
kuga –, ei oskaks me uneski näha neid 
nn tsivilisatsiooni hüvesid, mis meid 
tänapäeval hellitavad. Sama on põldu
dega. Alepõllundus on tore ja viljakas, 
kuid mida arvaksid metsaarmastajad? 
Eestlane pole minu tunde järgi kunagi 
olnud mingi metsarahvas, kahtlustan, 
et kui jää järel siia jõudsime (või kes?), 
olid meil kariloomad ja lõunamaa
des aretatud vili kaasas. Läks metsa
de põletamiseks ja hüttide, hiljem juba 
linnuste ehitamiseks. 

Kas alepõllundus oli mahe? Kas 
neljaväljasüsteem on mahe? Jõhker 
rünnak loomulikule loodusele. Mida 
põletab keskmine maainimene ahjus? 
Puid. Ja pirnides põlevkivi. Päikese ja 
tuule ja vee elekter Eestis palju ei aita, 
sest need on ebakindlad või vähesed 
ja jätavad meid ikkagi sõltuvusse kas 
põlevkivist või välismaisest energiast. 
Eesti sai sada aastat tagasi vabaks tänu 
põlevkivienergeetikale, soode kuiven
damisele suuremateks põldudeks ja 
karjamaadeks. Ehk oleme tänu võlgu 
koguni vete paisutamisele pisikesteks 
energiajaamadeks. Mahe lugu küll. 

Kuid nõnda see elu siinmail on kul
genud. Permapõllundus ja paleodieet ja 
absoluutselt väetisevaba põllupidamine 
on mu silmis nagu Eesti rahvusmaasti
ku otsingud, millega looduskaitseselts 
nüüd tegeleb. Mis see maastik on? Ei 
midagi absoluutselt konstantset: öko
süsteemid kasvavad pidevates muutus
tes ka seal, kus inimest pole. Pigem 
otsigem Eesti rahvusparasiiti; rahvus
maastikud on ammu olemas, ja need 

pole põllud ega met
sad, vaid kalmistud. Kui 
näiteks kalmuküngastel 
hakata kasvatama por
gandeid ja kaale, kas see 
oleks mahepõllundus? 
Võibolla isegi oleks.

Kui mitte arvestada 
seda, et porgand (hallutsinogeenid ja 
närvimürgid), redis ja kartul on mür
gised. Muidu pistetaks need nahka 
paugupealt, enne kui jõuame neile 
kahjurimürki kallatagi. Meie õnneks 
on tavalisemate söögitaimede mürgi
sus väike: et see inimest häiriks, peaks 
ta neid sööma mitu korda rohkem, kui 
kõht mahutab.

Kuid ometi: nimi teeb mehe, ja 
mahe on moes, looduslikust kõnele
mata, ja mis moes, see poes ja kallis – 
hingele, rahakotile. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Mälestussammas Struve meridiaani-
kaare mõõdistusele seisab Simuna 
veerel tänini sümbioosis viljaväljaga

isesõitvad autod muudavad 
inimese mõttetuks, nagu autod 
muutsid hobuse ja voorimehe 
mõttetuks. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Mullaga seotud muresid me tihti ei märka ega hooma: 
see keskkond ei paista ju iga päev silma. Nõnda võib juh-
tuda ja ongi juhtunud, et inimese eksistentsiks hädava-
jalik osa vaesub. 

Kadri Kalle

Looduskaitses on kõnekeeles 
kasutusel sõnapaar „karismaa
tiline megafauna“. See viitab lii

kidele, keda peetakse armsaks ja/või 
majesteetlikuks: näiteks tiiger, lõvi, 
hiidpanda. Seetõttu on lihtne nende 
kaitsel saada inimeste poolehoidu. 
Märksa keerulisem on kaitsta selliseid 

liike, kes on kas ülipisikesed, ei pais
ta kuskilt välja või on lausa koledad. 
Nõnda on ka ökosüsteemide kaitse
ga. Vihmametsade tähtsusest ja kait
sest saab enamik inimesi aru: lopsa
kas taimestik, meeletu elurikkus, Maa 
kopsud.

Mõelgem aga mullale: kuumal ajal 
tolm, märjal ajal pori. Ei ole eriti küt
kestav. Ka see, kuidas me mullast rää

gime, näiteks kasutame terminit „pin
nas“, tekitab tunde, nagu olekski muld 
lihtsalt elutu pind, mille peal saame 
kõndida, ja mis on seal, kuhu muru või 
asfalti ei ole veel pandud.

Ühel põllumajandustarvikutega 
kaupleva poe sildil USAs oli kord kir
jas: „Hoolimata kõigist meie saavutus
test, võlgneme oma eksistentsi õhuke
sele huumuskihile, ja faktile, et vihma 
sajab“. Ehkki öeldud veidi lihtsustatult, 
on see põhimõtteliselt siiski tõsi. 

2014. aasta lõpus juhtis ÜRO toidu 
ja põllumajandusorganisatsioon 
(FAO) oma avalduses tähelepanu sel
lele, et kui mulla vaesumine jätkub 
samas tempos, on maailmas võimalik 
toota veel vaid umbes 60 aasta jagu 
saake. See on muret tekitav olukord, 
mis ühtlasi viitab, et hiljemalt sajandi 
pärast võib meid tabada päris ränk toi
dukriis. Kui meil ei ole enam viljakat 
mulda, kus kasvatada toitu (95% meie 
toidust tuleb üht või teistpidi mul
last), ei loe enam see, kes on võitnud 
valimised või kuidas muutub nafta 
hind. On isegi pisut irooniline mõel
da, et meie tsivilisatsiooni edu kõige 
esmased tagajad – õhk, vesi, muld – 
jäävad meile tihti nähtamatuks.
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Heas seisundis mulla elustik on väga mitmekesine, ometi seostub see tihtipeale vaid vihmaussidega

Muld 
on meid kõiki toitev, 
aga samas hääbuv ema
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Hävimas on ökosüsteem, mida me 
siiani ei tunnegi. Kuigi muld võib 
paista elutu osa pinnast, millel kõn
nime ja sõidame autodega, on see üks 
huvitavaim ökosüsteem. Et me mullast 
justkui mööda vaatame, on väga suur 
probleem. 

Veerand kogu maailma elurikkusest 
peitub mullas, aga me teame sellest 
elust alla kümnendiku, tõdeb Tallinna 
ülikooli mullaökoloog Piret Vacht. 
„Mulda ei saa lihtsalt ühest kohast teise 
tõsta, ilma häirimata või hävitamata 
sealset elustikku. Muld on tegelikult 
elusorganism,“ selgitab ta. Just mullas 
olevad elusorganismid panevad seal lei
duvad toitained ringlema ning teevad 
need taimedele kättesaadavaks.

Kummaline, et peame eri riikide 
maavarade hulka kuuluvaks kulla ja 
muude metallide varusid, kuid mulda 
mitte. Geopoliitilisele olukorrale võib 
oma värvingu anda ka fakt, et ühed 
maailma kõige viljakamad mullad asu
vad Ukrainas. Näiteks Hiina rendib 
oma toiduvajaduste katmiseks osa 
Ukraina põllumaast. Hiinat ennast 
ähvardab paraku kõrbestumine, nagu 
paljusid teisi riike. Usutavasti olevat ka 
Sahara kõrb olnud kunagi viljakas maa.

Toitainete ringlus. Mulda ohustavad 
põhiliselt erosioon, toitainete, orgaani
lise süsiniku ja elurikkuse kadu, mulla 
hapestumine, sooldumine ja reostus, 
mulla tihenemine ning kinnikatmine 
(näiteks asfaldiga). Maailma eri piir
kondades on probleemid mõnevõrra 
iselaadi. 

Üldjuhul peaksid saagikoristuse
ga mullast välja võetavad toitained 
sinna tagasi jõudma. Ent üleilmses 
toidutootmises seda ei juhtu: toidu
jäätmed, mis tegelikult saaks kom
postina tagasi mulda anda, on kodu
põllust lõpuks tuhandete kilomeetrite 
kaugusel.

Eestis on lisamure taimetoitainete, 
eriti fosfori ja kaaliumi kadu sagedas
te vihmade tõttu: veega uhutakse need 
mullast välja. Selle kohta arvab Piret 
Vacht, et vajaduse korral võib siiski 
mullale mineraalset fosforväetist juur
de anda. Mahepõllumajanduses kasu
tatakse näiteks kondijahu, sõnnikut, 
komposti. „Kui põllumajanduses radi

kaalseid muudatusi ei tehta, tuleb see 
fosforiit lõpuks ikkagi välja kaevata,“ 
arvab Piret Vacht. Alternatiiv oleks 
näiteks kasutada sümbiootilisi seeni, 
kes muudavad fosfori taimedele pare
mini omastatavaks.

Vähem tallamist. Väga tähtis aspekt 
on mullaharimine. Kuigi künd käib 
meie meelest mullaga kokku nagu 
leib ja rukis, tallame selle käigus jõud
salt pinnast. Paraku on sellel negatiiv
ne mõju mullaelustikule. 

Viimasel ajal on üha enam räägitud 

sellest, et mulda 
võiks häirida või
malikult vähe. Üks 
meetod on otse
külv, kus seemned 
külvatakse mulda 

ilma eelneva harimiseta. Uuringute 
järgi võib mulla elutegevus olla sel 
juhul isegi intensiivsem, kuid ka saa
gikus võib suureneda. Tihti käsita
takse Eestis kündmist praegu veel 
mehaanilise umbrohutõrjena, mis on 
odavam kui pritsida kemikaalidega. 
Mullaelustikule võivad kahjulikud 
olla aga mõlemad.

Vabatahtlikust tööst väikestes 
mahetaludes mäletan, et mõneski 
kohas kitkuti umbrohtu välja võima
likult vähe. Ka Piret Vacht nõustub, 
et peenraid ei pea umbrohust alati 
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Kas teadsid, et ..
•  muld on maailma suurim veefil

ter ja mahuti, kontrollides mage
vee kvaliteeti ja hulka;

•  neljandik maailma elurikkusest 
asub mullas; toitu saab kasvata
da just tänu mullas leiduvatele 
elusorganismidele, kes ajendavad 
toitainete ja vee ringluse;

•  mullas peitub rohkem süsinikku 
kui kogu maapealses taimesti
kus;

•  enamik maailma muldi on kas 
halvas või väga halvas seisus;

•  kui muutusi ei tehta, võib suure
neva erosiooni tõttu 2050. aas
taks hävida 10% potentsiaal
sest saagist. See on samaväärne 
olukorraga, kui maailma põllu
majandusest jääks kõrvale kõik 
India põllumajandusmaad.

Allikas: Status of the world soil 
resources, FAO, 2015

Maailma viljakaimad mullad asuvad Ukraina aladel ja selle idanaabriks oleva-
tes Venemaa oblastites. Mõistagi on need alad kasutusele võetud põllumaana. 
Kunstnik ivan Šiškin on maalil „rukkipõld“ ilmekalt kujutanud metsastepi must-
mullamaade hõlvamist viljakasvatuse alla

Hoolimata kõigist meie saavutustest 
võlgneme oma eksistentsi õhukesele 
huumuskihile ja faktile, et vihma sajab. 
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täiesti puhtaks tegema, sest neil on 
oma roll, näiteks osaliselt kaitsevad 
umbrohud põllukultuure eri kahju
rite eest.

Muld pole ainult maainimeste asi. 
Ükskõik, kus elame, sõltume kõik 
mullast: selles kasvab meie toit. Ent 
muldade olukord ei ole probleemne 
üksnes põllumajanduspiirkondades. 
Väga oluline hävitav tegur on ehitus; 
uusi hooneid ja elamurajoone rajatak
se peamiselt linnades ja nende lähedal. 

See teema on Piret Vachtile eriti 
südamelähedane: „Kui pikk on ühe 
hoone eluiga? Viiskümmend aastat? 
Muld toidab aga tuhandeid aastaid. 
Ehituse käigus hävitatakse mulla elu
stik peaaegu täielikult. Kui hoone 
ükskord laguneb, kulub sealse mulla 
taastamiseks sadu aastaid, enne kui 
pinnases midagi jälle kasvatada saab. 
Säilitada on oluliselt lihtsam kui 
taastada, kuid lühiperspektiivis tava
liselt kallim.“

Linnade laienemine tähen
dab tihti seda, et mullakiht nen
delt aladelt eemaldatakse ja ülejää
nud osa kaetakse asfaltiga, seega 
isoleeritakse. Nõnda häirub toit
ainete ringlus mulla ja ülejäänud 
keskkonna vahel. Ka vihmal ei ole 
pinnast, kuhu imbuda, nii võivad 
hoogsa saju korral hakata linna

tänavatel voolama jõed.
Samas on üle maailma üha roh

kem hakatud linnades toitu kasvata
ma. Näiteks Los Angeleses võimaldab 
linnaaiandus saada inimestel värsket 
toitu, mis muidu kiirsöögikohtadest ja 
supermarketi töödeldud toidust pun
gil elukeskkonnas on üsna keeruline.

Parim tulevikuinvesteering: soeta 

maad. Mida saaksime ise mulla heaks 
iga päev teha? Piret Vachti arvates on 
esimene samm eelistada toitu, mida 
ei ole taimekaitsevahenditega pritsi
tud. Teiseks tuleb oma toidujäätmed 
kompostida. Vacht selgitab võimalu
si: „Soomes on paljudel kortermajadel 
väike kiirkomposter, kust saab paari 
kuuga komposti maja ümber olevate

le taimedele. Eestis on 
näiteks juttu olnud vih
maussikompostimise 
teenusest kortermaja
dele. Teenuse pakkuja 
käiks keldris vihmausse 

üle vaatamas, inimesed peavad vaid 
neile toidujäätmeid tooma.“

Kõige parem tulevikuinvesteering 
on hankida endale kasvõi väike osa 
maad ehk viljakat pinda ning selle 
eest hoolt kanda. Kasvatada näiteks 
kaunvilju ja muid liblikõielisi, mis 
aitavad mullas siduda taimede kas
vuks hädavajalikku lämmastikku. See 
on toidujulgeoleku esmatase.

Kõige arukam tulevikuinvesteering ja ühtlasi oluline toidujulgeolekutagatis on soetada endale kasvõi väike lapp viljakat 
maad ning selle eest ka hoolt kanda

Ükskõik, kus elame, sõltume kõik 
mullast: selles kasvab meie toit.
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Kvaliteetsed murusegud loodud 
Eesti kliimasse! 
Trallimuru - tugevat tallamist taluv mängu- ja spordimuru. Moodustab ilusa tiheda 
             murukamara, talub sagedast niitmist, kevadel varakult roheline ja sügisel 
    lõpetab kasvu hiljem. Muru on talve- ja haiguskindel.                         

Mõisamuru - mõõdukat tallamist taluv esindusmuru. Muru on talve- ja haiguskindel ning  
                       vastupidav nii põuale kui liigniiskusele. 

Talumuru - tallamist taluv, valget ristikut sisaldav koduõuemuru. Murusegu on talve- ja 
   haiguskindel. Sobib väga hästi koduaedadesse. 

1 kg ja 10 kg pakendid saadaval hästivarustatud kauplustes üle Eesti!

www.horticom.ee
     HorticomEesti     HorticomEesti     HorticomEesti

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Mis teeb mulla põnevaks? Piret 
Vacht on seda meelt, et mulla põne
vus seisneb selle mitmekesisuses: kirju 
on nii selle elustik kui ka protsessid 
mullas. Muld on võimeline meile väga 
palju pakkuma. 

Me räägime oma kodumaa tund
misest, aga esmalt peaksime lihtsalt 
tundma oma maad ning mõistma, 

et see pind, millel me iga 
päev kõnnime, on elav süs
teem. 
Kadri Kalle (1984) on vabakutseline kesk-
konnaajakirjanik.

Mullatermineid 
• Huumushorisont – mulla peal

mine kiht, mis on tekkinud 
pika aja jooksul mullas elava
te lagundajate (nt bakterite ja 
seente) kaasabil organismide, 
sh taimede jäänuste kõdunemi
sel. Huumushorisondi tüseduse 
järgi hinnatakse muldade vilja
kust.

• Boniteet – mullale antud suhte
line väärtus ehk nö mulla hinne, 
mis kirjeldab mulla koostisest, 
omadustest, režiimist jm tulene
vat tootlikkust. Eestis on kasu
tusel 100palline boniteediskaa
la, kusjuures Eesti haritava maa 
keskmine boniteet on vaid 43.

• Orgaaniline süsinik – süsinik, 
mis on loomade ja taimede ehi
tuses (anorgaanilist süsinikku 
leidub mineraalide koostises). 
Orgaanilise süsiniku hulk on täh
tis mulla kvaliteedi näitaja, sest 
see on mulla mikroorganismide 
energiaallikas.

• Erosioon – pindmise mullakihi 
ärakanne vee või tuulega või 
maaharimise tagajärjel.

• Külvikord – eri põllu
kultuuride paiknemi
se ja ajalise järjes
tuse kord haritaval 
maal. Külvikord 
rajaneb kultuu
ride vaheldumi

sel ehk viljavaheldusel. Külvikorra 
vastand on monokultuur, kus 
suurel alal kasvab igal aastal vaid 
üks ja sama põllukultuur.

• Otsekülv – vilja külvamine ilma 
mulda varem kündmata; see mee
tod häirib mullaelustikku vähem.

Foto: Frauke Feind / p
ixabay

Mullamutid teevad 
tänuväärset tööd: 
õhutavad mulda

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



aprill  2017   EEsti LOODUs                    61

Urmas Roht

Mind ajendas kirjutama 
Eesti Looduse veebruari
numbris ilmunud sõnum 

„Eesti metsadest kaob keskmiselt 
60 000 linnupaari aastas“, kus anti 
teada, et meie metsalinnustikuga on 
asjad väga halvasti ja arutleti selle 
põhjuste üle. Probleemi lühinägelik 
ja ühekülgne käsitlus tekitab nõu
tust. 

Samuti ei saa juba aastaid rahul 
olla asjaomaste organisatsioonide ja 
ühenduste tegevusetusega linnusti
ku kaitsel, pean silmas keskkonna
ametit, ministeeriumi, ornitoloo

giaühingut, Eestimaa looduse fondi 
jt. Aastaid on peetud suureks töö
võiduks seda, et RMK peab enam
vähem kinni kevadisest raierahust, 
ent soovitaksin näha asju veidi laie
malt. 

Metsades kulgevaid elektriliine 
puhastades ei peeta mingisugust 
raierahu. Siiski pesitseb neis võsades 
kümneid tuhandeid värvulisi, kind
lasti rohkem kui 60 000 kaduvat lin
nupaari. Nende järglased on parata
matult määratud hukule. Ometi on 
liinipuhastuse töövõtuhankesse liht
ne kirja panna ajavahemik, millal 
tuleb tööga pausi pidada, samamoodi 

nagu metsades on kehtestatud raie
rahu. 

Erametsades üldjuhul raierahu ei 
peeta. Põhjenduseks tuuakse ena
masti asjaolu, et tuleb tasuda metsa
töömasinate liisingumakseid. Ühelt 
poolt ma eriti ei usu, et kõigil met
saettevõtetel on masinad välja ost
mata ega ole kuidagi võimalik raie
rahu pidada. Teisalt, kui oleks tões
ti tahtmist linnustikku kaitsta, saaks 
riik pankade kaudu sekkuda ja näi
teks leppida kokku, et igal kevadel 
antakse liisitud masinaid kasutava
tele firmadele mais ja juunis makse
puhkust ja masinad pannakse paa
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Vastukaja 
metsalinnustiku 
kadumise artiklile
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Verine heinatöö. Mine võta kinni, oli 
see nüüd lõoke või sookiur 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



looduskaitse

riks kuuks seisma. Masinajuhid saa
vad oma kahe kuu palga välja teenida, 
istutades sel ajal metsa.

Palju suurem on probleem põllu-
maadel. Selle tagajärgi võime prae
gu täiesti selgesti näha: kadunud on 
nurmkana ja rukkirääk ning põld
lõokeste arvukus on tugevasti vähe
nenud. Hulk halljänese ja mets
kitselapsi jääb suureks kasvamata. 
Põllumehed teevad esimese niite igal 
aastal juba maikuus, kui maas pesit
sevatel lindudel on pesas munad või 
äsja koorunud pojad ning jänesepojad 
ja kitsetalled on mõnepäevased kuni 
mõnenädalased. 

Kuhu oskavad ja saavad nii väikesed 
vastsündinud elud põgeneda 10–15 m 
laiuste niitemonstrumite eest, mis 
tohutu kiirusega ja tihti pimedas niite 
ja põlde pügavad? Traktoristid on 
mulle rääkinud, et niidumasinate alt 
lendab tööd tehes lausa vere ja sule
puru välja. Kas see on siis niimoo

Kommenteerib keskkonnaameti 
looduskaitseosakonna liigikaitse-
büroo juhataja Marju Erit
Linnustikule oleks kindlasti väga 
soodne, kui pidada pesitsuse tipp
ajal metsades täielikku raierahu, mis 
hõlmaks kõiki raieviise, sh trassi ja 
võsaraiet. Kui kooskõlastame met
sateatisi või töid, millega kaasneb 
metsa või võsaraie, oleme sageli 
soovitanud vältida pesitsusajal raieid, 
kuigi seaduse järgi ei ole praegu sel
list kohustust seatud. See soovitus 
lähtub looduskaitseseadusest (§  55, 
lg 61), mis keelab looduslike lindude 
pesi ja mune tahtlikult kahjustada või 
linde häirida, eriti pesitsuse ja poega
de üleskasvatamise ajal. 

Kaitsealadel, kus kaitseeeskiri 
võimaldab tingimusi seada, oleme 
ka keelanud raietöid pesitsusajal. 
Poollooduslike koosluste puhul 
on keskkonnaamet seadnud aja
lise piirangu: üldjuhul ei tohi seal 
niita või võsa raiuda enne 15.  juu

lit. Kultuurrohumaade ega põldude 
harimist praeguse korra järgi kesk
konnaametiga kooskõlastama ei 
pea. Elustiku kaitseks oleks kindlasti 
asjakohane seada töödele ajapiiran
gud, kuid ilmselt tuleb arvestada ka 
majanduslike aspektidega. Loodust 
kaitstes tasuks esikohale seada loo
duslike ja poollooduslike elupaika
de kaitse.

Kommenteerib keskkonnaminis-
teeriumi looduskaitseosakonna 
juhataja Taimo Aasma
Metsade majandamise ja kaitse üle 
on viimasel ajal usinalt aru peetud. 
Võib öelda, et on alanud uue met
sanduse arengukava koostamise aru
telu. Selle raames vaadeldakse põh
jalikumalt ka kevadise raierahu seni
seid tulemusi, et otsustada, kas tasub 
midagi muuta. 

Sama on lugu liigvarajase (jaani
päevaeelse) niitmisega. Maaelu aren
gukavade nn rohestamist peetakse 

tähtsaks kogu Euroopas. Ka maa
elu arengukava puhul hakatakse juba 
lähitulevikus ette valmistama uut 
perioodi, analüüsides seniste meet
mete tulemusi ja kavandades uusi. 

Mõistagi on toimivaid meetmeid 
ja kokkuleppeid keeruline saavutada, 
sest huvirühmi on palju. Ent koos
töös teadlastega on see kindlasti või
malik.

Kommenteerib Eestimaa looduse 
fondi ekspert Aleksei Lotman
Urmas Rohu mure lindude heaolu 
pärast on mõistetav ja põhjendatud. 
Paraku ei peeta tõepoolest raiera
hust kinni ning rangemad reeglid ja 
raierahu soodustavad meetmed olek
sid kindlasti kohased. Sama lugu on 
varajase niitmisega: selle mõju maas 
pesitsevale linnustikule on laastav 
ning sedagi tuleks piirata. 

Ent ei saa nõustuda sellega, et 
pesitsusaegne niitmine on seostatud 
mahetoiduga. Kuivõrd mahetootjatel 
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sõna on eksperdil

Niitmise ette jäänud räägu pesa, mis ei saanud küll pihta, kuid lind ei tulnud ser-
vast paljaks niidetud pesale tagasi
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di varutava loomatoidu hind! 
Need, kellel on õnnestunud 
niidumasina alt eluga pääse
da, langevad saagiks küm
nete kaupa niidumaadel val
vet pidavatele valgetoone
kure hordidele, keda on meie 
looduses nüüdseks ilmselgelt 
liiga palju. 

Ometi saaks sellist häbi
väärset hävitustööd väga lihtsalt 
ära hoida. Riiklike meetmetega on 
võimalik korraldada, et need põl
lumehed, kes teevad esimese niite 
enne jaanipäeva, ei saa taotleda põl
lumaatoetust; need, kes teevad esi
mese niite pärast jaanipäeva, saavad 
suuremat toetust. Meil on sügised 
nii pikad, et jaanipäevajärgse esma
niite korral saab ädalat hiljem koris
tada veel vähemalt kakskolm korda 
ja siloauke täita – loomad nälga ei 
jääks. Pealegi pole paljudel põllu
meestel heina kuhugi panna ja seda 
purustatakse mõttetult maha. Järjest 

rohkem on näha põldudele ületalve 
jäänud kasutamata heinapalle, mis 
järgmisel kevadel lükatakse jalust ära 
metsaveerde vedelema. 

Ma väga loodan, et selliste sätete 
rakendamine on jõukohane nii PRIA, 
maaeluministeeriumi kui ka põllu
meeste vaatevinklist. Siis võiksime 
veidi ausamalt rääkida ökoloogiliselt 
väärtusliku toidu kasvatamisest, kui 
selle pandiks pole kodumaa lindude 

ja loomade elud. Eesti riik pürib üha 
enam kasvatama öko ja mahetoitu, 
tehes seda ometi kümnete tuhandete 
põllulindude ja loomade elu hinnaga. 
Kas niimoodi hangitud toit (piima ja 
lihasaadused) on õigustatud kandma 
ökomärgistust, kui selle nimel vaesub 
meie loodus? Ökoloogiline ellusuhtu
mine väärtustab ja püüab hoida kogu 
looduslikku mitmekesisust ega kor
ralda hooletuid hulgihukkamisi. 

on kohustus lasta loomi suvel kar
jamaale, on suvised niitmise mahud 
neil kindlasti väiksemad kui tavatoot
jatel. Kui ka teistes taludes näriksid 
lehmad rohtu karjamaal võimalikult 
palju ise, mitte ei oleneks nii palju 
niitmisest, võidaks sellest muu hul
gas olulisel määral ka meie linnustik. 
On selliseidki linnuliike, kes otseselt 
vajavad karjamaal käivaid veiseid, 
eriti tähtsad on lindudele rannakar
jamaad. Paljud linnudirektiivi 1. lisas 
loetletud liigid – need, kelle elupai
ku oleme kohustatud Natura  2000 
võrgustiku raames kaitsma – vajavad 
pärandkooslusi. 

Eestimaa looduse fond (ELF) seisab 
loodushoidlike põllumajandusprakti
kate ja säästliku metsade majandami
se eest. Oleme nõudnud meetmeid ka 
linnustiku heaks. Neist mõni on võe
tud maaelu arengukavasse (nt pool
looduslike koosluste toetus, võimalus 
niita üle aasta, karjatamise toetus), 
mõni paraku mitte (nt soovitus lüka

ta kultuurrohumaadel esimene niide 
edasi, niita mosaiikselt).

Kommenteerib Eva Lehtla maaelu-
ministeeriumi avalike suhete osa-
konnast
Tuleb meeles pidada, et enamjaolt 
niidetakse ikkagi selleks, et kogu
da loomasööta. Sööda väärtus ole
neb niitmise alustamise ajast. Eesti 
ilmastiku tõttu võib heinateoks sobiv 
aeg osutuda väga lühikeseks. Siiski 
on põllumajandusettevõtjatel kind
lasti võimalik mingil määral arvesta
da lindude pesitsemist.

Keskkonna ja elurikkuse kait
seks kehtib otsetoetuste puhul ala
tes 2015.  aastast nõue, et püsirohu
maid võib hekseldada alates 5.  juu
list. Lähiaastatel on kavas rohumaadel 
hekseldamist veelgi piirata. Kuid niit
misele ei ole ajalist piirangut seatud.

Eesti maaelu arengukava toetus
skeemid aitavad hoida ja suurendada 
elurikkust. Olulisim nende seas on 

poollooduslike koosluste hooldamise 
toetus, mida on jagatud juba aastast 
2008. Alates 2015. aastast on senisest 
enam arvestatud eri kooslusetüüpi
de hooldusvajadusi: puiskarjamaid, 
rannaniite ja loopealseid lubatakse 
hooldada valdavalt vaid karjatades. 
Poollooduslikel kooslustel on üld
juhul keelatud taimikut hekseldada 
ning toetuse saamiseks peab suure
maid kooslusi niitma keskelt lahku 
või servast serva.

Maaelu arengukava eelarve kaudu 
korvatakse ka looduskaitsepiiran
guid Natura  2000 põllumajandus 
ja erametsamaal. Just põllulindude 
kaitse eesmärgil on võimalik jätta 
teatud rohumaad üle aasta niitmata. 
Samuti peaks põllulindude pesitsust 
soodustama toetus, mida põllume
hed saavad mesilaste korjealade raja
mise eest. Selliseid korjealasid ei tohi 
niita ega karjatada enne 15. augustit. 
Kindlasti aitab elurikkust hoida ka 
mahepõllumajanduse levik.
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Foto: arne ader

Totukas sööb juustusaia. 1994. 
aastal langetati pärnumaal met-
saraie käigus hiireviu pesapuu. 
pesakonnast jäi ellu vaid üks 
udusulis tibu, kelle heasüdamlik 
metsaraidur tõi Kaja Kübara 
hoole alla. lind sai nimeks 

Totukas ja tuule tiibadesse 
Nigula metsloomade turvakodus, 

mida ta veel aastaid igal kevadel 
tervitamas käis
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linnustik

Jaanus Elts

Suurkoovitaja on meie suurim 
kurvitsaline, keda vanarahvas 
on suupärasemalt kutsunud 

lihtsalt kooviks. Aja jooksul on selle 
linnuliigi elupaigaeelistused tundu
valt muutunud: heinakoovist on saa
nud viljakoov. Mis on seda ajenda
nud?

Enamik meist on seda lindu koha
nud pigem kultuurmaastikul, kus 
nad köidavad tähelepanu eeskätt 
kevadel oma valjuhäälse mängu
lennuga. Peale väga pikkade jalga
de tunneb suurkoovitaja (Numenius 
arquata) ära allapoole kõverdunud 
ülipika noka poolest, mis on suisa 
13 cm pikk. Ühtlasi jääb lind taeva
laotusel hästi silma oma koguka keha 
tõttu: tema tiivasiruulatus küündib 
meetrini. 

Kurvitsalistele omaselt on suur
koovitajatel tugev negatiivne sooli
ne dimorfism: emaslinnud on suure
mad kui isaslinnud, kaaludes vastavalt 
umbes 1000 g ja 700 g. 

Elati soodes, toituti heinamaa-
del. Eerik Kumari [2] on kirjutanud: 
„Haudelinnuna esineb suurkoovitaja 
üle kogu Eesti NSV, eelistades elu
paigana soid, lagedaid niiskeid niite 
ja rannaheinamaid, väiksemal mää
ral pesitseb ka lagerabadel, loopeal
sete vesisematel kohtadel ja põldudel. 
Laialdastel luhtadel ja soodes esineb 

kümneid paare lähedasel alal, kuid 
kolooniatena kuskil ei pesitse.“ 

Seega eelistab ta toituda madala
ma taimkattega aladel, kus on lihtsam 
saaki jahtida: suurkoovitaja püüab nii 
maapinnal tegutsevaid putukaid kui 
ka pinnases elavaid vihmausse ja sää
riksääsklaste vastseid. Ent selline toi
dueelistus tekitab küsimuse, kuidas 
nad näiteks toitainevaeses soos ela

tud saavad. Uuringute järgi on sood 
ja muud imetajatele raskesti läbita
vad alad küll mineraalmaa elupaika
dest turvalisemad, kuid toiduga on 
seal kitsas. Seepärast peavad vanalin
nud, iseäranis suuremad emaslinnud, 
sooritama toitumislende ümbruskon
na aladele. Nii on päris tavapärane 
näha rabast põldudele ja kultuurrohu

maadele toituma suun
duvaid koovitajaid. 
Huvitaval kombel mää
rab konkreetse toitu
mispaiga eelistuse sää
riksääsklaste, aga mitte 
vihmausside rohkus 
[1]. Mõlemad toiduob

jektid eelistavad niisket pinnast.
Rannaniitudel on pinnas tihti kivi

ne ning toiduks tarvitatavaid orga
nisme leidub vaid pealmises õhuke
ses mullakihis; mullapinnal tegutsevad 
aga enamasti väga väikesed putukad. 
Sellistes kooslustes saavad suurkoo
vitajad loota eelkõige madalveelistele 
rannaaladele või tugevama tuule tõttu 
tekkivatele mudaväljadele. Need paksu 
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Eesti suurima kurvitsalise suurkoovitaja tunneb ära pikkade jalgade ja väga pika allapoole kaardunud noka järgi. Tegu on 
kaitsealuse linnuliigiga, keda võib kohata niisketel rohumaadel, rabades, aga üha rohkem ka viljapõldudel pesitsemas. pildil 
olevale isendile on linnu-uurijad kinnitanud selga raadiosaatja 

Heinakoovist viljakooviks

Eestis registreeriti suurkoovita-
ja pesitsus viljelusmaal esimest 
korda 1952. aastal.
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settekihiga paigad on selgrootute poo
lest enamasti väga rikkad, niisiis saab 
pika nokaga koovitaja kõhu kerge vae
vaga täis. Ent toitu käiakse hankimas 
ka kaugematelt põldudelt. 

Eerik Kumari on suurkoovitaja elu
paikade loendis maininud põldu kõige 
viimasena [2]. Ilmselt tuleneb see asja
olust, et tol ajal pesitsesid nad kultuur
maastikus võrdlemisi harva. Tõsi, saja 
aasta tagune põllumajandusmaastik 
erines mõneti tänapäevasest. Erinevus 
ei ole seotud niivõrd maastikuilmega, 
kuivõrd nö ökofunktsionaalsusega. 
See tähendab, et toonase märksa väik
sema intensiivsusega põllumajandu
se tõttu oli avamaastik paljudele elus
olenditele tunduvalt meelepärasem: 
leidus palju väikseid põlde ja niidulap
pe, eri vanuses alleid, metsasalusid jne. 

Samuti on tähtis mäletada, et sajan
ditagused künni ja heinamaad olid 
vaid osaliselt, kehvasti või üldse mitte 
kuivendatud. Seetõttu kuivas maa 
kevadel aeglaselt, pinnaseolud olid 
saakloomadele kohased ning koovita
jal oli lihtne oma nokaga sellest toitu 
hankida. 

„Linnastumine“ heinakoovi moodi. 
Eestis registreeriti suurkoovitaja 
pesitsus viljelusmaal esimest korda 
1952.  aastal, ent aastal 1960 pesitses 
89 hektari suurusel põllul juba 22 paari 
[4]. 1970. aastatel hakkas PõhjaEestis 
silma, et suurkoovitajad asusid kui
vendatud niitudelt ulatuslikult ümber 
viljelusmaale. Näiteks Saue ümbruse 
põldudel märgati suurkoovitaja pesit
sust 1969. aastal ja alates 1972. aastast 
asustas ta põlde juba korrapäraselt [3]. 
Neil kümnendeil hakkas liigi arvukus 
looduslikes elupaikades kahanema.

Õigupoolest on keeruline arvata, 
milline oli kõnealuseid elupaiku asus
tava suurkoovitaja asurkonna tege
lik suurus eri aegadel. Oletatavasti 
on kogupopulatsiooni arvukus suu
renenud sedamööda, kuidas suun
duti pesitsema kultuurmaastike
le. Elupaigaeelistuse muutuse põhjus 
võib peituda suuremate lagealade tek
kes, sest avaramad alad on elupaigava
likus mõjuv tegur. 

Teiseks võisid intensiivsemalt kasu
tatavale põllumajandusmaastiku

le, sh põldude
le, ümber koli
da ka need paarid, 
kes varem olid asus
tanud looduslikke heina 
ja karjamaid. Ajavahemikul 
1940–1970 kahanes Eestis loodusli
ke heina ja karjamaade pindala mär
kimisväärselt: ligi 80%. Kahjuks me ei 
tea sealse asurkonna suurust. Ilmselt 
ei olnud osa looduslikest rohumaa
dest suurkoovitajale kuigi soodsas sei
sundis: nende elupaigalaikude pind
ala oli üldjuhul väike, seepärast võisid 
suuri lagealasid eelistavad koovitajad 
neid vältida. 

Märgistatud suurkoovitajate uurin
gud Eestis on näidanud, et nad kasu
tavad endiselt kultuurrohumaid toi
tumispaigana, kuid pesa rajavad kün
nimaale, valdavalt taliteravilja, aga ka 
näiteks talirapsi põllule. 

Ümberasujate suurim oht on mood-
ne heinategu. Elupaigaeelistuse suur 
muutus – rohumaa on asendunud 
künnimaaga – võib esialgu tunduda 
kummaline. Ent selgitust tuleb otsi
da meie rohumaade majandamisvõte
test. Varasemal ajal tehti heina. Kuna 
maa oli kuivendussüsteemide puudu
mise tõttu kauem niiske, oli kevadine 
taimekasv aeglasem ja ka heina tehti 
hiljem. Toona niideti hein enamasti 
juuni lõpus ja juuli algul, kui kultuur
niitudel pesitsevatel koovitajatel olid 
pojad juba koorunud ning hea põge
nemisvõimega. 

Seevastu arenev loomakasva
tus vajas rohkem ja paremat sööta. 
Selleks oli vaja suurendada koguta
va rohumassi söödaväärtust, mistõt

tu hakati heina niitma järjest varem 
ning levis uus rohusööda hoidmise 
viis: silo. Selle teoks ei olnud enam vaja 
oodata sooja ja kuiva ilma ning rohtu 
sai hakata niitma varem, kui selle söö
daväärtus oli parim. 

Tänapäeval tehakse meil esimene 
niide juba mai teisel poolel, kui koo
vitajal on alles munad või väheliiku
vad väikesed pojad. Seepärast on kul
tuurrohumaad muutunud sellele lin
nule pesapaigana kasutuskõlbmatuks. 
Nõnda ongi juhtunud, et umbes pool
sajandiga on suurkoovitaja põlluma
jandusmaastikus muutunud heina
koovist viljakooviks. 
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Jaanus Elts (1966) on ornitoloog, viima-
sed 15 aastat on uurinud peamiselt põl-
lulinde. Muu hulgas koostanud suurkoo-
vitaja kaitse tegevuskava eelnõu ja osa-
lenud selle liigi AEWA tegevuskava koos-
tamisel.
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Eesti taimestik

|307|  

Ott Luuk, Toomas Kukk

Uue taimeatlase välitööde 
tulemusi kokku võttes on 
muu hulgas pälvinud tähe

lepanu meie põldude ja aedade umb
rohtude liigilise koosseisu ja liikide 
sageduse muutused. Maaharijate visa 
võitlus umbrohtudega ei lõpe ilm
selt kunagi. Haritav maa umbrohtub 
endiselt, aga liigivaesemalt, seevastu 
uuema aja umbrohud paistavad silma 
erilise elujõu ja vastupidavusega.

Umbrohud kasvavad haritud maal 
inimese tahte vastaselt. Umbrohi ei 
ole liigiomane staatus, vaid selle sei
suse saab taim üksnes oma kasvu
koha tõttu. Nii võivad ka vales kohas 
kasvavad kultuurtaimed olla umb
rohud. Mullustel välitöödel leidsime 
ühel nisupõllul umbrohuna näiteks 
aedtilli ja koriandrit, kes on tavalised 

aiamaal metsistujad.
Suur hulk umbrohte on suvikud 

ehk üheaastased või ka talvituvad 
üheaastased: nad paljunevad ja püsi
vad ainult seemnete abil, mida neil 
tekib tavaliselt rohkesti. Seemned 
idanevad eelkõige vabal mullapinnal, 
seetõttu saavad nad kasvada haritud 
maal, kus teiste taimede konkurents 
on nõrk. Mitmed põllu või aiaumb
rohud on leidnud loodusliku kasvu
koha rannikul adruvallidel: ka seal on 
teiste taimede mõju nõrgem.

Ühtlasi leidub umbrohtude seas 
visalt püsivaid mitmeaastasi liike: 
näiteks põldohakas, põldpiimoha
kas või harilik orashein. Need taimed 
kasvavad ka meie looduslikes koos
lustes, kuid viljakad ja hästi haritud 
põllumullad on samuti meelepärased.

Umbrohustu liigiline koosseis ole
neb suuresti maaharijast: aedade ja 
põldude umbrohuliigid on isesugu

sed eelkõige herbitsiidide kasutami
se tõttu; kartulipõllule omaseid liike 
ei pruugi leida rapsipõllult ning mõni 
taimeliik eelistab kasvuhooneid või 
lillepotte. Palju oleneb ka Eesti piir
konnast: Saaremaa taimestik on üldi
selt liigirikkam merelise kliima ja lub
jarikkuse tõttu; Setumaal võib kohata 
aga mandrilisemat kliimat ja liivapin
nast eelistavaid taimeliike.

Põllumajandusvõtete mõju umb
rohtudele avaldub väga mitmeti. 
Näiteks kui kevadine umbrohutõr
je jääb hiljaks, tekivad soodsad olud 
vara õitsevatele ja kiiresti viljuvatele 
liikidele. Nii mõndagi oleneb kasvata
tava kultuuri käekäigust: tugeva kas
vuga vili tõrjub soovimatud manu
kad eemale, seevastu kidurad kõr
red lasevad umbrohul võimutseda. 
Konkurents ei ole võõras ka umbroh
tude seas: kui põllul domineerib üks
kaks liiki, on liikide koguarv enamasti 
väiksem.

„Monokultuurseid” umbrohuväl
ju leidub sagedamini herbitsiidide
ga töödeldud põldudel, kus mõni liik 
on mürgi suhtes tundetu. Tavalised 
intensiivpõldudel vohavad liigid on 
põldkannike, hiirekõrv ning põldmai

lõhislehine kurereha leiti umbrohuna Tartu- ja Hiiumaalt. Harulduse tõttu on teda taimemäärajas mainitud vaid märkusena

Umbrohud kaovad 
koos põlluharijaga
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lane ja pärsia mailane. Siin on arut
lusainet põllumehele: kas on mõtet 
samaviisi jätkata, kui ohtra mürgita
misega saab lahti liigirikkusest, aga 
mitte põllukultuuriga valguse ja toit
ainete pärast konkureerivatest liiki
dest?

Umbrohtude levikus on inimtege
vusel tihti suurem roll kui loodusli
kel teguritel. Nii võib sama küla pii
res põldude umbrohufloora küllalt
ki palju erineda, kui talunikud on 
(potentsiaalselt saastunud) seem
nevilja hankinud eri pakkujatelt või 
kasutavad eri tõrjemeetmeid. 

Muutused looduslikus taimestikus 
on ilmsed: oleme sellele kinnitust 
saanud oma kogemuste põhjal, kuid 
ka taimede levikuatlaste koostamise 
käigus. Eesti soontaimede levikuatlas 
ilmus 2005. aastal ning selle viimane 
periood hõlmab aastaid 1971–2005. 
Varasemad perioodid hõlmavad aas
taid 1921–1970 ja enne 1920.  aastat 
leitud taimeliike [2]. 

Kogu Eesti maaala on atlases jao
tatud 6 x 10 kraadiminuti ehk ligikau
du 9  x  11  km suurusteks ruutudeks. 
Iga sellise ruudu kohta on välitöödel 
tehtud liiginimekiri ja nimestike põh
jal on koostatud levikukaardid.

Samalaadset metoodikat on kasu
tatud uue taimeatlase välitöödel, mis 
tehti 2015–2016 pärandkoosluste 
kaitse ühingu (PKÜ) eestvõttel [1]. 
Uut taimeatlast täiendame ja vee
biversiooni arendame ka sel aastal, 
ent esialgseid tulemusi saab interne
tis juba vaadata aadressil ottluuk.git
hub.io/atlas.

Põllu ja aiamaa umbrohtude
le pöörati uue atlase välitöödel eri
list tähelepanu. Välitöökaartidele olid 
märgitud mahepõllud, sest umbroh
tude liigiline mitmekesisus võiks neil 
olla suurem kui tavalistel põldudel. 
Välitöötegija pidi kindlasti vaatama 
ka eri põllukultuure, näiteks teravilja 
ja kartulipõlde ning samuti aiamaid.

Kindlasti ei saa kahe atlase and
mestikku mööndusteta võrrelda. 
Uues taimeatlases kajastuvad prae
gu vaid välitööandmed, mis veel ei 
hõlma teavet teistest andmekogudest 
(näiteks keskkonnaregister, PKÜ nii

tude andmebaas, 
ELFi märgalade 
andmebaas jm). 
Atlase andmestik 
koos välitöökogemu
sega võimaldab siis
ki juba praegu ühtteist 
järeldada. 

Paljud umbrohud on taimesti-
kust kadunud või muutunud harul
daseks. Mõnel juhul on umbrohi 
hävinud koos põllutaimega, näiteks 
linaumbrohud kadusid koos linapõl
dudega. Seetõttu ei ole uuemal ajal 
andmeid näiteks linatudra ja suure 
nälgheina leidude kohta Eestis. Tudra 
perekonnast pole välitöödel leitud 
ühtegi liiki. Vana taimeatlase andme
tel leidus 1971–2005 näiteks liivtut
ra 17 ruudus ning enne seda, aastatel 
1921–1970, koguni 41 ruudus.

Tugevasti on vähenenud äiata
ri, siiltakelrohu ja põldlinnutud
ra levik. Äiatari leidudele oleme ka 
Eesti Looduses uudispinda pühenda
nud: viimati on teda leitud Kihnust 
ning taimeatlase välitöödel mullu 
ka PõhjaSaaremaalt. Siiltakelrohi 
on püsinud mõnes kohas rannikul 
ja IdaEesti neljas leiukohas. Vana 
taimeatlase andmetel leidus aastail 
1971–2005 teda 18 ruudus üle Eesti, 
enne seda 1921–1970 koguni 59 ruu
dus. Samamoodi on vähenenud põld
linnutudra (◊) levik.

Üllatavalt on vähenenud raudnõ
gese levik: uutel andmetel on teda lei
tud 74 ruudust, aga vanas atlases 174 
ruudust. Osa raudnõgese leiukoh
ti on endiselt rannavallidel, teda on 
vähemaks jäänud just aiaumbrohuna. 
Aiapidajad võivad muidugi rõõmus
tada: kuigi tegu on üheaastase taime
ga, keda saab mullast kergesti välja 
tõmmata, on ta kõrvetava toime tõttu 
rohijale siiski ebameeldiv.

Tühimikud täidavad uued tulijad 
või on seni teada olnud liigid muu
tunud sagedamaks. Silmapaistvalt on 
laienenud karvase võõrkakra ja palja 
võõrkakra levik: karvasel võõrkakral 
(◊) on uues atlases leiukohti 161 ruu
dus üle Eesti, samal ajal kui vana atla
se viimasel perioodil oli ta teada 115 
ruudust peamiselt LõunaEestist. 

Võõrkakar on meil muutunud põl
dude ja aedade umbrohuks suurfar
midest pärit sõnniku tõttu: sellesse on 
võõrkakra seemned esialgu sattunud 
eeskätt Venemaalt ja Ukrainast too
dud jõusöödaga. Kui seeme on sõn
nikus põllule veetud, levib võõrkakar 
uutele põldudele eeskätt põllumasi
nate ja seemnekartuliga. Mitmel pool 
Hiiu ja Saaremaal ütlesid aiapidajad, 
et said selle umbrohu umbes neli
viis aastat tagasi. Arvatavasti kajas
tab atlase kaart võõrkakarde praegust 
levikut pigem puudulikult.

Nii mõnigi varasemast teada liik 
on muutunud arvukamaks. Näiteks 
põldmailane (◊), keda uue atlase järgi 
leidub 384 ruudus ja vana järgi 181 
ruudus, ning hambune iminõges, kes 
uue atlase andmetel on teada 373 
ruudus, vana atlase viimasel perioo
dil aga 229 ruudus. Tõsi, neid mõle
mat võib sageli leida ka jäätmaadel, 
aiaservadel või prahipaikadel. 

Silmapaistvalt on sagenenud tul
nukliigi pärsia mailase arvukus. 
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rukkiluste on 
püsinud rukki- ja 
nisupõldude umb-
rohuna siin-seal 
üle Eesti
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Eesti taimestik

Esimest korda leiti ta Eestist 19. sajan
di keskpaigas. Tema leiukohti regist
reeriti veel möödunud sajandi esime
sel poolel, samuti teiste huvipakku
vate sissetoodud tulnukliikide omi. 
Uues taimeatlases on pärsia mailase 
leide teada 198 ruudust, ajavahemikul 
1971–2005 oli teda aga ligi neli korda 
vähem: 48 ruudus. Pärsia mailasest on 
saanud üks sagedam üheaastane mai
laseliik nii põldudel kui ka aiamaadel.

Meie rahvuslille rukkilille arvukus 
on püsinud suuremate muutusteta. 

Stabiilne on olnud ka mitme vähem 
arvuka umbrohu levik. Hea üllatu
sena leiti mitmelt poolt Saaremaalt 
hõlmlehist mailast, keda vahepeal 
pidasime taimestikust kadunuks. Ka 
tähkrebashein on Saaremaa kartuli
põldudel püsinud. Teda leitakse pea
miselt augustisseptembris, ent võib
olla ei ole varasemal ajal välitöid nii 
hilja tehtud.

Rukkilustet (◊) peetakse üheks 
vanimaks umbrohuks, kes saabus siia 
4000–6000 aastat tagasi, kui teravilja
kasvatus oli hoogustunud. Vahepeal 

tundus, et uuemad põllumajandus
seadmed, herbitsiidid ja hääbunud 
rukkikasvatus on ka rukkilustele 
hävitavalt mõjunud. Uue taimeatla
se andmetel on rukkiluste leiukohti 
(◊) 22 atlaseruudus, vana taimeatlase 
viimasel perioodil oli teda 28 ruudus 
ning eelviimasel, aastail 1921–1970, 
koguni 71 atlaseruudus. Mõnel põllul 
KaguEestis kasvas rukkilustet silma
paistvalt palju.

Umbrohurikkamad ja -vaesemad 
elupaigad. Taimeatlase välitöödel 
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püüdsime kirja panna võimalikult 
palju liike, nõnda tekkis kogemus, 
milliste paikade kohta on suurem 
lootus saada pikem liiginimekiri. 

Kõige elurikkamad umbrohtude, 
aga ka kultuurtaimede poolest on 
taluaiad, mida on hooldatud hädapä
raselt vajalikus mahus. Kindlasti kuu
lub sellise aiamaa juurde kompos
tihunnik, kus vähese umbrohu sees 
kasvavad kõrvitsad. Ilmselt kasuta
takse aiamaal herbitsiide väga harva 
ja väetatakse enamasti sõnniku või 
kompostiga, mis aitab samuti umbro
huseemnetel levida.

Liigirikkuselt järgmised on kar
tulimaad. Neid väetatakse enamas
ti sõnnikuga ja küllap ei tarvitata 
ka kartulimaal herbitsiide kuigi tihti. 
Iseloomulik umbrohi neil põldudel, 
eriti Saaremaal, on tähkrebashein, 
kelle leiud pärinevad põhiliselt kar
tulimaadelt.

Mahepõlde oli mitmesuguse lii
girikkusega: väga liigirikastest kuni 
peaaegu umbrohtudeta tavapõldude
ni. KeskEesti mahepõllud olid lii
givaesemad küllap seetõttu, et sel
les kandis ongi liikide arv suhteliselt 
väiksem.

Miks umbrohustu vaesub? Pea
põhjus on maakasutusmuutused: aia
pidamine ja põlluharimine on inten
siivsemad ning väiketootjaid ja poti
põllumehi on jäänud vähemaks.

Viimase kümmekonna aasta jook
sul on eestimaalaste toitumisharju
mused muutunud. Meenutagem, kui 
palju söödi kartulit kümme aastat 
tagasi ja kui palju praegu. Ilmselt võib 
nii mõnigi leibkond tõdeda, et nüü
disajal ei ole enam moes süüa kartu
lit ja rukkileiba. Seetõttu kasvatatakse 
endale või ka oma suguseltsi tarbeks 
kartulit üha vähem.

Köögivilju ja muid aiasaadusi on 
isegi alaliselt maal elavatel inimestel 
tihti lihtsam osta poest, kui ise kasva
tada: sellega hoitakse aega kokku ega 
teki sundust suvel iga päev kodus olla. 
Seetõttu võib üha rohkemate püsi
asustusega talude ümber näha üks
nes niidetud muru ja viljapuidpõõ
said, ka väikest püsilillepeenart. Heal 
juhul on maja juures väike tillipeenar 

või pisike kasvuhoone, ent sageli ei 
ole sedagi.

Aiamaalappidel on umbrohu
populatsioonid väikesed ja vähem 
arvukas liik võib sealt kergesti kadu
da. Köögiviljakasvatuse hiilgeae
gadel aitas seemnete pidev ringlus 
aedade vahel istutusmaterjali, sõnni
ku ja eriti põllutööriistadega. Kuna 
aiamaad on jäänud väikeseks, saavad 
potipõllumehed enamasti oma labi
daga hakkama ning kogu küla kar
tulivagude eest hoolitsevat ja umb
rohtudele küüti pakkuvat traktoristi 
enam nii sageli ei kohta.

Nõnda on klassikaliste umbroh
tude poolest tõeliselt rikkad kodu
aiad muutunud harulduseks. Senisest 
rohkem istutatakse aedadesse ja kas
vuhoonetesse välismaal ettekasvata
tud istikuid. Nendega kaasa tulnud 
eksootiliste umbrohtude elu jääb aga 
meie oludes õnneks üldjuhul lühike
seks. Toataimedega on levinud näi
teks nõtke jürilill, keda võiks kasvada 
ka Saaremaa aiamaadel.

Kas ja kuidas peaks umbrohtu-
de liigirikkust hoidma? Põllu
majandustootjad, kelle sissetulek ole
neb otseselt saagist, ei tunne mõista
gi leebust põlluviljaga konkureerivate 
muidusööjate vastu. Küll aga tundub 
kummaline hobiaednike vaen umb
rohtude vastu: aias kasvavate liiki
de suure hulga üle võiks ju olla uhke, 
olenemata sellest, kas need on sinna 

toodud või omasoodu asunud. 
Pealegi ei ole laisal aednikul, kes 

on lasknud oma maa täiesti umbe 
kasvada, lootust saada liigirikast 
umb rohukooslust: kõige enam liike 
mahub ikkagi sinna, kus liigvohavat 
rohelust hoitakse mõõdukalt vaos. 

Paljud umbrohud ei jää õieilult 
poelilledele alla, nagu põldvaresjalg, 
punand, magunad, rukkilill ja kirju 
kõrvik. Mõned kannavad huvitavaid 
vilju (litterhein, kurekael) või paku
vad huvi köögiviljana. Toivo Niibergi 
sõnutsi: „Mõned umbrohutoidud 
peaksid juba oma nimekõlaga pane
ma gurmaanil suu vett jooksma, ja 
vaevalt et ka maitses pettutakse – hii
rekõrvaomlett, hanijalasalat, nõgese
präänikud, lõosilmasupp jne“ [3: 7].

Kindlasti on liigirikas umbrohustu 
maheda taimekasvatuse tunnusmärk, 
sest seal välditakse keemilisi taime
kaitsevahendeid. Liigne agarus umb
rohtu tõrjudes, nagu ka muru niites, 
ei ole loodushoidlik ega ka muidu 
kõige mõistlikum ajakasutus. 
1.  Kukk, Toomas 2015. Uue taimeatlase väli

tööd on alanud. – Eesti Loodus  66 (3): 
25–27. www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_
Loodus03_2015.pdf.

2.  Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti 
taimede levikuatlas. Eesti maaülikooli põl
lumajandus ja keskkonnainstituut, Tartu.

3. Niiberg, Toivo; Lauringson, Enn 2007. 
Umbrohud tüliks ja tuluks. Maalehe 
Raamat, Tallinn.

Ott Luuk (1985) ja Toomas Kukk (1971) 
on botaanikud, uue taimeatlase töörüh-
ma liikmed.
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Talulähedased väikesed kartulimaad on botaaniliselt tavaliselt liigirikkad, nagu pildil olev 
põllukene Hiiumaal. isegi siis, kui põhiline umbrohi kipub olema karvane võõrkakar
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Metsast ja põllult

looduses leidub palju taimi, mida saab toiduks tarbida. 
Kõike ei peagi kasvatama – julgelt võib proovida oma toi-
dulauda põnevamaks teha taimede abil, mis meie lähedal 
kasvavad. Üks selliseid on kõrvenõges. 

Triin Nõu

Aastaid tagasi avastasin, et 
kevaditi on tore nõgeseid 
omleti ja supi sisse panna 

või koos viimaste talveporganditega 
mahlaks pressida. Ometigi ei olnud 
nõgeseid mu maakodu aiast lihtne 
leida, sest olime aastaid vaeva näinud, 
et neid igalt poolt välja juurida. 

Et vältida tüütut nõgeste otsimist 
põõsaste alt ja teiste taimede vahelt, 
otsustasin rajada endale nõgesepeen
ra. Nii ongi mul juba paar aastat päris 
oma nõgesepeenar, kust ma keva
dest sügiseni seda kasulikku kõrveta
jat köögis tarvitamiseks saan. 

Eestis kasvab kahte liiki nõgeseid, 

kes kõrvetavad: raudnõges ja kõrve
nõges. Raudnõges on üheaastane taim, 
kes kasvab kuni ühe meetri kõrguseks. 
Teda peetakse umbrohuks ja üldiselt 
toiduks ei tarvitata. Mitmeaastane 
kõrvenõges võib sirguda kuni pooltei
se meetri kõrguseks ning levib maa
aluse roomava risoomiga. Kõrvenõges 
kasvab tavaliselt kogumikena, teda 
võib leida kõikjal viljaka pinnasega 
kohtades: elamute, lautade ümbruses, 
karjamaadel, metsaservades.

Väärt supi- ja teetaim. Aegade väl
tel on kõrvenõges Eestis olnud naadi 
kõrval üks tuntumaid looduslikke 
toidutaimi. Peamiselt on temast teh
tud suppi, Saaremaal on teda seetõt

tu isegi supinõgeseks kutsutud. Nõges 
on näljaajal olnud tähtis toidutaim, 
teda on lisatud putrudesse ja leivatai
nasse. 20.  sajandi esimesel poolel oli 
kõrvenõges toidukultuuris nii oluli
seks muutunud, et teda müüdi koos 
hapuoblikatega turul. Suviti on tehtud 
nõgesevihtasid, et talvel neid koduloo
madele ja lindudele toidulisaks anda. 

Nõgeselehed sisaldavad Cvita
miini, karotiini, Kvitamiini, E ja 
Brühma vitamiine. Nõge seseemned 
on väga toitainerikkad, sisaldades 
kuni 30% rasvu ja 20% valku. Toiduks 
pruugitavaid taimi tuleks korjata 
suurtest teedest kaugemal. Lautade 
jm rammusa pinnasega kohtadest ei 
tasu nõgest toiduks koguda, kuna 
nõges akumuleerib endasse nitraate. 
Taimi tasub korjata nahk või kum
mikinnastega. Kõrvetav toime kaob, 
kui panna nõgesed kuuma vette paa
riks minutiks ligunema. Säärase leo
tusvee või nõgeseteega võib loputada 
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Kõrvenõges kasvab eriti hästi viljakal pinnasel, näiteks lagunenud laudaasemel. Toiduks ei tohiks nõgest sellisest kohast kor-
jata, sest nõges akumuleerib endasse ohtralt nitraate

Fo
to

: a
rn

e 
a

de
r

Kasulik kõrvetaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



aprill  2017   EEsti LOODUs                    71

juukseid, see annab tumedatele juus
tele erilise läike. 

Nõgeseleheteed on väsimuse pele
tamiseks joodud juba väga ammu. 
Rahvameditsiinis on seda kasutatud 
veel vererõhuhäirete, maksa ja külme
tushaiguste, bronhiidi, köha, astma, lii
gesevaevuste ja paljude muude hädade 
korral. Praegusajal juuakse nõgeseteed 
laialdaselt Poolas, Ungaris ja Austrias. 
Nii Türgis, Itaalias, Rumeenias, Rootsis 
kui ka Slovakkias on lehti lisatud sup
pidele, pajatoitudele või söödud värs
kelt salatina.

Põhjamaade siid. Nõgesekiud on 
ajalooliselt olnud väga tähtis tekstiili 
tootmisel. Eriti palju kasutati nõgest 
enne lina ja kanepikasvatuse levi
kut. Oletatakse, et nõges on Euroopa 

põhjapoolsemate alade esimesi kiu
taimi. Üks varasemaid leide nõgese
kiust tekstiili kohta pärineb aastaist 
2000–1800 eKr Taanist. Tapeedi eel
käijad olid kootud nõgestest ja värvi
tud taimevärvidega.

17. ja 18.  sajandil kasutati nõgest 
kiutaimena kogu Euroopas. Rootsis 
oli nõgesekangas nii suures hinnas, 
et aastatel 1719–1730 oli seal keh
testatud seadus, mis keelas lihtrah
val nõgesekangast riideid kanda. 

Need olid lubatud ainult jõukatele. 
19.  sajandi keskpaigast alates hakkas 
tööstuslikult toodetud puuvill nõgest 
tekstiilitööstusest välja tõrjuma. 

Paranenud keskkonnateadlik
kuse tõttu on nõgeses taas hakatud 

nägema olulist kiutai
me. Nii Saksamaal kui 
ka Soomes on viidud 
ellu nõgese kasvatami
se ja tekstiiliks töötlemi
se projekte. Kõige enam 
tehakse nõgesest teks
tiili Nepalis, kus kolme 

meetri kõrguseks kasvav hiidnõ
ges annab häid pikki kiude, mida on 
kerge isegi käsitsi kangaks kududa. 

Triin Nõu (1986) on MTÜ Loodusajakiri 
tegevtoimetaja.
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Kas iminõgesed on nõgesed? 
Nime poolest ja välimuse järgi 
kasvab Eestis veel mitu nõgest: 
hõlmine iminõges, hambune imi
nõges, valge iminõges, verev imi
nõges, täpiline iminõges, vinav 
tarinõges ja koldnõges. Ent need 
taimed kuuluvad kõik huulõielis
te sugukonda ning lehtedel puu
duvad kõrvekarvad. 

Tuntuim on valge iminõ
ges, mille õieputke põhjast saab 
suviti magusat nestet maitsta. 
Iminõgese ja koldnõgese aretatud 
sorte kasutatakse iluaedades pin
nakatjate ja aktsendiandjatena. 

Nõgesekotletid
• 5–7 keedetud kartulit
• 3 muna
• 1 suurem sibul
• kolm suurt peotäit hakitud värs-

ket nõgest (või 4 spl kuivatatud 
nõgesejahu)

• paneerimiseks jahu
• soola, musta pipart, punet
• praadimiseks õli
Vala värsked nõgesed kuuma veega 
üle, kurna kolme minuti pärast ja 
haki peeneks. Peenesta keedukartu
lid kahvliga, tükelda sibulad. Klopi 
munad, lisa segule kartulid, sibulad, 
nõges ja maitseained. Vormi käte 
vahel kotlet, paneeri jahus ja küp
seta pannil. 

Nõges kahjuritõrjes ja väetisena

Aiast välja kitkutud kõrve
nõgest tasub kasutada aia 
heaoluks, eelkõige siis, 

kui soovite oma aias tegutseda 
loodushoidlikult. 

Vanasse metall
ämbrisse või 
potti panna 
p u r u s t a t u d 
värs keid nõge
seid, valada 

peale kuum vesi (1  :  1) ja leota
da 10–15 päeva. Pärast laager
dumist saab vedeliku, milles on 
lämmastikku, kaaliumi ja kasu

likke mikroelemente. 
Väetamise tarbeks 

tuleb saadud vedelikku 
lahjendada vahekor
ras 1  :  10.  Lehetäide 

jm kahjurite tõrjeks 
lahjendada 1 : 5.

Valge iminõges ei ole tegelikult 
nõges, vaid kuulub huulõieliste 
sugukonda

Eestis tuntakse kõrvenõgest kui supi-
taime, ent temast saab teha ka väga 
maitsvaid kotlette. Kui nõgest ei ole 
käepärast, võib kasutada spinatit
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kui soovite oma aias tegutseda 

Vanasse metall
ämbrisse või 

lämmastikku, kaaliumi ja kasu
likke mikroelemente. 

jm kahjurite tõrjeks 

Nõgeseleheteed on väsimuse 
peletamiseks joodud juba väga 
ammu. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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panin tähele

Kommenteerib Tartu ü likooli loo-
duskaitsebioloogia teadur Riinu 
Rannap

Meie laiuskraadidel talvitu
vad kahepaiksed vähemalt 
viis kuud aastas: oktoob

rist märtsi või aprillini. Selleks kogu
vad nad suvekuudel korraliku ener
giavaru, mis võimaldab pika talvitus
aja üle elada. Külmal talvel on kahe
paiksete ainevahetus aeglane ning ka 
kogutud energiavaru kulutatakse aeg
laselt. Soojade talveilmadega aine
vahetus kiireneb, mistõttu ei pruugi 

energiavarust talvitusaja lõpuni pii
sata. 

Mitme uuringu järgi põhjustavad 
soojad talved kahepaiksete suuremat 
suremust või on loomad talvitumise 
järel tunduvalt halvemas seisundis 
kui pärast ühtlaselt külma talve [1, 
2, 4]. Kahepaiksete halvenenud sei
sundit, mille on tinginud soojenenud 
talved, seostatakse ka terveid asur
kondi hõlmavate surmavate haigus
puhangute sagenemisega [3]. Seega 
pole meie viimaste aastate soojad 
talved olnud kahepaiksetele sugugi 
soodsad.

Loe ka teadusuuringuid:
1.  Beebee, Trevor J. C. 2011. Modelling factors 

affecting population trends in an endan
gered amphibian. – Journal of Zoology 284 
(2): 97–104.

2.  Griffiths, Richard A. et al. 2010. Dynamics 
of a declining amphibian metapopulation: 
survival, dispersal and the impact of cli
mate. – Biological Conservation  143 (2): 
485–491.

3.  Pounds, Alan J. et al. 2006. Widespread 
amphibian extinctions from epidem
ic disease driven by global warming. – 
Nature 439: 161–167.

4.  Reading, Chris J. 2007. Linking global 
warming to amphibian declines through its 
effects on female body condition and survi
vorship. – Oecologia 151 (1): 125–131.

Kas konnade enesetapp?

Talvekuude jooksul, kui oli 
parasjagu taas mitmepäe
vane soojaperiood (nt det

sembris), märkasin oma kodutiigi 
madalas sisse ja väljavoolus ohtralt 
konni. Sulailma tõttu oli jääkaas nen
des kohtades ära sulanud. Ilmselt olid 
konnad kogunenud valguse peale või 
ka seepärast, et neis paigus leidus 
rohkem hapnikku. Konnad toimeta
sid ja passisid seal, küll uimasevõitu, 
aga eluvaim oli kõigil kenasti sees. 

Halb üllatus ilmnes märtsi algu
ses. Vahepeal olid madalad sisse ja 
väljavoolud põhjani ära külmunud, 
koos seal kükitanud konnadega. 
Kokku tõstsin veepõhjast välja kaks 
ämbritäit laipu. Hämmastas see, et 
külmade saabudes ei olnudki kon
nad pugenud tagasi tiigisügavusse!
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Kas tead, kes laulab?,



aprill  2017   EEsti LOODUs                    73

Näitus ja loengud 
Teletornis:

01.12.16–16.04.17

teletorn.ee
loodusajakiri.ee
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Talv jäigi pigem taeva

8.–11. nädal

pingutas talv, mis ta pingutas, 
aga ega neilgi nädalail õiget 
võimu oma kätte saanud. 
aeg-ajalt tuli küll mõnes Eesti 

osas lumi maha, kuid enamasti sulas 
juba päeva-paari pärast. Ometi tuli 
ette ka tuisku ja muid talviseid eba-
meeldivusi.
ilmateenistus rehkendas kokku, 
et veebruariilm oli paljuaastasest 
keskmisest lausa kaks kraadi soojem 
(–2,5 °C vs. –4,5 °C), napima sajuga 
(30 mm vs. 35 mm), ent mõneti 
päikeselisem (71 vs. 61 tundi). Kuu 
kõrgeim ja madalaim õhutempera-
tuur mõõdeti mõlemad Võrus: 8,3 °C 
28. veebruaril ja –20,6 °C 8. veebrua-
ril, kõige rohkem sadas 22. veebruaril 
ristnas: 10 mm.

20. ja 27.02 ning 06. ja 13.03 
loodusõhtud rahvusraama-
tukogus: „Otepää piiramis-
lahingute 800. aastapäev“ 
(ain Mäesalu); „rändaja 
suvises antarktikas“ (Hendrik 
relve); „Eesti rahvusmaasti-
kud ja sümboolika“ (ingmar 
Muusikus ja Juhani püttsepp) 
ning „Hiina kultuuri juuri otsi-
mas“ (Olavi Tammemäe).

22.02  loodusõhtul Tipu looduskoo-
lis Kõpus kõneles anneli palo 
muutustest metsamaastikus.

23.02  Killu Timm pidas Tartus loo-
duseuurijate seltsis ettekande 
„Geenide vastu ei saa?!“.

23.–26.02 pingviinide paraad Eesti 
loodusmuuseumis.

25.02  Elron sõidutas presidendi-
matkal osalejad Tallinnast 
aegviitu ja tagasi soodsama 
piletihinna ning pikemate 
rongidega.

Kroonika

|315|  

Karl Ernst von Baeri sünniaastapäeva 
tähistati nii tartus kui ka Koerus

Tartu ülikooli kuulsaima vilist
lase, imetaja munaraku avas
tanud ja nüüdisaegsele emb

rüoloogiale aluse pannud Karl Ernst 
von Baeri (1792–1876) sünnist möö
dus 28. veebruaril 225 aastat.

Tartus koondusid tähtpäeva tähis
tused valdavalt 10. märtsile. TÜ loo
dusmuuseumis peeti ingliskeelne tea
duskonverents „Baer 225 – kollekt
sioonid teaduse teenistuses“, kus sai 
kuulata Peterburi ülikooli teadlase 
Maxim Vinarski ja Genova ülikoolis 
töötava Margherita Raineri ning Eesti 
teadusloolaste Erki Tammiksaare 
ja Ken Kallingu ettekandeid, mis 
olid keskendunud Baeri tegevusele 
Peterburis ja Itaalias.

Sama päeva õhtul kanti TÜ aulas ette 
Baerile pühendatud ooper „Der nor
dische Baer“, mille autor on hollandla
ne Dominy Clements. Marko Matvere 
lavastatud ooperit juhatas dirigent Tõnu 
Kaljuste. Ooper loodi juba paar aastat 
tagasi, kui Dominy Clements otsustas 
kirjutada teose Nargen festivali jaoks.

TÜ loodusmuuseumis said huvi
lised uudistada Baeriga seotud ese
meid, näiteks 1827.  aastal avaldatud 
ainulaadset põhiteost embrüoloo
giast: teos on olnud aluseks tänapäe
va embrüoloogiale. Samuti oli väljas 

Baeri surimask, näha sai herbaarleh
ti, mida on kuulsa teadlase kogudest 
säilinud ligi 9000. Kuni 30.  juunini 
saab TÜ loodusmuuseumis vaadata 
näitust „Kaugelt põhjast Vahemere 
äärde: Karl Ernst von Baer Itaalias 
1845–1846“, mis tutvustab Baeri 
Vahemereekspeditsiooni ja selle käi
gus avastatud uusi mereelustikuliike.

Järvamaal Piibe mõisas sündinud 
kuulsa teadusmehe mälestust austa
ti ka koduvallas: 11.  märtsil sai kul
tuuri ja teadusasutuste ning oma
valitsuste koostöös teoks mälestus
päev, mis algas Piibe mõisas mee
nutushetkedega loodusteadlase 
mälestuskivi juures. Edasi siirdu
ti Koeru kirikuaeda, kus mälestati 
Baeri vanemaid ja avati teemakoha
ne teabetahvel. Mälestuskonverentsi 
Koerus juhatas sisse teaduste aka
deemia president Tarmo Soomere. 
Teemakohaste ettekannetega esinesid 
Erki Tammiksaar, Aldo Tamm, Mati 
Kaal, Ken Kalling, Andres Tarand ja 
Ott Kurs. Konverentsi ajal oli Koeru 
kultuurimajas avatud Baerile pühen
datud väljapanek ja esitleti Karl Ernst 
von Baeri sünniaastapäeva puhul 
välja antud tervikasja.

Tartu ülikool / Loodusajakiri
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Esimesed õied 23. veebruaril

Karl Ernst von Baeri 225. sünniaastapäeva puhul ilmunud tervikasi sobib marki lisama-
ta saatmiseks kõikidesse maailma riikidesse. Kaardi on kujundanud indrek ilves ja seda 
on trükitud 1500 tükki; esimese päeva eritempel oli kasutusel Koeru rahvamajas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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loomaaia külastajate 
väike lemmik sai nime Aron

Kui 5. märtsil tähistati Tallinna 
loomaaias rahvusvahelist jää
karupäeva, kuulutati välja 

möödunud aasta 26.  novembril sün
dinud isase jääkarumõmmi nime 
võistlus.

Kokku pakuti 3821 nime, neist 1629 
olid ainukordsed. Populaarsemad 
pakkumised olid Freddi, Norbert, 
Norman ja Frank. Tallinna loomaaia 
viieliikmeline nimekomisjon valis 
8.  märtsil ühel häälel nime Aron, 
mida oli pakutud 36 korda. Nimi on 
anagramm Friida ja Nordi eelmise 
poja Nora nimest.

Nimi Aron on pärit heebrea 

keelest, kasutusel mehe, mõnikord 
ka perenimena ja tähendab mägilast, 
mägironijat või ka mägede jõudu; 
sellega seostuvad eri keeltes 
tähendused kõrguv, väärikas, ülev, 
innustunud ja valgustatud.

Loodetavasti tähistatakse juba 
järgmist jääkarupäeva hoopis 
teistsugustes oludes: sügisel peab 
põhjavärva juures valmima uus 
kompleks, kus jääkarud saavad lõpuks 
elamisväärsed tingimused, huvilised 
aga võimaluse jälgida loomade 
tegevust nii maa peal kui ka vee all.

Tallinna loomaaed / Loodusajakiri

Kroonika

|316| 

25.–26.02 Kehvade lumeolude tõttu 
peeti 44. Tartu suusamaraton 
Tehvandi tehislumeringil ja oli 
vaid 34 km pikkune.

25. ja 26.02 ning 04., 05., 11., 
12., 18. ja 19.03 looduse 
Omnibussi sõidud Tallinnast: 
maslenitsa’le ja balalaika-
kontserdile Kernu mõisas; 
juusturetkele arkna mõisa; 
Oandu ümbruse matkarada-
dele; lahemaale rändrahne 
ja skulptuure vaatama; anija 
ja Kostivere mõisa; Karl Ernst 
von Baeri mälestuspäevale 
Koeru; pööripäevalaadale 
Valmiermuižasse, samal päe-
val ka rakverre teatrisse, ning 
sarjas „Eesti rahvusmaastikud“ 
Kurgjale.

27.02  KiK-i keskkonnaprogrammi 
taotlusvooru tähtaeg.

28.02  Farmakognoosiaprofessor ain 
raal pidas TÜ aulas inaugu-
ratsiooniloengu ravimite loo-
dusliku päritolu ja tõhususe 
teemadel.

28.02 ning 01., 02., 08., 12., 14. ja 
15.03 Üritusi Tartu loodus-
majas: Matsalu loodusfilmid 
– Eesti-eri; leedu kultuuri-
õhtu; loodusmaja huvikooli 
loodusteatriõhtu; looduskir-
janduse viimane, 10. seminar; 
Jaapani-Eesti kultuuriõhtu; 
Matsalu loodusfilmide festivali 
filmiõhtu ja loodusõhtu turtel-
tuvidest.

01.03  algas iga-aastane loodushari-
duslik aktsioon „Tere, kevad!“.

01.03  peep Männili loodusõhtu 
„Kriimsilm, kanavaras ja teised 
koerlased“ TÜ loodusmuuseu-
mis.

01.03  Keskkonnaamet korraldas 
Häädemeeste seltsimajas 
luitemaa looduskaitseala ja 

portreed otse loodusest

Tallinnas Haus galeriis on kuni 
5.  maini lahti Jane Remmi 
maalinäitus „Mets. Portreed“. 

Näitus portreteerib metsa, väärtusta
des seda kui elurikast keskkonda ning 
käsitledes inimese ja metsa suhteid, 
aga ka metsa loomulikku eluringi. 
Autori väärtushinnanguid on kind
lasti mõjutanud kasvamine bioloogi
de seas, mistõttu on ta lapsena palju 
looduses käinud. „See oli alati huvi
tav, kuna ema oskas alati meie küsi
muste peale, mis taime või putukaga 
tegu, ka vastuse anda,“ selgitab kunst
nik. Kunstniku hüperrealistlikud ja 
lummavad maalid toimivad sissevaa
tena Eestimaa metsa.

Vt lisa www.haus.ee.

www.haus.ee / Loodusajakiri
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25. veebruar: selg ees läbi tuisu

Jane remmi maal „Mänd Elvas“

1. märtsil oli ema Friida seltsis jalutuskäigul veel nimetu mõmm

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kroonika
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loodusmuuseumi märtsikuu museaal 
oli Girgensohni herbaarium

TÜ loodusmuuseumi lähe
neva 215.  aastapäeva puhul 
näidati märtsikuus virtuaal

näitusel www.natmuseum.ut.ee/
et/kuuobjekt/ valikut Gustav Carl 
Girgensohni samblakogust. Tegu 
on aastail 1849–1856 koostatud 
herbaarlehtedega, mille alusel oli 
Girgensohn pannud kokku ka esi
mese Eesti, Liivi ja Kuramaa sam
malde nimestiku.

Gustav Carl Girgensohn oli 
harrastusbotaanik, kelle huvi taimede 
vastu tärkas üliõpilasena Tartus. 
Girgensohni meelisobjektid olid 
samblad; tema esimene ülevaade 
Balti provintside sammaldest 
ilmus 1855.  aastal. Kogutud 
samblad korrastas Girgensohn 

herbaariumidesse; ta on koostanud 
vähemalt kaks kindla piirkonna 
täpselt määratud ja leiuandmetega 
taimekogu.

TÜ loodusmuuseum / 
Loodusajakiri

hoiuala kaitsekorralduskava 
koostamise infopäeva.

01.–10.03 Eesti rohelise liikumise 
kampaania „roheväljakutse“ 
käigus sai proovida, kas suu-
detakse elada kümme päeva 
keskkonnahoidlikult.

02.03  arengudokumendi 
„Maapõuepoliitika põhialused 
aastani 2050“ eelnõu kohta 
laekunud ettepanekute arute-
lu Tallinnas.

02., 09. ja 16.03 Eesti loodusmuu-
seumi Öökulli akadeemia: 
„Gröönimaa jää, vaalad ja inui-
tid“ (Hendrik relve), „Seiklus 
ürgmere põhjas“ (Jekaterina 
pesotski, vene keeles) ja 
„Mereelustik muutuvas maail-
mas“ (Jonne Kotta).

03.03  Keskkonnaministeerium tut-
vustas partnerpäeval töötuba-
des tänavuse aasta prioriteete 
ja tegevusplaani.

03.03  Üliõpilastele mõeldud 
KiK-i ressursisäästukonkursi 
Negavatt ideede esituse täht-
aeg.

07.03  Tallinnas energia avastus-
keskuses avati interaktiivne 
mereprügi rändnäitus.

08.03  Samal ajal loode-Eesti tuu-
lepargi keskkonnamõjude 
hindamise aruande avaliku 
aruteluga Kärdlas korraldas 
MTÜ Hiiu Tuul piketi Hiiumaa 
looduse toetuseks.

08.03  Tallinnas peeti Euroopa 
majanduspiirkonna 2009.–
2014. aasta keskkonnaprog-
rammi „integreeritud sise- ja 
mereveekogude korraldus“ 
lõpuüritus.

08.03  Tartu linnamuuseumi näituse 
„ajaloo prügikastist ajalukku“ 
programm jätkus andres 
Tvauri loenguga „Tartu jäät-
mekastide uurimisest, plokk-

8. märtsi kevadehõnguline keskpäev
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Tartus peeti viies orhideevõistlus

Meie kaks suurt botaanika
aeda, Tallinna ja Tartu üli
kooli oma, kutsusid ühel 

ja samal ajal, 3.–12.  märtsil tradit
sioonilisele orhideenäitusele. Tartus 
on saanud tavaks, et näituse ajal kut
sutakse võistlema kodused orhidee
kasvatajad, kelle iludusi hindavad näi
tusel käijad.

Seekord osales 19 kaunist orhideed. 
Botaanikaaias käinud huvilised andsid 
uhketele konkurentidele kokku 1360 

häält. Esikoha pälvis Riina Põldmaa 
veenuseking (Paphiopedilum), teise 
häälte summa kogus Reda Tomingas 
oma liblikkäpaga (Psychopsis x mariposa 
’Twins’) ja kolmanda Eele Õunapuu
Pikase kuuking (Phalaenopsis). 
Auhinnaks saavad võitjad muidugi 
orhideetaimi, kõik võistlusel osalejad 
aga aastaringse vabapääsme TÜ 
botaanikaaia kasvuhoonetesse.

TÜ botaanikaaed / Loodusajakiri

Näide Gustav Carl Girgensohni herbaa-
riumist

pildistuse ajal polnud tulemused muidugi veel teada, aga juhtumisi on fotol kogu 
esikolmik, omamoodi diagonaal teiste õitsejate vahel: üleval tumelilla kuuking 
(iii koht), keskel numbriga 10 tähistatud liblikkäpp (ii koht) ja all servas lopsakas 
kahe õiega võidutaim veenuseking 
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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flöödist rääkimata“.
09. ja 16.03 Erl rohelise tee õhtud: 

Tallinnas uuriti koostöös 
MTÜ-ga Mondo igapäevase 
ostukäitumise mõju loodu-
sele ja inimestele; Tartus oli 
filmiõhtu-seminar „Fossil Fuel 
resistance“.

11.03  TÜ loodusmuuseumi huvi-
päev „Mikromaailm“.

14.03  Eesti looduskaitse seltsi Türil 
korraldatud loodusõhtul „Elu 
peotäies merevees“ rääkis 
lennart lennuk.

14.–20.03 Näitus „Tulpidega keva-
desse“ TÜ botaanikaaias.

15.03  Hendrik relve rääkis Eesti 
looduse loodusfotode näi-
tusel Tallinna teletornis Eesti 
looduse erilisusest.

17.03  palmses kõneldi laukasoo 
taastamise kava tööversioo-
nist.

17.03  lahemaa metsapärandi 
seminaril Kolgakülas käsitleti 
metsade väärtusi ja kaitset, 
hobutööd metsas ja säästlik-
ku metsamajandust.

17.03  Keskkonnakampaania 
„Küünlaümbriste jaht 2017“ 
tänuüritus. ligikaudu 15 500 
last kogus nelja kuuga üle 
4,7 miljoni teeküünlaümbrise 
ja üle 1,1 miljoni kasutatud 
patarei.

17.–19.03 Meremess Tallinnas.

18.03  Tuvihommikul Tallinna loo-
maaias oli peategelane 2017. 
aasta lind turteltuvi.

19.03  Eesti roheline liikumine 
pidas Tartus üldkoosoleku ja 
korraldas Tartu loodusmajas 
väitluse vormis seminari 
„parim viis kliimamuutustega 
tegelemiseks on nendega 
kohaneda“.

linnalindudega tekkivaid konflikte 
aitab vältida teadlik tegutsemine

Keskkonnaamet meenutas 
veebruari lõpul, et linnakesk
konnas kinnisvara haldavatel 

isikutel on käes sobiv aeg ennetada 
peagi majakatustel ja hoonete juu
res pesitsevate linnalindudega kaas
nevaid konflikte.

Et vältida lindude pesitsemist 
katustel, pööningutel, tehisõõnsustes, 
räästaalustes, rõdudel ja muudes eba
soovitavates kohtades, tuleks lindu
de juurdepääs nendesse kohtadesse 
tõkestada või neid kohti varakevadel 
regulaarselt kontrollida ja hooldada. 

Hiljem, pesitsemise ajal, on lindu
de häirimine seaduse järgi keelatud. 
Esimesena hakkavad linnades pesit
sema märtsis künnivaresed ja hakid 
ning viimasena mai lõpus piiritajad.

Ka siis, kui kavandatakse hoone
te ulatuslikumaid ehitus ja remon
ditöid, peaks varakult pidama silmas 
probleeme, mis võivad lindudega hil
jem kaasneda. Üksiti tuleb korrastada 
prügimajandus, et linnud ei pääseks 
toidujäätmetele ligi.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

paisu võib rajada üksnes veeloa alusel

Vee erikasutusluba vajavaid 
paisutusi on Eestis umbes 
800, kuid vaid pooled neist 

on saanud selleks loa. Seepärast võtab 
keskkonnaamet loata paisutused 
tänavu erilise tähelepanu alla.

Vee erikasutusluba ehk veeluba 
vajavad nii praegused kui ka rajatavad 
paisutused, mille paisutuskõrgus on 
üle ühe meetri. Lõhe, meriforelli, 
jõeforelli ja harjuse elupaigana 
kaitstaval veekogul tuleb paisutuseks 
luba taotleda juhul, kui veetasemete 
vahe ületab 30  cm. Siis, kui paisul 
rakendatakse hüdroenergiat, on 
veeluba alati nõutud.

Seirehinnangute järgi on veekogude 
tõkestatus suurim survetegur, mis hal

vendab vee seisundit: 21% Eesti pin
naveekogumitest on mõjutatud pai
sutustest. Loata paisutusi kontrollib 
keskkonnainspektsioon, kes teeb järe
levalvet keskkonnanõuete täitmise üle.

Vt bit.ly/2mxdJO0.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Kaelushakid valivad pesapaigaks kergesti ligipääsetavaid tehisõõnsusi, millega 
nad võivad majaomanikele suurt meelehärmi teha

Fo
to

: T
oo

m
as

 J
ür

ia
do

18. märtsil TÜ botaanikaaias: õitsev 
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 Kurgja pais pärnu jõel
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1.   Mis on maailma suurim magevee filter ja mahuti?
2.   Kunas ei tohi heina niita ega võsa lõigata?
3.   Kuidas saab kõige laialdasemad teadmised maailmast?
4.   Mis liiki on supinõges?
5.   Mida teha hundinuiakiududega?
6.   Kus elab 66% inimesi aastal 2050?
7.   Mitu emakasuuet on aedmaasikal?
8.   Mis oli Pilpakülal pistmist riigi tervis

hoiusüsteemiga?
9.   Miks on Eestist kadunud suur nälghein?
10.  Mis on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist 
ja saatke hiljemalt 1. maiks aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. 
Kirja teemaks märkige „Nõel heina kuhjas“. 

Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises 
aasta lõpus! 

Samal aadressil võib pakkuda mängule auhindu ja „Mikroskoobile“ 
kaastöid. Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Nõel heinakuhjas
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Möödunud kuu vastused
1.  Sinine tund saabub hämardumi-

sel ja siis, kui hämarus on taandu-
mas (lk 50).

2.  Eestlase ellujäämisstrateegia on 
olla nähtamatu (lk 46).

3.  Kodu lähedal sirguvad kased olid 
vanadele eestlastele apteegi eest 
(lk 62).

4.  Äksi Kaare tänava alguses asuvad 
Kalevipoja liisukivist tehtud vära-
vapostid (lk 32).

5.  Baer andis Rothile nõu langenud 
sõduritel pead maha lõigata ja 
Peterburi teaduse teenistusse 
läkitada (lk 15).

6.  Oregoni ranniku inimesed pelga-
vad puutüvedest tekkinud tühi-
mikke luidetes (lk 35).

7.  Eesti kodumetsade eest oste-
ti pragunenud armatuuriga Ford 
Sierra ja löristati sellega niikaua, 
kuni uksed eest ära kukkusid 
(lk 45).

8.  Vannivees ligunenud dinosauru-
se kivistunud väljaheited maitse-
vad nagu tsiibetikohv (lk 56).

9.  Jalgsema järv lahkub mähkmepe-
su peale ust paugutades (lk 66).

10. Sellel kännul pole aastarõn-
gaid, sest see on liivakivist valatis 
(lk 34).

Talvel saetud kaseoksa tüügas oli 
mullu aprilli alguses täis elevil kärb
seid ja sipelgaid. Teadagi, magus 

kasemahl oli hakanud jooksma. Nii nagu 
meie, inimesed, ei suuda maiustuste ahvat
lusele vastu panna ka putukad ja muud loo
mad. Ja küllap võivad nemadki sellise loomu
nõrkusega alt minna nagu meiegi. Kas oled 
kuulnud kaeblemas kärbest, kes on õue unus
tatud moosisaia peal kõhu valutama vohmi
nud? Kui mitte, siis tasub põhjust otsida oma 
töntsidest kõrvadest, mitte sellest, et kärbsed 
hoolega terviseajakirju loevad. 

Selle numbri põhiloost saame teada, et 
täpselt nagu inimesi ohustab ka mesilasi 
tänapäeval ühekülgne toitumine. Võiks ju 
küsida, miks nad siis ennast rapsipõllul täis 
vohmivad ega aja tervislikku vitamiinilaksu 
taga metsaservadest ja kraavikallastelt. Aga 
see poleks vist väga nutikas küsimus.

Juhan Javoiš

Mikroskoop

Kärbeste limonaadibaar

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 20. aprilliks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti lahendanu-
te vahel loosime välja Eesti Metsa aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „ ... prügimajanduse kehv seis“. Kokku saime 
39 õiget vastust. Märtsinumbris meeldis enim reisikiri ja intervjuu; ristsõna auhinna, Eesti looduse poolaasta tellimuse, võitis 
Andres Bester.
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ajalugu/sünnipäevad

175 (snd 1842)
30.04 august Eduard Justus Kupffer, keemik ja 

mineraloog (srn 1918)
30.04 Valerian Carl Michael russow, baltisaksa 

ornitoloog ja taksidermist (srn 1879)

135 (snd 1882)
12.04 Johannes piiper, zooloog, loodustea-

duste ja loodushoiu populariseerija, aja-
kirja loodus peatoimetaja 1922–1924 
(srn 1973)

130 (snd 1887)
19.04 Nikolai Veiderpass, farmatseut (srn 1971)

125 (snd 1892)
07.04 Benjamin Martin, põllumajandus-
 teadlane (srn > 1941)

115 (snd 1902)
14.04 ants Särev, matemaatik (srn 1983)

110 (snd 1907)
22.04 Elsa amalie rosenstein, saksa päritolu 

arst ja geoloog (srn)

100 (snd 1917)
08.04 Grigori Kusmin, astronoom (srn 1988)

95 (snd 1922)
07.04 Jaan-Magnus Sarv, põllumajandus-
 teadlane (srn 1991)
19.04 Helmut raig, põllumajandusteadlane 

(srn 2002)

90 (snd 1927)
06.04 ilmar aamisepp, põllumajandus-
 teadlane (srn 1992)
06.04 artur lind, biokeemik ja molekulaar-
 bioloog, Eesti Ta liige (srn 1989)
07.04 Vilmar Kruus, põllumajandusteadlane 

(srn 2010)
08.04 august loopmann, hüdroloog 

(srn 2001)
10.04 Guido paalme, insener ja keskkonna-

kaitsja (srn 2004)

85 (snd 1932) 
01.04 Heino Kasesalu, metsateadlane
01.04 Uno Kivistik, aiandusagronoom 
 ja sordiaretaja (srn 1998)
22.04 Georg Miländer, entomoloog (srn 2009)

80 (snd 1937)
06.04 Vello lõugas, arheoloog (srn 1998)
29.04 riho-Jaak Sarand, põllumajandus-
 teadlane ja biotehnoloog (srn 2012)

75 (snd 1942)
06.04 Helve anton, geograaf, looduskaitsja ja 

kodu-uurija (srn 1994)
07.04 Eino-Endel laas, metsateadlane, 
 dendroloog
07.04 reet Tiirmaa, geoloog, meteoriitik
10.04 Kalju lott, keemik (srn 2015)
16.04 Tõnu Mauring, füüsik
19.04 Mati Kilp, matemaatik
21.04 laine Erik-Kallas, põllumajandus-
 teadlane
22.04 Urmas Grišakov, haljastusteadlane ja 

-praktik
23.04 Tõnis Saadre, geoloog
26.04 Malle Kärner, põllumajandusteadlane
27.04 Heino Seemen, metsateadlane

70 (snd 1947)
10.04 Helgi Kaldmäe, loomakasvatusteadlane
19.04 Tiina Karu, biofüüsik

65 (snd 1952)
02.04 ado Seire, hüdrobioloog
13.04 anne Kivinukk, looduspedagoog
27.04 Vello Keppart, metsateadlane

60 (snd 1957)
21.04 Tatjana Oja, botaanik

50 (snd 1967)
17.04 Tiina peil, geograaf, saarte asustusloo 

uurija
21.04 Ene indermitte, geograaf, 
 keskkonnatervishoiu uurija
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Kuid meie kodumaa looduses, taimkattes, 
vetes, kivikonnas on sel määral rohkesti 
omapära, et siin ei või saada läbi ainult šab-
loonidega ja võõraste kogemustega. Oma 
maa loodust tuleb uurida, leida ta originaal-
seid külgi ning seeläbi kergendada meie 
tehnika tööd, mis, olles tihedas sidemes 
meie maa ja loodusega, sel viisil on kuju-
nemas originaalseks Eesti tehnikaks. Selle 
ühise ülesande lahendamiseks peab aga 
leidma ühist keelt, tuleb luua tihedaid side-
meid teaduse ja tehnika vahel kodumaa 
looduse pinnal. Meie loodame kindlasti, et 
sel loodusteadlastepäeval see side kõve-
neb ja tiheneb nii kodumaa teaduse kui 
ka kodumaa tehnika kasuks. [armin Öpik: 
Kolmas Eesti loodusteadlastepäev, 1937]

Eespool öeldus on püütud ära märkida 
vaid üldised printsiibid, milledel põhineb 
loomade dressuur, ja illustreerida mõnede 
näidete abil nende printsiipide praktilist 
rakendamist. loomade dresseerimisel 
keerulisemate ülesannete täitmiseks 
(näiteks koerte dresseerimisel pimedate 
juhtimiseks) on peale üldiste printsiipide 
vaja hästi tunda veel ka looma füüsilisi ja 
psüühilisi iseärasusi ning neid praktilisi 
võtteid, mis on seni osutunud kõige ots-
tarbekohasemaks. Ja lõpuks on hea edu 
saavutamiseks loomade dresseerimisel 
vaja omandada ka küllaldasi praktilisi 
kogemusi. [Konstantin ramul: loomade 
dressuurist, 1962]

Taimeliikide kaitse korraldamise eeskirja 
kohaselt peab haruldaste taimede säilimi-
se eest teatud leiukohas vastutama selle 
maa kasutaja. Ent tegelikult ei saa viimane 
sellega üksinda hakkama: tihtipeale ta 
ei tunnegi kaitstavaid taimi ja nende 
nõudlusi. Et korraldada haruldaste taime-
liikide kaitset, on Eesti Metsainstituudi 
looduskaitse laboris koostamisel per-
fokaardid, millel lühidalt kirjas andmed 
haruldase taime kasvukohast (kooslus, 
biotoop), populatsiooni seisukorrast ning 
soovitused režiimi kohta. lisatud on ka 
leiukoha detailkaart üldkasutatava maa-
kasutusplaani alusel. perfokaardi originaali 
säilitatakse Eesti Metsainstituudis, koopiad 
saadetakse Eesti NSV Metsamajanduse ja 
looduskaitse Ministeeriumi looduskaitse 
Valitsusele, kohalikele looduskaitseorga-
nitele ning maa kasutajaile abimaterjaliks 
maakasutuse kooskõlastamisel. [rutt Nurk: 
looduskaitsekuu 87. Seekord taimestiku 
kaitse, 1987]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Katsuge öelda „nurmkanakukk“! ajab vist naerma? aga just tema sellel pildil kireb. 
Nurmkanade käekäigus ei ole kuigi palju naljakat: nende arvukus on tänapäeva 
põldudel tugevasti alla käinud. Selles on süüdi nii pestitsiidid, väikekiskjad kui ka 
see, et nurmkanadele ei raatsita enam talvel toitu anda

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri





Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

 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
 Maslovi 1

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 

 TÜRI
 Türi-Alliku

 PAIDE
 Pikk 2

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

 RAPLA
 Tallinna mnt 2a

See auto 
võiks olla 

päriselt sinu!
LOOSIME ühele õnnelikule 

püksikandjale  JETTA PÄRISEKS!
Lihtne! Sina ostad Tamrexi kauplusest 

SNICKERS Workwear FlexiWork tööpüksid, 
meie anname sulle loosikupongi. 

1 paar pükse = 1 loosikupong 
Mida rohkem FlexiWork tööpükse ostad, seda suurem on võiduvõimalus. 

Kui ostad FlexiWork tööpüksid 
tavahinnaga, saad 

loosikupongile lisaks 
kapuutsiga pusa

TASUTA kaasa. 
art 2823/0400 

(pusa väärtus 55 €)

FLEXI kampaania kestab 
01.04–15.06.2017

Loosimine toimub 20.06.2017
Kampaania ei kehti laste pükste ostu puhul

Lisainfo ja kampaania reeglid www.tamrex.ee

6905/8604

108 €
6902/8704

120 €
6902/9504

132 €

6902/8604 

132 €
6903/0404

120 €
6902/8704 

132 €
6902/0404

132 €

6905/8704

108 €

6904/8704

90 €




