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Talebi kuulsat metafoori. Viimasel ajal
kostab meie vägevast põimsüsteemist
selliseid raksatusi justkui üha sagedamini. Aga meenutades Toompea
lumepalle, tuleb tõdeda, et vaevalt
mustad luiged ka ilma kure seljas ratsutava tsaari või Wuhani nahkhiirte
abita kohale lendamata oleks jätnud.
Et Saksamaa riigipea avastas ühtäkki „püksist käbi“ – tõsiasja, et Saksa
majandus on ennast „märkamatult“
jalutu paelussi kombel staažika retsidivisti gaasitoru külge kinni imenud – on järjekordse energianappuses
vankuva tsivilisatsioonikaardimajakese piinlikult sümptomaatiline ilming.
Ja nagu ikka on suurte haide tapatöödel ka lootskalad platsis. Ma ei pea
silmas inimkaubitsejaid Poola piiril, vaid ikka meie oma kodumaiseid
„rehepappe“, kes ‒ jällegi nii loomuliku-loodusliku iseenesestmõistetavusega ripsmeid plagistades ‒ tulevad
sõja sogases vees välja plaaniga suurendada raiemahte, sest „riigimetsad
on jätkusuutlikult ja heaperemehelikult majandatud“ ning „Eesti saeveskites on kasutamata tootmisvõimsusi,
mida saaks täiendavalt edukalt rakendada“ (BNS, 10.03).
Seda, et ilma igasuguse sõjata jõuame lähiaastatel toormekriisi, ennustas riigikontroll oma auditis
juba 2010. aastal (pressiteade „RMK
raiub riigimetsi tuleviku arvelt“,
14.09.2010) – ja sai mõistagi vastu
pead. Nüüd on käes sobilik hetk käivitada naabrite „erioperatsiooni“ varjus veel üks erioperatsioon, veel üks
Blitzkrieg, ja tõmmata vesi peale aastaid väldanud vaevalistele kompromissiotsingutele looduskaitseteadlastega. Lihtne on tekkima paralleel aastaid üles ehitatud teatrimajaga, mille
tiibrakett võib sekundiga purustada.
Selline see sõda kord on.

NOR
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U

kraina tapatalgud on
a n d n u d
õhtumaa ekslevale inimvaimule
korraks omajagu kergendust. Pidepunkti. Ühtäkki
on meil jälle olemas vaenlane, suurelt
jaolt kehastunud kogunisti ühte konkreetsesse inimesse, klassikaliselt võikasse massimõrvarisse. Kummaline
mõeldagi, et veel paar nädalat enne
sõja algust jaurasime Toompeal, loopisime politseinikke lumepallidega,
ega saanud õigupoolest isegi aru, mis
põhjusel. Lihtsalt kehv oli olla ja keegi
ometi pidi olema süüdi. Rääkisime
solvumis-, ärapanemis- ja tühistamiskultuurist, kaklesime kõikvõimalikel põhjustel, mida naeruväärsematel, seda vihasemalt. Parema puudusel näiteks selle üle, et miks me ometi
üksteisega nii palju kakleme.
Siinkohal on paslik tsiteerida
Kaupo Vippi: „Kuigi ajaloost tuntud kõrgtsivilisatsioonide varingud
on pääsenud valla erinevate tõukejõudude mõjul põllumuldade sooldumisest vaenulike sissetungijateni, on
kollapsi sisuline põhjus olnud alati
üks ja sama. See on iseorganiseeruva
põimsüsteemi ajas kahanev kasumlikkus, mille tõttu süsteemil ei ole
lõpuks enam piisavalt sisendenergiat,
et enda ette kerkivaid uusi probleeme
lahendada. Sisendenergianälga jäänud süsteemi võib kollapsisse tõugata ükskõik milline järgmine probleem. Seejuures on oluline mõista,
et kollaps pole siin mitte „õnnetus“,
vaid igale iseorganiseeruvale süsteemile omane spontaanne kohastumine
sisendenergia nappusega“.
Koroonakriis ja Ukraina massimõrv
on „head“ käegakatsutavad näited selliste juhuslike vallandajate, saatuse jokrikaartide, n-ö mustade luikede
kohta, kui kasutada Nassim Nicholas
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Märka metslemmingut!
Foto: Uudo Timm

G

rete Nummert, Uudo Timm
ja Tiit Maran on ajakirjas
Mammal Research avaldanud artikli, kus annavad ülevaate
metslemmingu (Myopus schisticolor)
leidudest Eestis. Esimest korda leiti
seda näriliseliiki 2019. aastal LääneVirumaalt. Tollest leiust on Uudo
Timm kirjutanud ka Eesti Looduse
2020. aasta märtsinumbris. Viimase
kolme aasta jooksul on meil kohatud
kümmet metslemmingut. Leiukohad
asuvad Lääne-Virumaal, Pärnumaal
ja Viljandimaal.
Metslemming on umbes kaheksa
sentimeetri pikkune. Tumeda sinaka karvaga looma seljal on punakaspruun laik. Võhiku silmale võib
metslemming näida muti ja leethiire ristandina. Erinevalt leethiirest on
metslemmingul muti omaga sarnane
väga lühike saba, mille pikkus on vaid
pool kuni poolteist sentimeetrit.

Silmatorkavalt lühikese sabaga mets
lemming võib olla end sisse seadnud
Eesti eri nurkades

See taigametsade liik on levinud
üle Euraasia, kuid lähimad teadaolevad Venemaa leiukohad asuvad ligemale 300 kilomeetri kaugusel. Ühtlasi
on seal looduslikud levikutakistused Soome laht, Peipsi järv ja Narva
jõgi. Kust meie metslemmingud pärit
on, pole veel päris selge. Uuringus
analüüsiti ka meie metslemmingute
mitokondriaalset DNA-d, mille põhjal kuuluvad siinsed loomad levila
läänerühma, kuid neil on ka üks uus
haplotüüp, mida mujalt pole kirjeldatud. See võib viidata, et liik võib
olla Eestis elanud juba pikemat aega.
Samas on metslemmingute DNA-d
seni uuritud ainult põgusalt.
Metslemmingu leviku kaardistamiseks kulub ära loodushuviliste abi.
Kui kohtate tavatult lühikese sabaga
hiirt, tasub temast pilti teha ja saata
foto määramiseks aadressile uudo.
timm@ envir.ee.
Tallinna loomaaia
liigikaitsekeskus / Loodusajakiri

UUS!
Asendamatu abimees
algajale linnuhuvilisele.
Väikseim linnuraamat,
mis eales Eestis ilmunud,
taskukohase hinnaga ja
mahub igasse taskusse.
80x123x14mm
77 linnuliiki, 170 lk

Telli otse kirjastusest www.pesapaik.ee või küsi raamatukauplustest.
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Allikas: Eesti looduseuurijate selts

Foto: Uku Paal

Sõnumid

Teoreetilise
bioloogia kevadkool
„Kaitse teooria“ ootab
osalejaid

J

ärjekorras juba 48. teoreetilise bioloogia kevadkooli teema on „Kaitse teooria“.
See peetakse 22.–24. aprillil
2022 nagu ikka kaunis looduses,
oma(ilma)jagu eemal linnakärast;
täpne asupaik ei ole veel selge.
Nagu eelmistel aastatel saab
kevadkoolis osaleja peale uute
ja põnevate teadmiste kosutada
oma vaimu looduses ja lugedes
värsket artiklikogumikku „Schola
Biotheoretica“. Reedel viib buss
Tartust kevadkooli ja toob pühapäeval Tartusse tagasi.
Kaitse bioloogiline mõte on
eesti keeles paljutahuline, hõlmates protsesse ja mehhanisme kõikidel eluslooduse tasanditel, olenemata taksonoomilisest kuuluvusest. Kaitse all võib pidada silmas
looduskaitset (ingl conservation) ja
sellega seotud küsimusi. Või siis
isendite käitumuslike kohastumustega seotud kaitset (protection,
cover, guard), või sootuks organismisiseseid kaitsemehhanisme
(defence), mis toimivad kudedest
kuni molekulaarse tasandini välja.
Kõik need tahud on vaibumatus teoreetilises arengus ja seega
väärivad arutlusi ja vaidlusi.
Ettekandeid on oodata Aveliina
Helmilt, Aleksei Lotmanilt, Tuul
Sepalt, Jaan Valsinerilt ja teistelt.
Kevadkooli saab end registreerida veebilehel www.elus.ee/tbk/
kuni 15. aprillini.
Eesti looduseuurijate seltsi
teoreetilise bioloogia
sektsioon / Loodusajakiri
4
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Tasub meeles pidada, et alates 1. jaanuarist on linnuliikide nimestiku koostamise
põhimõtted muutunud. Näiteks senisest rabahane alamliigist tundrarabahani
(Anser fabalis rossicus) on saanud eraldi liik tundrarabahani (Anser serrirostris või
Anser serrirostris rossicus, pildil)

Kevadine linnuvaatleja

olgu rabahanede suhtes tähelepanelik

E

esti ornitoloogiaühing (EOÜ)
ootab ka sel aastal saabunud
rändlindude vaatlusi. Need
saab kanda andmebaasi PlutoF või
saate e-kirjaga aadressile feno@eoy.
ee. Ühing tuletab meelde, et alates
1. jaanuarist 2022 on Eesti linnuliikide
nimestiku koostamise aluseks rahvusvahelise ornitoloogiakongressi ehk
IOC (International Ornithological
Congress) süsteem. Seetõttu on tehtud väga palju muudatusi. Enne kui
vaatlused sisestate või ära saadate,
tuleb kindlasti vaadata uut nimestikku EOÜ kodulehelt.
Tähelepanelik peab olema tundra-rabahane ja rabahane määrates.
Varem on rabahane all käsitletud
kahte alamliiki: taiga-rabahane (Anser
fabalis fabalis) ja tundra-rabahane
(Anser fabalis rossicus). IOC süsteemi
järgi on senisest rabahane alamliigist
tundra-rabahani (Anser fabalis rossicus) saanud eraldi liik tundra-rabahani (Anser serrirostris või Anser serrirostris rossicus).
Tänavuse aasta kohta leidub
PlutoF-is juba vaatlusi, kus tundrarabahani on märgitud kui rabahane

alamliik. Seda tuleks vältida. Kasutage
ladinakeelset nimetust Anser serrirostris või Anser serrirostris rossicus (mitte Anser fabalis rossicus).
Rabahane (tema staatuses on nüüd
endine alamliik taiga-rabahani) soovitab EOÜ praegu pigem märkida alamliigina Anser fabalis fabalis.
Ornitoloog Uku Paali sõnul võib
eeldada, et Eestis kohatakse tavaliselt
pigem tundra-rabahane, keda näeme
tuhandete kaupa igal kevadel rändepeatusel üle Eesti. Rabahane kohatakse enamasti esimese rändelaine
ajal ning eelkõige Lääne-Eestis. Ta on
tunduvalt vähearvukam ja kevadine
läbiränne kulgeb ilmselt kiiresti, sest
pesitsusalad asuvad lähemal.
Määrata on raske ja lihtsalt rabahane kirja panna ei tasu. Usaldusväärsed
on üksnes alamliigini määratud vaatlused, võimaluse korral tuleks lisada
foto. Rabahanede taksonoomias võib
lähiajal tulla veel muutusi, kuna uuemad uuringud soovitavad need liigid
taas kokku panna.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Siiri Tall

Sõnumid
Hiieniidi allikas Saaremaal Mustjala
külas on olnud pikka aega koht, kus
tuuakse ohvriande

Looduslikud pühapaigad
saavad selgema määratluse

K

ultuuriminister Tiit Terik
on allkirjastanud käskkirja, millega lisatakse üle viiesajale kaitse all olevale mälestisele

liik „ajalooline looduslik pühapaik“.
2019. aastal jõustunud muinsuskaitseseadus sätestas uue mälestiseliigina
ajaloolise loodusliku pühapaiga.

Seni oli looduslikke pühapaiku kaitstud peamiselt arheoloogia
mälestistena, üksikutel juhtudel ka
ajaloomälestistena. Viimase kahe
aasta jooksul on muinsuskaitseamet
koondanud ja analüüsinud ajaloolise
loodusliku pühapaiga kriteeriumidele
vastavate arheoloogiamälestiste andmeid. Samuti on nüüd parandatud või
ühtlustatud looduslike pühapaikade
nimekujusid.
Kokku on riigi kaitse all ehk kultuurimälestiseks tunnistatud 555 ajaloolist looduslikku pühapaika. Nende
seas on 244 ohvrikivi, 146 ohvrikohta, 110 ohvriallikat, 27 ohvripuud, 15
ristimetsa või ristipuud ja 13 liukivi.
105 Eesti kihelkonnast on looduslike pühapaikade inventuur tehtud 55
kihelkonnas, viies kihelkonnas on töö
lõppjärgus.
Kultuuriministeerium/
Loodusajakiri

Algab Balti riikide ühine uuring
ühiskonna suhtumisest suurkiskjatesse
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Foto: Harri Valdmann ja Andro Truuverk

P

eagi võetakse käsile ühis
uuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt,
karu ja ilves) kolmes Balti riigis.
Uuring korraldatakse veebiküsitlusena, millele saab vastata tänavu
aprillis ja mais veebilehel survey.
ut.ee/index.php/541634?lang=et.
Uuringuga üritavad bioloogid
hõlmata võimalikult kõiki huvirühmi. Oma ameti või hobi tõttu on
suurem tõenäosus puutuda kokku
suurkiskjatega põllumeestel ja jahimeestel, kelle arvamus on oluline,
aga väga oluline on ka kõigi teiste
inimeste arvamus.
Parema ülevaate nimel palume
aktiivselt küsitluses osaleda, sest
ühisuuringu tulemused aitavad

Kas pildil on armas mõmmi või hirmus
kiskja? Eesti, Läti ja Leedu loodustead
lased asuvad uurima, kuidas suhtuvad
inimesed hunti, karusse ja ilvesesse
suurkiskjaid teaduspõhiselt majandada ning vähendada konflikte
suurkiskjate ja inimese vahel.
Viimane samalaadne uuring tehti

Balti riikides aastatel 2005–2006,
ent nii ühiskonnas kui ka looduses on selle ajaga toimunud palju
muutusi, mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate suhteid ning laiemalt ühiskonna suhtumist suur
kiskjatesse.
Uuringu teevad Tartu ülikooli
terioloogiaosakond, Eesti maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia
õppetool ning Läti ja Leedu bioloogid.
Lisainfot jagavad Maris Hindrikson
(maris.hindrikson@ut.ee),
Egle
Tammeleht (egle.tammeleht@ut.ee)
ja Harri Valdmann (harriva@ut.ee)
Tartu ülikooli terioloogiaosakonnast.
Tartu ülikooli terioloogiaosakond
/ Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Agnes Joala

Sõnumid

Tartu keskkonnahariduse keskuse töötajad suvisel väljasõidul Pokumaale

Tartu keskkonnahariduse
keskus tähistab 20. aastapäeva

T

artu loodusmajas tegutsev
Tartu keskkonnahariduse
keskus tähistab tänavu aprillis oma sünnipäevakuud mitmesuguste üritustega. 2. aprillil on traditsiooniline LinnaLinnuLaupäevak,
kuhu on oodatud pered lindude pesa-

kaste meisterdama ning kevadekuulutajaid hääle ja välimuse järgi tundma õppima. 16. aprilli hommikul
korraldatakse mudilastele munade ja
tibude teemaline perepäev, kus meisterdame, nuputame ja teeme tutvust
loomatoa elanikega.

Aprilli jooksul võib loodusmaja saalis vaadata huvikooli õpetajate paberikunstinäitust „Paber, valgus,
vari“; loodusmaja rikkalikus talveaias
saab esimest korda käia audiogiidi
abil, mis paneb talveaia taimed rääkima lapsesuu kaudu.
2002. aastal asutatud Tartu keskkonnahariduse keskus on välja kasvanud 1953. aastal loodud Tartu linna
noorte naturalistide jaamast. Asutajate
hulka kuulusid Tartu linna, Eesti maaülikooli, Tartu Veevärgi, Eestimaa looduse fondi, Eesti ornitoloogiaühingu,
Tartu üliõpilaste looduskaitseringi,
Eesti rohelise liikumise ja Peipsi koostöökeskuse esindajad. Praegu ühendab keskus Tartu kesklinnas 2013. a
ehitatud nutikas rohelises loodusmajas tegutseva laste ja noorte huvikooli,
koolitus- ja õppeprogrammide keskuse ning avalikke üritusi ja näitusi korraldava külastuskeskuse. Samuti koordineeritakse sealt kahe rahvusvahelise keskkonnaharidusvõrgustiku tööd
Eesti õppeasutustes.
Tartu keskkonnahariduse
keskus / Loodusajakiri

POLLIS Viljandimaal
müüb heas valikus viljapuid,
marjapõõsaid,
ilupuid- ja põõsaid.

SEEDRI
PUUKOOL

MÜÜK
E–R 8–19, L 9–16
puukool@seedripuukool.ee

Alustame kevadmüügiga!
Täpsema info leiad peagi
meie kodulehelt.

www.seedripuukool.ee
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Sõnumid

Paekivil täitub 30 aastat rahvuskivina
Allikas: Porkuni paemuuseum

P

õhja-Eestit kandev paas kuulutati 30 aasta eest (4. mail 1992)
Eesti rahvuskiviks. Hiljuti oli
loodud Eesti paeliit ja avatud paemuuseum Porkunis.
Geoloogilise kaardistamise kõrval
on paekivi olnud uurimisaine ehitusliku ja tehnoloogilise kasutamise otstarbel ja ehituspärandi osana.
Piirkonniti on paas eluslooduse
baas. Kõige ilmekamalt näeme seda
õhukese pinnakattega paepealsetel,
endistel karjäärialadel, klindipealsetel ja karstialadel. Oskuslikult tarvitades on paas kestev, tervislik ja
vahest ka silma paitav ehitusmaterjal.
Looduskivi ajatus ja väärikus lubab
pael mõjuda klassikana, aga viimistluspaas oma värvide ja mustritega ei
väsi üllatamast.
Porkuni on paekiviga mitmeti seotud. Karstialale jäävas Valgejõe ürgorus asub paisutatud Porkuni järv.
Karstilõhede iselaadne mõju kajastub järvevee taseme ulatuslikus kõikumises ja ujuvates saartes. Järve
läheduses paikneb Porkuni vana paemurd: geoloogiliselt oluline tähis
Porkuni lademe tüüppaljandina, kust

Porkuni paemuuseumis näeb paekivi
erimeid üle Eesti, fossiile, paelademete
kaardistust, aluspõhja läbilõiget, paeki
vi kasutuslugu, karbonaatsete kivimite
leidumist ja näidiseid mujalt maailmast
ning Porkuni linnuse ja mõisa lugu
on esmakirjeldatud üle 150 kivistise.
Järve oosisaarel kõrgel künkal asetseb
Porkuni mõisasüda ja piiskopilinnuse
väravatorn. Saarepealsed hooned on

peamiselt paest, järveäärsetes mõisa
abihoonetes leidub ka maakivimüüre.
Linnuski oli ehitatud kohalikust paest
ja põllukividest.
Porkuni naabruses asub kunagine tähtis lubjatööstuse piirkond
Tamsalu. Praegu saab seal tutvuda
lubjatööstuse pärandiga lubjapargis
ning Tamsalu saja tamme pargi paenäitusel. Paemuuseum pakub teemakohaseid õppekäike vanade murdude ja lubjaahjude maastikul: saab
proovida valmistada lubivärvi ja
-krohvi ning tutvuda, mismoodi loodus on rüütanud tagasisaadud tööstusmaastiku.
Kui paekivi köidab tähelepanu,
võib käia uudistamas ka mujal eksponeeritud paasi: Saaremaal Kaali
külastuskeskuses, Lümanda lubjapargis, Hiiumaal Paladel kivimite
majas, raidkivimuuseumis, Eesti loodusmuuseumis, Tartu ülikooli loodusmuuseumis, Kohtla-Järve põlevkivimuuseumis ja Sillamäe muuseumis.
Porkuni paemuuseum /
Loodusajakiri

Miks saab ahven elada happelises ja tumedas vees?
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Foto: Anti Vasemägi

E

esti maaülikooli teadlased on
koostöös Rootsi ja Soome
uurijatega järjestanud üle
kolmekümne ahvena genoomi, et
mõista paremini äärmuslike keskkonnaoludega kohastumise molekulaarseid mehhanisme.
Ahven paljuneb edukalt ka tumedaveelistes happelistes raba- ja metsajärvedes, kus teised kalaliigid ei
suuda elada. Võrreldes genoome,
saab leida need piirkonnad, mida
tõenäoliselt on mõjutanud looduslik valik, ja teha kindlaks geenid,
mis lubavad ahvenal olla rabajärvede ainuvalitseja.
Huumustoitelistes järvedes valitseb juba mõne meetri sügavusel
peaaegu pilkane pimedus, sest lühi-

Tänavuse aasta kala ahven elutseb
edukalt ka rabajärvedes. Genoomi
uuringud aitavad selgitada, millised
füsioloogilised kohastumused seda
võimaldavad

kese lainepikkusega valgus ei suuda
tungida läbi tumeda vee. Seetõttu
on üllatav, et tugevaid valikujälgi
ei leitud geenidest, mis kodeerivad
valgussignaali neeldumise ja töötlemisega seotud protsesse.
Küll aga leiti märke valikusurvest mitmes geenis, millel on tähtis
roll ioonide transpordis ja pH-tasakaalu reguleerimises. Peale valgusolude muudavad humiinained ju
ka vee happelisust, mineraalainete kättesaadavust ja paljusid teisi
vee keemilisi ja füüsikalisi omadusi.
Uuringu täisteksti leiavad huvilised
ajakirja Molecular Ecology kodulehelt.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti maaülikool / Loodusajakiri

Foto: Margit Turb

Eesti kanakullid

vajavad tõhusamat kaitset
Kuna kanakull eelistab
pesitseda vanades met
sades, ohustab tema
elupaiku üha suure
nev raiesurve
Ülo Väli

Kanakullipaar kasutab ühte pesa
paika aastakümneid. Tihti on
põlises pesametsas mitu risupesa,
mida eri aastatel vahetatakse

Foto
:

K

eskkonnaamet on
kinnitanud
kanakulli kaitse tegevuskava aastateks 2022–2026.
Eestis pesitseb hinnanguliselt 400–600
paari kanakulle, kuid
eelmise sajandi lõpul
oli arvukus peaaegu kaks
korda suurem. Kanakull
kuulub teise kaitsekategooriasse
ja on Eesti punases nimestikus arvatud ohualdiste liikide hulka, kuna
tema arvukus on madalseisus.
Kanakull on ilmselt üks kõige
enam vaenatud linnuliike Eestis. Veel
20. sajandi keskel soovitati kanakulli
kui igati kahjulikku liiki igal võimalusel tappa. Kuuldes nime kanakull,
tekib paljudele ettekujutus linnust,
kes murrab kodukanu. Kodukana
osatähtsus kanakulli saagis on tänapäeval siiski väike, tunduvalt rohkem kurja teevad kanadele-kukkedele rebane ja tuhkur.
Vabalt peetavate kanade osakaal
on samuti vähenenud ja linnugripi leviku ennetuse tõttu tuleb kanu
hoida nii, et nad looduslike lindudega kokku ei puutu. Looduses on
kanakulli toiduks eelkõige vareslased, nagu hallvares, pasknäär, hakk
ja harakas, samuti tuvid ja kanali-

Metsast leitud
suurest pesast
anna teada
keskkonnaametile

sed, näiteks laanepüü
ja teder.
Kanakull eelistab pesitseda vanades, peamiselt üle
60-aastastes okasmetsades ning peab
saagijahti nii metsaaladel kui ka kultuurmaastikus. See pikaealine liik
elab aastaid samas piirkonnas.
Kanakulli peamised ohutegurid
Eestis ei ole viimasel kümnendil muutunud, need on endiselt pesapaikade
hävimine, toidubaasi vähenemine ja
pesitsusaegne häirimine. Uue kaitse
tegevuskavaga on seatud siht, et viie
aasta pärast on pesitsev asurkond suurem ning arvukushinnang on 500–700
paari. Ühtlasi peavad vähemalt pooled
teadaolevad elupaigad kuuluma kaitstavate alade koosseisu.
Kanakulli kaitse tegevuskava põhikoostaja on Eesti maaülikooli vanemteadur ja Eesti ornitoloogiaühingu
liige Ülo Väli. Kavaga saab tutvuda
keskkonnaameti kodulehel.

K

ui leiate metsast suure
okstest pesa ehk risupesa, andke sellest teada
e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Siis saavad keskkonnaameti liigikaitse spetsialistid
pesa üle vaadata ja vajaduse korral selle kaitse alla võtta.
Suurtes risupesades pesitsevad
peale kanakulli ka paljud teised
ohustatud linnuliigid, nagu musttoonekurg ja kotkad. Pesadega saab
tutvust teha, kasutades risupesade
välimäärajat, mille leiab Eesti ornitoloogiaühingu kodulehelt (www.
eoy.ee/img/risupesad.pdf).
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Eesti akadeemiliste teadusseltside
pöördumine Ukraina kriisi puhul
Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

E

esti akadeemilised seltsid väljendavad oma sügavat nördimust Venemaa Föderatsiooni
sõjalise sissetungi üle suveräänsesse
Ukrainasse. Teadusseltsid väljendavad toetust ja soovivad kindlameelsust Ukraina akadeemilisele üldsusele
ning kogu rahvale oma riigi ja demokraatlike väärtuste kaitsel.
9. märtsil tehtud pöördumisele on

Ukrainale on toetust avaldanud nii
Eesti ülikoolid kui ka akadeemilised
teadusseltsid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

alla kirjutanud 24 teadusseltsi, teiste
seas Eesti geograafia selts ja Eesti looduseuurijate selts. Pöördumise teksti saab lugeda teaduste akadeemia
kodulehelt.
Eesti teaduste akadeemia sõnastas oma seisukoha olukorra kohta
Ukrainas 26. veebruaril ning on igati
päri seltside pöördumisega. Enamik
pöördumisega ühinenud seltse on
assotsieerunud teaduste akadeemiaga.
Eesti teaduste akadeemia /
Loodusajakiri
APRILL 2022 EESTI LOODUS |249|
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Välismaalt
VALGEVENE

Linnukaitseühing
jääb riigile ette
Valgevene kohus on teinud
otsuse, et sealne linnukaitseorganisatsioon Akhova Ptushak
Batskaushchyny (APB) pannakse 18. aprillil kinni. Põhjenduseks on toodud see, et looduskaitsjad levitavad protestimeeleolusid. 1998. aastal asutatud APB on BirdLife’i ametlik partner. Ligi 25 000 vabatahtlikuga
organisatsioon on aktiivselt osalenud lindude elupaikade taastamises ja
teinud suur-konnakotkaste kaitses koostööd ka Eesti Kotkaklubiga [1].
Allikas: BirdLife

KORSIKA
Foto: Hans Hillewaert / Wikimedia Commons

Sõjaväeosa osutus orhideeparadiisiks
Korsikal asuva Solenzara lennubaasi taimestikku uurinud botaanikud avastasid
sealt orhidee Serapias neglecta hiigelsuure asurkonna. See ohustatud liik kasvab
ainult Prantsusmaa kaguosas, Korsikal,
Sardiinias ja Aadria mere idarannikul.
Eriti arvukalt leidub taime maandumisradade ääres, mida pidevalt niidetakse.
Sobivaid elupaiku leidub ligi 160 hektaril
ja seal kasvab vähemalt 15 500 taimeisendit. Peale selle kasvab sõjaväeosa 550 ha
suurusel alal veel kümmekond orhideeliiki [2].
Allikas: Biodiversity Data Journal

Foto: Falklands Maritime Heritage Trust

ANTARKTIKA

Endurance’i vrakk on leitud
1915. aastal Antarktika lähedal Weddelli meres uppunud
laeva Endurance on proovitud
leida mitu korda. Veebruari
keskel asus vrakki otsima allveeroboteid kasutav ekspeditsioon Endurance22. Ernst
Shackletoni ekspeditsioonilaeva vrakk leiti 5. märtsil. Laev on hästi säilinud ja lebab 3008 meetri
sügavusel merepõhjas. Antarktika lepingu järgi tohib vrakki filmida ja
pildistada, kuid sellele ei tohi sukelduda ega sealt esemeid üles tuua [3].
Allikas: Endurance22
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Foto: Bogomolov.PL / Wikimedia Commons

MONGOOLIA, HIINA

Uruhiir kaitseb end
puhmaid närides
Sise-Mongoolias elutseva uruhiireliigi Lasiopodomys brandtii põhivaenlased on õgijad. Kui
tavapäraselt poevad pisiimetajad enda kaitseks peitu, siis see
näriline kujundab oma elupaiga
vaenlasele ebamugavaks. Vabas
looduses tehtud katsed kinnitavad, et uruhiired ei söö stepirohtu, kuid närivad selle puhmaid
ja kaevavad juuri välja, et taimede kasvu pidurdada. Õgijad
istuvad just stepirohul, et saaki
varitseda ja see hiljem kõrte
otsa torgata. Kui teadlased piirasid katseala võrguga ja linnud
sinna ligi ei pääsenud, lõpetasid närilised stepirohu puhmaste kahjustamise [5].

Foto: Wikimedia Commons

OMAAN

Allikas: Exeteri ülikool

Valge-orüks saab
uue võimaluse
Araabia poolsaarel elutsenud
valge-orüks (Oryx leucoryx)
suri 1970. aastate algul üleküttimise pärast loodusest välja.
Loomaaias elutsenud antiloopidest sai alguse taasasustamisprogramm ja praegu hinnatakse
liigi arvukuseks kokku ligi 8000
isendit. Neist tuhatkond elutseb
looduses. Sydney ülikooli teadlastel on valminud põhjalik uurimus valge-orüksite populatsioonigeneetikast. Selle põhjal saab
anda soovitusi, kuidas korraldada liigi kaitset, et hoida ja suurendada selle geneetilist mitmekesisust [4].
Allikas: ScienceDaily

Foto: Wikimedia Commons

SINGAPUR

Ohustatud hailiikide liha
pruugitakse kassitoiduks
Singapuri riikliku ülikooli uuringu
kinnitusel võib umbes kolmandik
Singapuris müüdavast kassitoidust
sisaldada hailiha. DNA-vöötkoodi
metoodika abil saadi teada, et kassitoidust võib leida näiteks ohualti
siid-hallhai (Carcharhinus falciformis) ja riffhai (Triaenodon obesus)
liha. Pakendilt võis seevastu leida vaid üldise märke kala või ookeanikala
sisalduse kohta. See ei luba kassiomanikul teha teadlikku ja keskkonnasäästlikku tarbimisvalikut [6].
Allikas: Frontiers in Marine Science

Allikad:
1. www.birdlife.org/news/2022/02/23/birdlife-solidarity-with-belarusian-partner-apbakhova-ptushak-batskaushchyny/
2. bdj.pensoft.net/article/76375/
3. endurance22.org/endurance-is-found
4. www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220316091728.htm
5. www.exeter.ac.uk/news/research/title_902751_en.html
6. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.836941/full

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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EL küsib

Enn Karro
Tartu ülikooli
geoloogia
kaasprofessor

Foto: erakogu

Millised (hüdro)geoloogilised
tingimused võimaldavad allika teket?

P

õhjavesi tekib peamiselt sademete maapinda imbumise ehk
infiltratsiooni teel. Põhjavee
toitealad on tavaliselt kõrgemad
piirkonnad, näiteks Pandivere kõrgustik, kus leidub poorseid setteid
ning lõhelisi ja karstunud kivimeid.
Need hea veejuhtivusega kivimid
soodustavad sademete kiiret infiltratsiooni ja raskusjõu tõttu liiguvad
need üha sügavamale. Alates teatud sügavusest, põhjaveetasemest
madalamal, on kivimid veega küllastunud. Kivimite ja setete koostis ja veejuhtivus ei ole ühesugune;
geoloogilises läbilõikes on üksteisel
lasuvad hästi vett juhtivad veekihid
ja põhjavee liikumist takistavad veepidemed.

Kuivõrd Eestis lasuvad veekihid
peaaegu horisontaalselt, liigub vesi
neis horisontaalsuunas. Veekihid võivad avaneda kõrgustike nõlvadel, jõeorgudes ning järve- ja merepõhjas.
Seega, mingis piirkonnas infiltreerunud sademete vesi väljub lühema või
pikema aja pärast kivimitest taas pinnaveekogudesse.
Maapinna reljeef ei ole kõikjal
tasane, veekihtidesse lõikuvad orud,
mis loovad eeldused põhjavee väljavooluks. Peale selle peab põhjaveetase paiknema väljavoolualast kõrgemal. Kui mõlemad tingimused on täidetud, kujunevad allikad. Allikas ongi
põhjavee looduslik väljavool maapinnale või veekogu põhja, kusjuures
põhjavesi võib kivimitest välja voolata
punktallikana või pindalalise vooluna
laiemale alale.
Langeallikad tekivad surveta
põhjavee väljavoolualal. Neid leidub
valdavalt positiivsete pinnavormide,

Janika Ruusmaa
Tartu keskkonnahariduse keskuse juhataja

T

Foto: erakogu

Mida uut on Tartu keskkonnahariduse
keskus toonud Eesti loodusharidusse?

artu linna, Eesti maaülikooli, Tartu Veevärgi, Eestimaa
looduse fondi, Eesti ornitoloogiaühingu, Tartu üliõpilaste looduskaitseringi, Eesti rohelise liikumise ja Peipsi koostöökeskuse esindajad
kirjutasid 8. aprillil 2002 alla otsusele asutada sihtasutus Tartu keskkonnahariduse keskus, luues sellega
„määramata ajaks sihtasutuse, mille
eesmärgiks on laste, noorte ja täiskasvanute keskkonnaalane harimine,
sealhulgas huvihariduse pakkumine
ja keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine“.
See oli tähtis otsus jätkamaks
Tartu loodusmaja huvikooli tegevust. Muidu oleks Eesti huvihari-
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duse mitmekesine maastik kaotanud ühe olulise maamärgi. Nii on
jätkuvalt üks missioon hoida töös
loodusteaduslikule huviharidusele
spetsialiseerunud 500–600 õpilasega kooli, et oleks võimalus eakohaselt arendada laste loodushuvi, sillutades neile süvenemisteed loodusteadustesse.
Kindel on see, et ilma sihtasutuseta poleks Tartus loodusmaja, mis on
ehitatud sihtasutuse ettepanekul ja
kontseptsiooni järgi koostöös linnavalitsusega. Praegu on liikide ja reljeefi poolest mitmekesise pargialaga
loodusmaja üks koht Tartus, kus linnainimesed saavad luua ja hoida sidet
loodusega.
Loodusmaja inimesed on järjepideva tööga panustanud Eesti üldharidussüsteemis ühe muutuse saavutamisesse. See on loodusainete

näiteks mägede ja kõrgendike jalamil või oruveerudel. Langeallikatest
saavad alguse ojad ja jõed, seisuveekogu (järve) nad tavaliselt ei
moodusta. Tüüpilised langeallikad
on Lõuna-Eesti Devoni liivakivide paljanditest välja voolavad allikad (Emalätte allikas Taevaskojas,
Merioone allikas Tilleorus, Alatskivi
Punane allikas).
Tõusuallikad kujutavad endast survelise põhjavee väljavoolu maapinnale. Neid leidub seal, kus kahe veepideme vahel paiknevasse survelisse veekihti lõikuvad tektoonilised rikked,
karstivormid või sügavad orud. Tihti
kujunevad selliste allikate kohale allikajärved (Äntu Sinijärv), mille põhjasetetes võib allikate väljumise kohtades „vesi keeda“.
Eesti looduse infosüsteemi on kantud üle 1500 allika. Kõige veerohkemad neist asuvad Pandivere kõrgustiku jalamil ning on seotud karstunud ja lõheliste karbonaatkivimitega.
Lõuna-Eesti allikate asukohad langevad kokku Devoni liivakividesse lõikunud ürgorgude levikupildiga.
õppimine looduses ja õuesõpe koostöös koolide ja looduskeskustega.
Veel 15 aastat tagasi ei olnud need
võimalused kooliõpetajatele nii loomulikud ega kättesaadavad.
Uus väljakutse on aidata kaasa
Eesti haridusasutuste rohepöördele.
Üks võimalus on rakendada õppeasutustes rohelise kooli programmi, mille
eestvedajad me oleme. Läänemere
maade rahvusvaheline koostöövõrgustik aitab õppeasutustel liikuda
UNESCO säästva arengu eesmärkide poole.
20 aasta jooksul on meie keskkonnahariduslikel näitustel, laagrites,
loodus- ja filmiõhtutel, perepäevadel, õppeprogrammides ja koolitustes osalenud üle poole miljoni inimese. Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, nii
usume meiegi, et oleme kellegi südamesse jätnud positiivse jälje. Me ei
suudaks seda ilma sõprade ja koostööpartneriteta ning asutajate toeta.
Aitäh teile! Jätkusuutlikkust meile
kõigile!

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Fotod: Ott Luuk

Kuu looduses

Vahelmine lõokannus meenutab harilikku lõokannust, kuid oleks justkui rangel dieedil:
ta on pisem, sihvakam ja tagasihoidliku väikese õisikuga

Märka lõokannuseid!
Ott Luuk

E

estis kasvab looduslikult
kaks liiki lõokannuseid: laialt
levinud harilik lõokannus
(Corydalis solida) ja vahelmine lõokannus (Corydalis intermedia), kes
haruldase liigina kuulub teise kategooria kaitstavate taimede nimistusse. Liigid on sarnase välimuse ja elupaiganõudlusega, aga tähelepanelikule vaatlejale on nende eristamine
kindlasti jõukohane.
Vahelmine lõokannus on madalam, lihtsamini jagunenud lehtede ja
väiksemate õisikutega. Õite värvus on
mõlemal liigil lillakasroosa, vahelmisel veidi punakam, harilikul sinakam.
Päikese käes pleegivad õied sinakamaks. Liigist olenemata leidub vahel
valgeõielisi taimi. Tingituna kasvuoludest ja arengujärgust on lõokannused väga muutlikud, seetõttu peaks
määrang toetuma mitmele tunnusele.
Eriti tasub tähelepanu pöörata kan14
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Pärismaiste lõokannuse liikide eristustunnused
Vahelmine lõokannus

Harilik lõokannus

lehed kolmetised või (enamasti)
kahelikolmetised

lehed kaheli- või kolmelikolmetised

õisik kuni 10 õiega

õisikus enamasti üle 10 õie

õied kuni 15 mm pikad, ei lõhna

õied enamasti 15–20 mm pikad,
lõhnavad

õie kandeleht munajas, terveservaline
(harvem tipus väikeste täketega)

õie kandeleht munajas kuni kolm
nurkne, tipuosas sõrmjateks hõlma
deks lõhestunud, meenutab hooletult
joonistatud kätt

viljaraag umbes kolmandik kupra pik
kusest, kuprad hoiduvad piki vart

viljaraag enam-vähem kupra pikkune,
valminud kuprad sageli rippuvad

delehtede kujule ja viljarao pikkusele.
Harilik lõokannus on võrdlemisi tavaline põhjarannikul, Väinamere
ümbruses ja Lõuna-Eesti moreenküngastel. Ta on mõõdukalt lubjalembene
ja kasvab salumetsades, sarapikes, niiduservadel. Soodsas kasvukohas lei-

dub teda hulgi õitsevate kogumikena,
seetõttu on temast saanud armastatud
ilutaim. Suures osas Eesti leiukohtadest kasvavadki haljasaladel ja nende
ümbruses metsistunud lõokannused.
Lootusetu on tõmmata selget vahet
looduslikku päritolu ja inimese abiga
tekkinud kasvualade vahele: ka pargi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

võis ju lõokannus ise asustada, kui
park rajati tema kasvualale.
Vahelmine lõokannus on tugevamini kanda kinnitanud ainult LääneSaaremaal. Mandri-Eesti laialipillatud leiukohtadest enamik (kuid mitte
kõik!) on seotud haljasaladega. Lillena
pole ta kuigi pilkupüüdev, nii et parkidesse võib ta olla sattunud ka juhuslikult. Vahelmise lõokannuse kasvukohti tasub kindlasti veel uurida.
Kahtlemata on Eestis seni avastamata
populatsioone.
Vahelmisele ja harilikule lõokannusele sobivad sarnased kasvutingimused ning ootuspäraselt leidub ka
segapopulatsioone. Ja nagu taimedel
sageli kombeks, päädib lähedaste liikide kooselu mõnikord hübriididega.
Eesti lõokannused on efemeroidid.
Nende elu näib lühike: mõne nädalaga
jõutakse esimestest lehtedest viljumiseni, mille järel võsud kiiresti närbuvad ja
peagi pole taimest märkigi. Kui tõelistel
efemeeridel ehk lühieataimedel viljunud taim tõesti sureb ja ebasoodne aastaaeg elatakse üle seemnena, siis efemeroid on tegelikult püsik: taime maaalune osa elab palju aastaid.
Tähtsaim osa lõokannuse kehast
on ümar ühe- kuni kahesentimeetrise
läbimõõduga mugul, mis asub tavaliselt vähemalt viie sentimeetri sügavusel mullas.
Tavaliselt õitsevad lõokannused aprilli lõpust mai alguseni; olenevalt ilmastikust küpsevad viljad veel
kuni kuu. Pärast seemnete varisemist
lehed kolletuvad ja kõdunevad kiiresti.
Vahelmine lõokannus näib olevat harilikust veidi varasem, kuid palju oleneb
ka kasvukoha avatusest päevasoojusele.
Maapealsete osade kasvuks rakendatakse peaaegu kõik möödunud
aasta varud, nii et juurde võtab mugul
visalt. Kuna fotosünteesivad lehed on
taimel vaid mõne nädala, kulub kolmneli aastat, enne kui noor taim on esimeseks õitsemiseks piisavalt varusid
kogunud. Meie lõokannused võivad
elada vähemalt 15 aastat. Niisugune
elukäik võib tunduda tarbetult vaevaline: mõistetav on maasse varjuda talvekülma või kõrbekuumuse eest, aga

Hariliku lõokannuse õied on tavaliselt roosakaslillad, kuid vahel leidub ka valge
õielisi taimi

Vahelmise lõokannuse seemnete õlike
had ehk elaiosoomid (kuivanud jätked
seemne küljes) on hariliku lõokannuse
omadest märksa pikemad (numbrid
tähistavad millimeetreid)
miks lõpetada kasv kõige mõnusamal
varasuvisel ajal, kui kõikjal puhkeb
värske rohelus? Põhjus on sellessamas roheluses: kevadtaimed kasutavad ära aega, kui raagus puude all
on veel valgusrikas ja mullas leidub
lumevee niiskust. Südasuvise valguskonkurentsi ja põuaohu magab lõokannus lihtsalt maha.
Lõokannused on putuktolmlejad.
Varakevadises metsas pole tolmeldajaid kuigi palju. Esimesi õisi tolmeldavad talvitunud emakimalased, ilmade
soojenedes ka meemesilased. Harilik
lõokannus on võõrtolmleja: vajab
õietolmu teiselt taimelt. Seevastu
vahelmine lõokannus on isetolmleja. Ilmselt aitab see tal hõredamates
populatsioonides toime tulla.
Lõokannuste seemneid levitavad
sipelgad. Sipelglevi ehk mürmekohooria on konvergentse evolutsiooni
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näide: mitmes taimerühmas on sõltumatult välja arenenud samalaadsed
võtted, millega taim püüab ahvatleda sipelgaid oma seemneid tassima.
Sipelglevijate seemnetel on tavaliselt
elaiosoom: lipiidirikas lise, mille sipelgas võib tänutäheks ära süüa. Seeme
ise on enamasti kõva kestaga, mis kaitseb sisu ablaste lõugade eest. Kui toidupakike on ära söödud, pole seemnega rohkem midagi teha ja sipelgad
heidavad selle kõrvale. Sipelga veoteenus pole väga järjekindel: vahel näritakse elaiosoom reisipajukiks ja seeme
jäetakse tee äärde, vahel viiakse pessa.
Nii hajuvad seemned laiali.
Peale lõokannuste kasutavad sipelgate teeneid sinilill, piipheinad, kanakoole, metspipar, mõned kannikesed, karulauk ja paljud teised. Eesti
lõokannustel on elaiosoom luubiga
kenasti näha: harilikul lõokannusel
lihtsalt väike valkjas mügar, vahelmisel aga piklik keerdunud moodustis
läikivmusta seemne küljes.
Lõokannuse (Corydalis) perekonnas on üle 400 liigi, millest enamik on
pärit Aasiast. Paljusid lõokannuseid ja
neile lähedasi liike kasvatatakse ilutaimedena. Eesti aedades näeb nii looduslikku harilikku lõokannust, tema
kultuursorte kui ka mitut võõrliiki.
Nende tutvustamine jäägu aga teiseks
korraks.
Ott Luuk (1985) on botaanik, üks uue
Eesti taimede levikuatlase koostajaid.
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Kaost tekitanud
üleujutused Euroopas
Ulatuslikud üleujutused on mõnel pool maailmas tavapärased, mingil moel
ollakse selliste oludega seal harjunud. Ometi ei tea iial, kui traagiliseks võib
loodusnähtus kujuneda. Teised maailma nurgad on aga võrdlemisi
turvalised, looduskatastroofe tuleb ette harva. Paraku on äärmusEuroopa
likud ilmaolud hakanud igas kandis sagenema. Arvatavasti võib
keskkonnaagentuuri andsee olla tingitud globaalsest kliimasoojenemisest, millele on
meil suureneb üleujutusoht
tulevikus Euroopa mõnes kohas
hoogu andnud inimtegevus. Viimastel aastatel on ka Euroomärkimisväärselt, üle 30%.
pas tulnud sagedamini seista silmitsi tulvade tekitatud looÜhelt poolt on see seotud kliimaduskatastroofidega.

Linnastunud piirkonnad,
kus tõenäoliselt suureneb
üleujutusoht, 2071–2100
üleujutusohtu ei ole
0,01–5%
5–10%
10–15%
15–30%
> 30%
andmed puuduvad
Allikas: Euroopa keskkonnaagentuur

muutusega, teiselt poolt linnastumisega: elurajoone rajatakse
aina rohkem veekogude
lähedale madalamatele
aladele.

2020. aasta veebruar: Ühendkuningriik

Veebruari keskel jõudis Suurbritanniasse ja Iirimaale torm Dennis, üks
ajaloo tugevaim troopikaväline tsüklon. Üle Atlandi liikunud pöörise keskmes langes õhurõhk Islandi juures suisa näiduni 920 mb.
15. ja 16. veebruaril tõi torm Briti saartele tugevad tuuled ja ägedad vihmasajud.
Üleujutused räsisid kõige rängemalt Inglismaa keskosa ja Walesi lõunaosa.
Olukord võttis looduskatastroofi mõõtmed, kannatada sai hulk
elumaju, vesi uhtus minema sõidukeid ja teid, tekkisid maalihked, paraku hukkus ka vähemalt seitse inimest.
Alles nädal varem,
8.–11. veebruaril,
oli SuurbritanÜHENDKUNINGRIIK
niat räsinud
torm Ciara,
millega samuti kaasnes tugev
vihm ja mõnel pool
üleujutused.
Foto: PA Wire /
millimeetrites
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Allikas: Met Office

Ent Dennis ja Ciara ei ole olnud ainsad, mis
on Briti saari lühikese aja jooksul kimbutanud. Talviste üleujutuste jada sai alguse
2019. a hilissügisel. Inglismaa keskosas sadas rohkelt juba oktoobrikuus, väga tugev
vihm tuli novembri alguses. Nõnda olid pinnas ja
veekogud vett täis ja tekkisid üleujutused. Näiteks Sheffieldis tuli
8. novembril ostlejatel veeta öö kohalikus kaubanduskeskuses,
sest ümbruskonna teed olid vee all. Mõnel liinil peatus rongiliiklus.

HISPAANIA

2020. aasta jaanuar:
Hispaania ja Prantsusmaa

KREEKA

19. jaanuaril jõudis Atlandi ookeanilt üle liikunud pööris kange tormina IdaHispaania kohale. Troopikaväline tsüklon Gloria tõi tugeva tuule ja vihma,
tekkisid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Mõnel pool tulid sademed
lumena. Mitmes ilmajaamas registreeriti uus sademete rekord, mõnes paigas
sadas kaks korda senisest rekordist rohkem. Vilafrancas tuli 21. jaanuaril ööpäevas maha 86 cm lund, mis purustas Hispaania ametliku rekordi (varasem
samas kohas: 1968. a 80 cm lund). Kannatada said ka Vahemeres asuvad
Baleaari saared. Tormituul tegi igal pool palju kahju. Gloria tekitatud kaoses
hukkus Hispaanias 14 inimest.
Lõuna-Prantsusmaal tõusis vihmasadude tõttu mitu jõge üle kallaste. Ka seal
tuli ette maalihkeid, mistõttu olid mõned teed läbimatud. Evakueeriti mitu
tuhat inimest. Prantsusmaal inimohvreid ei olnud.
Foto: AFP / Scanpix
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2021. aasta juuli: Saksamaa ja Belgia

Eelmisel aastal tabas mitut Euroopa riiki üleujutus. Selle tagajärjed olid kõige laastavamad Saksamaal, aga ka Belgias, vähem said kannatada piirkonnad Luksemburgis,
Austrias, Itaalias, Prantsusmaal ja Madalmaades.
Ekstreemsed vihmasajud vallandusid 12.–15. juulil. Saksamaal sadas mõnes piirkonnas ühe päevaga alla kuu keskmine hulk sademeid. Mitu jõge tõusis ajaloo kõrgeima
veetasemeni, näiteks Kylli jõgi kerkis ühelt meetrilt 7,85 meetrini. Kõige traagilisemad sündmused leidsid aset Ahrweileri piirkonnas, kus üle kallaste tunginud Ahri
jõgi pühkis minema palju maju, külas hukkus üle saja inimese.
Belgias sai suuri kahjustusi Limburgi ja Liège’i
12.–15. juuli sademete summa
provints, sh Liège’i linn, kust voolab läbi Meuse’i
jõgi. Sademeid tuli enim Jalhay piirkonnas, kus
sadas 48 tunni jooksul 271,5 mm, s.o kolm korda
rohkem kuu keskmisest. Ühtlasi on see Belgia
absoluutne rekord.
Mitut Euroopa riiki tabanud üleujutustes hukkus
243 inimest, sh Saksamaal 196 ja Belgias 43.
Hinnanguliselt põhjustas looduskatastroof vähemalt 10 miljardi euro suuruse kahju.
See vapustus tekitas küsimusi, kuidas arenenud
ühiskond ei ole suutnud luua toimivaid hoiatusja ennetussüsteeme, vältimaks inimohvreid.
Ahri jõe üleujutus
Foto: Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni FB-leht / Nahel B

2021. aasta august: Türgi

2021. aasta jaanuarveebruar: Kreeka

Sademete hulk millimeetrites

0,1 1 2 5 10 15 20 30 50 75 100 125 150

7. augustil jõudsid Musta mere äärde Põhja-Türgi kohale tugevad
vihmasajud ja äikesetorm. Nädala jooksul tuli rohkelt sademeid, tekitades katastroofilisi üleujutusi ja maalihkeid. Seda on kirjeldatud
kui üht Türgi ajaloo kõige hullemat üleujutust. Hukkus vähemalt 81
inimest ja sajad said viga, evakueeriti ligi 2500 inimest. Tulvavesi hävitas hooneid, sildu ja sadu muid objekte, tekkisid elektri- ja joogiveekatkestused. Kaose põhjusteks peeti kliimamuutusi, aga ka linnastumist: jõgede lammialad on täis ehitatud.

Mullu jaanuaris ja veebruaris tabas Kirde-Kreekat mitu tugeva vihma perioodi,
mistõttu tulid üle kallaste
Maritsa (Évrose) jõgi ja tema lisajõed. Üleujutused
ei ole selles piirkonnas erakordsed, kuid mullune ületas
senised. Rängalt sai kahjustada
hulk maju, põlde ja sildu, mitmel
Üks paljudest ära uhutud
maanteel katkes liiklus, tuli evakueeteedest Évrose piirkonnas
rida inimesi.
Foto: GeorgeAlep123 /
Kõige intensiivsemad sajud tabasid piirkonda 12. jaanuaril ja
Wikimedia Commons
1. veebruaril. Selle aja sisse jäi ka kõva lumetorm, mistõttu
sulama hakanud lumi andis üleujutustele oma osa. Juhtunut
kirjeldati kui üht suurimat looduskatastroofi Évrose piirkonnas.
Hukkus üks päästetöötaja.

Foto: Türgi politei

TÜRGI

2021. aasta november: Bosnia ja Hertsegoviina

Möödunud aasta viimane tähelepanuväärsem üleujutus tabas Bosnia ja
Hertsegoviinat, kus 4.–11. novembrini kestnud tugevad vihmasajud põhjustasid uputusi mitmel pool. Riigi hüdrometeoroloogiainstituut andis
5. novembril punase taseme hoiatuse. Enim sai kannatada Sarajevo eeslinn Otes, mis piirneb mitme jõega. Üleujutuse tõttu tuli evakueerida inimesi ja sulgeda teid, sh üks kiirtee. Kahjustada sai hulk hooneid, autosid jm,
Sarajevos oli paaritunnine elektrikatkestus, mitmel pool ei soovitatud
kraanivett mõnda aega tarvitada. Inimohvreid ei olnud.
Foto: Pixsell /PA Images / Scanpix
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Foto: Jaanus Terasmaa

Lõuna-Eesti allikad

Laurimäe lätete vesi on nii rauarikas, et erkoranži ookrikihiga on kaetud kogu allikaoja põhi paarikümne meetri pikkuselt

Allikad Koiva vesikonnas
Eesti kagusopis asuva Koiva vesikonna allikate kohta on
seni avaldatud vähe andmeid ja kirjeldusi. Et seda tühimik
ku täita, tegi Tallinna ülikooli ökoloogia keskus 2021. aasta
aprillis ja augustis välitöid.
Marko Vainu, Jaanus Terasmaa

M

õõdetud hüdroloogilistest
ja -keemilistest näitajatest
annab ülevaate infograafika, siinses artiklis keskendume allikate loodusgeograafilistele eripäradele
ja pärimusele. Käsitleme Koiva vesikonda nn veemajanduslikes, mitte
hüdrograafilistes piirides, misõttu
peame vesikonna osaks ka Pedetsi jõe
Eestisse jäävat valglat, mis hüdrograafiliselt kuulub Daugava vesikonda.
Allikad Mustjõe ürgorust lääne ja
põhja pool
Piirkonnas on allikaid vähe või pole
neid veel kaardile kantud ning teada-
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olevad allikad on veevaesed. Nende
veevaeste allikate seas kõige veerohkem on Märdeläte (nr 1 infograafikal lk 20–21; edaspidi sulgudes
ainult number) Karula rahvuspargis
Väikese Saarejärve lähedal. Tegemist
on küllaltki mineraalainerikka langeallikaga, mis asub metsasel nõlval.
Mineraalainerohkuse annavad lubjarikkast pinnasest pärinevas vees tavalised vesinikkarbonaat-, kaltsium- ja
magneesiumioonid. Allikaojast võib
leida ka allikalubja tükke.
Lõuna-Eesti allikate vesi on liivakivist koosneva aluspõhja tõttu üldjuhul pehmem kui Põhja- ja LääneEesti allikate vesi. Karedama veega
allikaid võib seal leida kohtades, kuhu

viimasel jääajal on maha jäetud rohkem karbonaatset materjali sisaldavat moreeni. Rahvapärimuse järgi on
Märdelätte vett pruugitud raviotstarbel, aga ainult meeste puhul [3]. Selle
allikaga veega on soovitanud ennast
turgutada Kaika Laine [2].
Märdelätte lähedal asub Annõläte
(2), mis on pärimuse põhjal naiste ravimise allikas [3]. Praegusajal
väga veevaest allikat on raske leida:
mäenõlval, mida katab tiheda alusmetsaga lepik, on niiske mudane
ala, kust vesi immitseb mööda nõlva
alla. Kohalike sõnul kaotas allikas
tavapärase veehulga siis, kui tema
väljavooluala asupaik mõned aastad
tagasi ootamatult muutus ja allika äärde viiv rada läkss liigniiskeks.
Selle ajani oli allika juures agaralt
sooritatud ravirituaale.
Lähikonnas Suure Saarjärve idakaldal peaaegu veepiiril asub Saarjärve
läte (3). Allikas on ümbritsetud
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Foto: Jaanus Terasmaa

betoonist raketega ja kaetud kaanega,
mille juures on veekopsik. Väljavool
rakete vahelt järve on peaaegu olematu.
Karula rahvuspargi lõunaosas
Peräjärvest lõunas paikneb veel kolmas veevaene allikas, Paruniläte (4).
Kuna see on üks Peräjärve metsaraja
huvipunkte, viib selle juurde mugav
laudtee. Allikas ise meenutab pigem
vana kaevu. Kandiliste puidust sammaldunud rakete põhjas, maapinnaga peaaegu samal tasemel leidub küll
vett ning rakete juures ka tass, kuid
väljavool rakete vahelt on väga väike
ning seegi vähene vesi imbub soostuva kuusiku turbapinnasesse. Allika
kõrval paikneva infotahvli järgi olevat sellest lättest omal ajal veetud vett
Vana-Antsla mõisniku jahilossi.
Karula rahvuspargist edela pool
hõredas palumetsas Roodsioja järsu
kaldanõlva jalamil asub RoodsiMõtsakunna allikas (5). Langeallika
ümbrus on korrastatud, mugavama
ligipääsu tarbeks on rajatud trepp
ning veevõttu lihtsustab ülevoolu
lävend. Kuna allika toiteala on metsane, on inimmõju olnud väike. Vesi
pärineb Kvaternaari setetest.
Selleks et pääseda vesikonna läänepoolseima, Mallustõ lätte (6) juurde, tuleb läbida 400 meetrit mustikamännikut, kuid allikat ei ole kerge
leida. Sälkorg, kus allikas paiknema
peaks, on täidetud raiejäätmetega.
Nende vahel voolab orus küll vesi,
kuid see oli väga lahja (elektrijuhtivus 50 µS/cm), mis on omane pigem
vihma- või lumesulamisveele. Vesi
valgubki sälkorgu väikeselt soolapilt.
Kusagil raiejäätmete all võib veevaene
allikas olemas olla, kuid 2021. aasta
aprillis ei olnud seda võimalik kindlaks teha.
Lättest viis kilomeetrit kagu
pool tihedas kuusikus soolapi piiril asub väike ja raskesti ligipääsetav
Põrguhavva allikas (7). Kui Mustjõe
veetase on madalam, võib Võru‒Valga
maantee lähedalt jõe paremkaldalt
leida Valgemäe allika (8). See voolab
välja Mustjõe liivakivipaljandist ning
on kantud ürglooduse raamatusse [1].
Allikas on liivakivisse uuristanud väikese koopa, mille jõgi kõrgema vee-

Lilleoru talu juures järsus sälkorus avanevad Lõuna-Eestis haruldased karstiallikad,
mis moodustavad dolomiidiastangust alla voolates väikese kaskaadi
taseme korral üle ujutab. Mustjõe
ürgoru paremkaldal asub ka Roobi
läte (9), veevaene allikas, mis avaneb
Mustjõkke suubuva kuivenduskraavi alguses.
Vesikonna põhjaosast on teada
ainult üks allikas: Kandsimäe läte
(10). Paraku oli 2021. aasta kevadeks
allika asukohas raadatud lehtpuusalu
ning allikast jäänud järele vaid vesised
lombid mudapinnasel. Eeldatavasti
oligi tegemist veevaese allikaga, mis
võis maaomanikul töid tehes kahe
silma vahele jääda, kuigi allikas
oli kantud keskkonnaregistrisse.
Võimalik, et allika veevool aja jooksul
taastub, sest maapinnal tehtavate
töödega võib küll rikkuda allika
välisilme, ent põhjavee eelistatud
liikumissuundadele ei saa see tegevus
märkimisväärset mõju avaldada.
Allikad Mustjõe ürgorust lõuna ja
ida pool kuni Haanja kõrgustikuni
Siinsed allikad on peamiselt seotud Mustjõe ürgoru suubuvate jõgede ja ojade ürgorgudega. Peetri jõe
ääres Karisöödi külas Ülem-Devoni
Plavinase lademe karbonaatkivimite
avamusalal asuvad Lilleoru allikad
(11). Ühel neist on lagunenud puidust
rakked ja napp väljavool. Allikavee
suur elektrijuhtivus ja vesinikkar-

bonaatide sisaldus (495 mg/l) annavad tunnistust, et see pärineb ÜlemDevoni põhjaveekihist.
Allikast 50 m eemal, Peetri jõe
orgu suubuva järsunõlvalise sälkoru
veerudel avanevad aga Lõuna-Eesti
kontekstis haruldased karstiallikad.
Lätete vesi pärineb neist sadakond
meetrit ülesvoolu karstikurisusse
suubuvast kuivenduskraavist. Kraav
saab alguse Ummissaarõ soost, mistõttu on allikate vesi lahja ja põhjavee seisukohalt madala pH-ga (6,9).
Karstiallikad on kõrgveeajal Koiva
kontekstis veerohked, andes vett paar
liitrit sekundis.
Lilleoru allikatest kaks ja pool kilomeetrit lääne pool leiab metsa seest
teisegi väikese karstiala. Seal neeldub Lepistkniidult algav pruuniveeline oja kurisutesse ning tuleb 70
meetrit põhja pool taas maapinnale
Lepistkniidu allikana (12).
Mitu huvitavat allikat ja allikarühma asub Vaidva-Peeli ürgoru veerul.
Neist Tundu läte (13) oli taas väikese
vooluhulgaga, kuid vee koostise poolest uuritud allikatest kõige omapärasem. Tasub uurida, milline on selle
allika vee päritolu ja mis on tinginud
mitmekesise mineraalainete koostise.
Joogiveele kehtestatud piirmäärasid
ületas allikavesi aga üksnes rauasisal-
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LõunaEesti allikad

Allikad Koiva vesikonnas
Koiva vesikond on üks Eesti kolmest veemajanduslikust vesikonnast Lääne- ja
Ida-Eesti vesikonna kõrval. Neist kahest on see tunduvalt väiksem, hõlmates
Eesti kagunurgas ainult 131 km2. Suurem osa Koiva jõe vesikonnast jääb Lätti.
Allikate kaardistamise rakendusse allikad.info on 2022. aasta märtsi alguse
seisuga kantud Koiva vesikonnas 88 kinnitatud või veel ülekontrollimist vajavat allikapunkti, mille saab jaotada 42 üksikallikaks või allikarühmaks.
Esitatud andmete aluseks olevad välitööd tehti 2021. aasta aprillis ja
augustis Interregi Est-Lat programmi projekti Interreg Eesti-Läti programmi raames.

10. Kandsimäe
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uuritud ala

3. Saarjärve
Mu

Silmäviilätted
Foto: Marko Vainu

2. Annõläte
Q < 0,1 l/s
SEC 690 μS/cm

20. Silmäviilätted
Q 3 l/s
SEC 600–640 μS/cm
Vähesel määral leiti kolilaadseid
baktereid. Enim põllumajandusreostuse mõju, NO3--sisaldus 21 ja
34 mg/l, mis on küll allpool joogivee piirmäära 50 mg/l, kuid üldlämmastiku sisaldus vastas vooluveekogude kesisele ja väga halvale
seisundiklassile.
21. Kangsti

1. Märdeläte

Foto: Karin Sisask

6. Mallustõ

4. Paruniläte
SEC 310 μS/cm

Q 2 l/s
SEC 690 μS/cm

5. Roodsi-Mõtsakunna

SEC 420 μS/cm

rg

Q < 0,1 l/s
SEC 370 μS/cm

rg
o

Q 0,2 l/s
SEC 270 μS/cm

19. Matsi

9. Roobi

eü

Q 0,2 l/s
SEC 250 μS/cm
Kolibakterit ega kolilaadseid
baktereid ei leitud.
Väikseim Mg- ja N-sisaldus.

7. Põrguhavva
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Q < 0,1 l/s
SEC 250 μS/cm
Vähesel määral leiti kolilaadseid
baktereid.
Väikseim Ca- ja HCO3- - sisaldus.
Tundu läte
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i

Mustj

õgi

16. Piimasilla
SEC 330 μS/cm

Vaidva
jõ

gi

13. Tundu
Q < 0,1 l/s
SEC 1000 μS/cm
Suurim mineraalainete sisaldus,
sh Na, Mg, Ca, F, Cl, Br, SO42-,
HCO3-, Li, Si, Sr. Fe-sisaldus veidi
üle joogiveenormi.
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õg
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e
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15. Tuurimäe

Peet
ri

12. Lepistkniidu
SEC 80 μS/cm
11. Lilleoru
SEC 160–690 μS/cm
Foto: Marko Vainu
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Mu
s

Q suurim allikas u 2 l/s
SEC 540-660 μS/cm
Suurima tõusuallika Fe-sisaldus
ületas joogivee piirmäära seitse
korda, Mn-sisaldus kaks korda.
Lisaks üks suurimaid Sr-sisaldusi.

VARSTU

tjõ

14. Laurimäe

8. Valgemäe

20

Mustjõgi

Q 0,4 l/s
SEC 690 μS/cm
Kolibakterit ega kolilaadseid
baktereid ei leitud.
Üks suurimaid SO42--sisaldusi:
24 mg/l.

Märdeläte

i

õg

stj

Q < 0,1 l/s
SEC 480 μS/cm
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jõgi

Q Silmaallikas 2 l/s
SEC 320-489 μS/cm
Silmaallika Fe-sisaldus ületas
joogivee piirmäära viis korda,
Mn-sisaldus kaks korda.
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jõgi

u jõgi

d
Võhan
Vana
jõ

gi

u
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Võ

Esitatud on allikate vooluhulk (Q), elektrijuhtivus (SEC) temperatuuril 25 °C, mineraalainete märkimisväärseim sisaldus ning üksikutel allikatel koli- ja kolilaadsete
bakterite leidumus. Mida suurem on elektrijuhtivus, seda rohkem on vees lahustunud ioone ehk seda suurem on mineraalainete sisaldus. Üksikute mineraalainete
sisalduste puhul tähistavad "suurim” ja “väiksem” vesikonnas põhjalikult uuritud
allikate (tumesinised) omavahelist võrdlust. Eraldi on esile toodud ühendid, mille
sisaldus ületas joogivee või vooluveekogude hea seisundi piirmäärasid. Bakterite
poolest viitab kolibakterite leidumine vees otseselt fekaalsele reostusele, kolilaadseid baktereid võib looduses leiduda mitmel pool ning üldjuhul on nad inimese
Rõ tervisele ohutud.

i
jõ g

jõ

Vorstimäe allikas

gi

Iskna jõgi

ug
e

Foto: Marko Vainu

Pikätükümäe allikas

22. Karaski

Foto: Marko Vainu

SEC 480 μS/cm
34. Pikätükümäe
23. Ploomi

Q suurem allikas 0,2 l/s
SEC 280–370 μS/cm
Suurim NH4--sisaldus 2,7 mg/l,
mitu korda üle vooluveekogude väga halva seisundiklassi
(0,61 mg/l) ja joogivee piirmäära (0,5 mg/l).

24. Mäe-Kaugu
SEC 560 μS/cm

RÕUGE
35. Härämäe

26. Süväoja

i

ijõg

l
Pär

Q 0,1 l/s
SEC 420 μS/cm

Q põhjapoolsed 0,2 l/s
SEC 250–440 μS/cm

25. Mõõnoja

32. Vorstimäe
Q suurem allikas 0,4 l/s
SEC 470 μS/cm
Suurim K-sisaldus 8 mg/l.

27. Veskilätted

Q ca 2 l/s
SEC 370 μS/cm

SEC 470 μS/cm

38. Misso

Piusa
jõ

Q 4 l/s
SEC 170–630 μS/cm
Vee koostis varieerus: augustis
saadi suurimad Pb- ja Zn-sisaldused, sh Pb-sisaldus üle joogivee piirmäära (0,012 vs.
0,010 μg/l) , kuid aprillis olid
need ligi 10 korda väiksemad.

gi

33. Kunnumäe
28. Pärlijõe veski

30. Kepeski

Pä
r

SEC 290 μS/cm

lij

SEC 430–480 μS/cm

SEC 510 μS/cm

õg

i

37. Puupõllu

Haanja-Ruusmäe küngastik

29. Kitseoru

Q 0,1 l/s
SEC 320 μS/cm

Ko
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oja

oja
ga
Kol

17. Külmläte
Q 0,2 l/s
SEC 240 μS/cm

Kuu
ra j
õ

SEC 240 μS/cm

gi

Q 5 l/s
SEC 470 μS/cm
18. Neitsilätted

VASTSELIINA
Piusa jõgi

36. Hutitaja
Q < 0,1 l/s
SEC 540 μS/cm

MISSO
39. Süvälohu
SEC 260–380 μS/cm

31. Pütsepa
Q kolm allikat neljast 0,4 l/s
SEC 370 μS/cm
Suur NH4-- sisaldus 0,85 mg/l, üle
vooluveekogude väga halva seisundiklassi (0,61 mg/l) ja joogivee piirmäära (0,5 mg/l).

42. Lättepera

Pedetsi jõ

Va
Qidmõnikümmend
l/s
va
jõg
SEC 380
i μS/cm

41. Kõrgõssaarõ
Q 0,02 l/s
SEC 560 μS/cm
Suurim Fe- ja Mn-sisaldus, vastavalt
1,7 mg/l ja 0,9 mg/l. Mn-sisaldus ületas joogiveenormi 17 korda. Ainus
allikas, kus Co oli üle määramispiiri.

Pütsepa läte
Foto: Jaanus Terasmaa
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Tuurimäe silmaallikas on moodustanud ümbritsevast maapinnast kõrgema kupli
ning selle lael olevast veesilmast voolavad ojakesed välja kolmes suunas
duse poolest, mis on põhjavee puhul
tavaline.
Tundu lättest kaks kilomeetrit ida
pool avanevad Peeli jõe ürgoru veerul
Laurimäe lätted (14). Allikarühma
suurim on paarimeetrise läbimõõdu ja sügavusega tõusuallikas, mis
on täidetud rauabakterite elutegevuse tõttu tekkinud oranži settega.
Rauaookriga on kaetud ka kogu allika
väljavooluoja, kuni selle suubumiseni
Kurõojja. Nii tekib oja kallastel sambla ja mulla rohekaspruunika värvuse
taustal huvitav kontrast.
Laurimäe lätetest kolm ja pool
kilomeetrit ida pool Peeli jõe orus
kohas, kus Pähni oja suubub ürgorgu, asub soostunud oruterrassil Tuurimäe allikate (15) ala. Oja
paremkaldal paikneb kümmekond
valdavalt väikest langeallikat, allikaid
leidub ka oja vasakkaldal. Kõige huvitavam allikarühmas on Tuurimäe silmaallikas. See on ligi neljameetrise läbimõõduga veesilma moodustav
tõusuallikas, millest voolab eri suundades välja kolm ojakest. Allikaveest
välja sadestunud setetest on kujunenud kuppel, mis ulatub soostunud
niidu pinnast kõrgemale. See pakub
omapärast vaatepilti: veesilm ei asu
mitte oruterrassi madalaimas, vaid
hoopis kõrgeimas kohas. Allika vett
olevat 19. sajandi algul viidud ravi
otstarbel isegi Riiga [3].
22
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Tuurimäe allikatest 300 meetrit
põhja pool asub Piimasilla allikas
(16). Selle vooluhulk on küll väga
väike, kuid läte paistab ümbritsevast
lepikust hästi välja, kuna paarimeetrise väljavooluala põhjas asetseb paks
kiht erkoranži rauaookrit.
Vaidva-Peeli ürgoru kõige idapoolsem allikas on Külmläte (17). See
paikneb Paganamaa maastikukaitsealal matkaraja kõrval kuusikus ja
sinna pääseb lihtsalt ligi. Langeallika
väljavooluala on lai ja liivane, vooluhulk oli taas väike. Vee koostis oli
sarnane Roodsi-Mõtsakunna allika
omaga: vähe mineraalaineid ja lämmastikuühendeid.
Paganamaast põhja poole Kolga
oja orulammi lõunaserva jäävad
Neitsilätted (18). Need on kantud
ürglooduse raamatusse; kirjelduse järgi on alal olnud kolm suuremat allikat [1], mis on nime saanud linnamäelt alla hüpanud kolme
neiu järgi. Kobraste tegevuse tõttu on
kogu lamm üle ujutatud, seetõttu on
allikakohti looduses keeruline kindlaks teha.
Matsi külas Mustjõe ürgoru veerul
asub Matsi allikasoo, milles eristuvad
konkreetsete väljavoolukohtadega
Matsi allikad (19). Neid ümbritsevas
liigirikkas allikasoos kasvab muu hulgas teise kaitsekategooriasse kuuluv
kollane kivirik (Saxifraga hirculus).

Nendest allikatest kolm kilomeetrit põhja pool Kangsti külas, nimelt
Mustjõe orgu suubuva Reedu oja
oru (Noodaoru) idaveerul paikneb
taas mõni eripärane allikas. Võru–
Valga maanteele lähemal asetseb kaks
Silmäviilätet (20). Allikad on teineteisest alla 10 meetri kaugusel, kuid
üks on tõusuallikas ja teine langeallikas ning ka allikate vesi erineb
teatud määral. Kumbki läte voolab
välja oruveeru uuristatud väikesest
koopast, kusjuures tõusuallika koopakese põhjas keerutab liiva üles suur,
mõnekümnesentimeetrise läbimõõduga grifoon. 2021. aasta augustis ei
saanud allikaid enam sama hästi vaadelda kui aprillis: koprad olid vahepeal nende väljavooluojale paisu ette
ehitanud, mistõttu olid allikakoopad
üle ujutatud. Lätted on ohvriallikatena muinsuskaitse all. Uuritud Koiva
allikatest ilmnes nende vee tunduvalt
suurema nitraadisisalduse tõttu kõige
enam põllumajandusreostuse mõjusid võrreldes teiste allikatega. See ei
ole üllatav, sest nende toiteala on
intensiivselt põllustatud.
Reedu oja orgu mööda 150 meetrit allavoolu asub Kangsti liivakivipaljandi allikas (21), mis on kantud
ürglooduse raamatusse [1]. Allikas
voolab välja pooleteise meetri kõrguses ja nelja meetri laiuses liivakivipaljandis olevast lõhest, nõnda
on sinna hakanud kujunema allikakoobas. Põhjalikku veeanalüüsi ei
ole tehtud, sestap ei ole nitraatide
sisaldus teada, ent mineraalainete
üldsisaldus allikavees oli isegi suurem
kui Silmäviilätetes ehk võrreldav vesikonna mineraalainerikkaimate allikate omaga.
Mitu allikat või allikarühma on
seotud Pärlijõe oruga. Alates suudme poolt on esimene kaardile kantud
allikas Karaski läte (22). See asub
vasakul kaldalammil jõest kümmekonna meetri kaugusel; kui jõe veetase on kõrge, ujutatakse lamm üle.
Tõusuallikas moodustab paarimeetrise läbimõõduga veesilma. Kilomeeter
kagu pool Kaugu külas asuvad kahe
naabertalu õues Ploomi (23) ja MäeKaugu lätted (24). Mäe-Kaugu lätted on suunatud toru kaudu taluõuel
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olevasse tiiki. Kuna allikad asuvad
õuealal, ei pääse neile avalikult ligi.
Kaheksasada meetrit ida pool leiab
maantee kõrvalt Mõõnoja lätted (25):
kaks langeallikat, millest ühe vesi valgub vasakult kaldalt otse jõkke, teisest saab alguse järsus sälkorus voolav oja. Veel kilomeeter ida pool paikneb jõe paremkaldal sajameetriste
vahedega kolm allikarohket metsast
sälkorgu. Neis asuvaid Süväoja lätteid (26) võib kokku lugeda kümmekond. Üksikuna võttes on need kõik
vähese vooluga langeallikad. Kõigis
kolmes sälkorus moodustub allikatest
Pärlijõkke suubuv ojake.
Pärlijõe orus kõige kõrgemal ülesvoolu olevad allikad asuvad Saarlase
ja Pärlijõe veski juures. Saarlase veskipaisu all voolavad jõe paremast
kaldast välja Veskilätted (27), mis
ürglooduse raamatusse on kantud
Saarlase allikatena [1]. Kuna tegemist
on taas Ülem-Devoni karbonaatkivimite avamusalaga, avanevad allikad
jõe kaldanõlva moodustava dolomiidi
sees olevatest lõhedest. Suurima lõhe
otsas asetseb veevõtu lihtsustamiseks
puidust toru. Vaid 600 meetrit lõuna
pool Pärlijõe veski paisu all asuvad
jõe vasakkaldal Pärlijõe veski lätted
(28), mis on koos Saarlase allikatega
kantud ürglooduse raamatusse [1].
Väikesed tõusu- ja langeallikad avanevad lagunenud veskihoone alt tuleva kanali kallastel.

Kangsti allikas voolab välja liivakivipaljandis olevast lõhest. Selle tulemusel on
hakanud kujunema allikakoobas
tuleb alles meetreid eemal taas päevavalguse kätte.
Kitseoru allikatest viissada meetrit
loode pool paiknevad Kepeski lätted
(30). Oja kaldal on kaardistatud kaks
allikakohta, millest põhjapoolsem on
tekkinud mitme meetri laiusest tillukeste langeallikate vööndist ning selle
vesi valgub otse kobraste üleujutatud ojalammile, moodustamata voolusängi. Lõunapoolsem lättekoht on
omapärane tilluke 10 x 5 m suurune
õõtsikuline allikasoo, mille peal on
näha lubisettega kaetud taimestumata väljavoolukohti.
Teine suurem allikarühm siinsel
alal on Pütsepa Silmaveeallikad (31),
mis asuvad Käänu külas Ruusmäe
kiriku taga künkanõlval kasvavas
kuusikus. Suurimale allikale on ehitatud betoonrõngastest rake, mis on
kaetud lahtikäiva puitkaanega. Kolm
ülejäänud allikat on looduslikul kujul
soisest samblasest nõlvast välja voolavad langeallikad. On arvatud, et
nende lätete vesi ravib silmi [3].
Ruusmäelt põhja ja loode poole
kahe kuni kolme kilomeetri kaugusele jääb kolm mäe-nimelist allikarühma: Vorstimäe, Kunnumäe ja
Pikätükümäe lätted. Vorstimäe allikad (32) jäävad Ruusmäelt otse põhja
poole ning asuvad Vorstimäe nõlval.
Eristub kaks mõnemeetrise läbimõõduga laia õhukese veekihiga väljavoo-

luala, kust saavad alguse nõlvast alla
Sitasuusse valguvad ojakesed.
Kilomeeter ida pool paiknevad
Kunnumäe nõlval Kunnumäe lätted
(33). Paarisajameetrise vahega on kaks
veevaest langeallikat. Põhjapoolsema
väljavoolukoha ümber on laotud maakividest ring. Selleks et tõsta veesilmas
veetaset, on väljavool ringist tõkestatud. Vesi, mis allikast välja niriseb,
valgub mööda nõlva alla, kuid paari
kümne meetri pärast künka jalamil
imbub vesi taas kõdukihti ja pinnasesse. Samamoodi on lõunapoolse veel
veevaesema allikaga.
Pikätükümäe allikad (34) asuvad
veel poolteist kilomeetrit ida pool
samanimelise mäe nõlval. Eristub
kaks allikakohta; ühest on kujundatud
paarimeetrise läbimõõduga veesilm,
millest voolab välja ojake. Teine on
raskesti määratava hajusa väljavoolu ala tarnamätaste vahel. Veesilma
moodustava allika ammooniumirohkus võib viidata majapidamisheitvee reostusele. Kuna allika lähedale
oli kuhjatud biolagunevaid jäätmeid,
võis ammoonium pärineda ka sealt.
Härämäe läte (35) ja Hutitaja
allikas (36) paiknevad teineteisest
kaheksa kilomeetri kaugusel, kuid on
olemuselt sarnased. Mõlemad asuvad taluõuede kõrval ning on ehitatud ülevoolavaks kaevuks. Härämäe
allikale on paigaldatud betoonrak-
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Allikad Haanja-Ruusmäe küngastikul
Haanja-Ruusmäe küngastiku Koiva
vesikonda kuuluval osal avanevad allikad peamiselt künkanõlvadel. Kõige
vee- ja allikarohkem on Kitseoru allikarühm (29) Kuiandi külas. Seal on
kaardistatud üheksa väikest tõusuallikat, mis annavad alguse ojale. Lätted
asuvad soostunud kuusikus, kus nad
on turba sisse moodustanud veesilmi,
millest ühe põhjas on näha tillukesi
grifoone. Mõni allikas avaneb justkui
mitu korda, sest allikalehtrist nähtavale ilmuv vesi on uuristanud endale voolusängi turbakihi alla, mis on
puujuurtega läbi põimunud ja sammaldega kaetud. Seetõttu kaob voolav
vesi vahepeal pinnase alla tagasi ning

23
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Kõrgõssaarõ Silmaallikas pärast metsaistutustöid. Allikas on kantud pärandkultuu
riobjektide ja looduslike pühapaikade registrisse, kuid mitte keskkonnaregistrisse
ked ja Hutitaja allikale puitrakked
ning mõlemas on veevõtupump.
Kummalegi lättele ei pääse vabalt ligi.
Kuna mõlemast allikast niriseb rakete vahelt vett välja ja valgub nõlvast
alla, saab neid pidada täieõiguslikeks
allikateks.
Haanja-Ruusmäe küngastikust ida
poole jääv ala
See ala on samamoodi kui vesikonna
lääneosa allikavaene, teada on üksnes kuus allikat või allikarühma, millest enamik kuulub hüdrograafiliselt
Daugava vesikonda. Ainsana viib alal
oma veed Koiva jõkke Savioja külas
asuv Puupõllu allikas (37). Nimi
tuleneb asukohast heinamaale vagudesse istutatud kuusenoorendiku
kõrval. Tegemist on veevaese langeallikaga, mis paikneb puupõllu piiril
hõredas lehtpuutukas, ja on ümbritsetud vanade puitraketega. Kuni meie
välitöödeni võis allikat pidada Koiva
vesikonna kõige prügirohkemaks allikaks: selle ümber lehtpuutukas vedeles kümneid tühje plastpudeleid.
Oma vee Daugavasse viivatest allikatest põhjapoolseimad on Misso
Viinavabriku allikad (38), mis asuvad Pööni kõrtsi-külalismaja taga
Pedetsi jõe vasakul kaldal. Allikad on
kantud ürglooduse raamatusse [1].
Eristub kolm suuremat allikat, millest kaks asuvad suletud betoonrake24
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te sees ning mille vesi on suunatud
torude kaudu allikate veest paisutatud tiikidesse. Kolmas suurem allikas
on looduslik langeallikas.
Kiviora külas mõnesaja meetri kaugusel Eesti-Vene piirist vahetult Süvälohu talu kõrval asuvad
Süvälohu allikad (39). Need väikesed veevaesed langeallikad asetsevad
kobraste tegevuse tõttu osaliselt üle
ujutatud tihedas toomingavõsas ja
angervaksatihnikus.
Keskkonnaregistri andmetel on
Eesti-Vene piirile veel lähemal Parmu
külas paiknev nimetu allikas (40).
Kuna see asub piirijõe Pedetsi jõe
kaldal väljaehitatud piiritarast väljaspool, ei pääse sellele ligi. Läti piirist alla kilomeetri kaugusel hüljatud Kõrgõssaarõ küla endisel heinamaasiilul asub tilluke Kõrgõssaarõ
Silmaallikas (41). Nagu Kandsimäe
läte oli ka see saanud 2021. aasta
kevadel kannatada metsatööde käigus: metsaistutustraktor oli allikakoha
muutnud kaheks sügavaks mudaroopaks, mis olid vett täis. Paika aitasid
kindlaks teha ümbruses vedelenud tühjad plastpudelid ning varem allikasilma
ümbritsenud puitrakke tükid. Kuigi allikas on kantud pärandkultuuriobjektide
registrisse, polnud sissekannet keskkonnaregistris, seetõttu jäi ta metsatöödel märkamata. Välitöödel taastasime allika väljavoolu.

Oma ringkäigu lõpus jõuame
vesikonna kõige veerohkemate allikateni, Lättepera allikateni (42).
Need asuvad metsasügavuses Hino
järvest kilomeeter loodes ning on
kantud ürglooduse raamatusse [1].
Õigupoolest ei ole näha ühtegi allikat,
sest need paiknevad paisjärve põhjas.
Nimelt on allikate jõul varem töötanud vesiveski, mille varemed on tänini alles. Praegusel ajal on lagunevat
veskipaisu taastanud ja tõstnud koprad. Kuna paisjärve vesi sisse ei voola,
kuid väljavool ulatub mõnekümne
liitrini sekundis, on vooluhulga poolest tegemist lausa hiiglastega võrreldes vesikonna teiste allikatega. Kogu
Eesti mõttes ei ole see siiski eriline,
sest meie suurimate lätete, nimelt
Pandivere kõrgustikku ümbritsevas
vööndis olevate allikate vooluhulk
ulatub mitmesaja liitrini sekundis.
Koiva vesikonna allikad on mitmekesised nii välimuse kui ka veekvaliteedi poolest. Põhjalikumaid kirjeldusi allikate ja neile ligipääsu kohta
võib lugeda rakendusest allikad.
info. Sealt leiavad huvilised ka allikate parameetrite väärtused ja rohkelt pilte. Kõik, kes teavad mõnda
vesikonda jäävat allikat, mida ei ole
rakenduse kaardil ega kajastatud siinses ülevaates, on oodatud rakenduse andmebaasi täiendama. Selleks
tuleb registreeruda rakenduse kasutajaks ja puuduvad allikad kaardile
kanda. Oodatud on ka allikate vaatlused (sõnaline kirjeldus, mõõteandmed või uued pildid).
Artikli aluseks olev materjal on kogutud välitöödel Interreg Eesti-Läti
programmi projekti WaterAct käigus.
1. Kink, Hella 2006. Veeobjektid Eesti
Ürglooduse Raamatus. Teaduste Akadeemia
Kirjastus, Tallinn.
2. Kohapärimuse kaardirakendus. Maa-ameti
geoportaal. xgis.maaamet.ee/xgis2/page/
app/kohaparimus.
3. Pärandkultuuriobjektide andmestik. Eesti
looduse infosüsteem infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id=-294849174&state=1.

Marko Vainu (1987) on TLÜ ökoloogia
keskuse teadur.
Jaanus Terasmaa (1976) TLÜ ökoloogia
keskuse professor.
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COOPi Maksimarketites Virumaal:

Rakveres, Kadrinas, Tapal, Väike-Maarjas, Narvas,
Narva-Jõesuus, Jõhvis ja Sillamäel

Hakka veeingliks ja võta ühendust info@lavivesi.com

Foto: Ilmar Roosmaa

Suurvesi

Kevadsuurvesi
S
Eesti jõgedel

Arvo Järvet

Eesti jõgede veerežiimi aastases tsüklis saame eristada nelja
hüdroloogilist perioodi neile vastava veetasemega: talvine
madalvesi, kevadine kõrgvesi, suvine madalvesi ja sügisene
kõrgvesi. Jõe äravool oleneb veetaseme kõrgusest, seetõt
tu on kõrgveeaega sagedamini nimetatud suurveeperioo
diks. Enamikul aastail on siis äravool kõige suurem.
26
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uurveest ja tulvast ning nende
erinevusest on kirjutatud Eesti
Looduse 2015. aasta jaanuarinumbris, kui möödus kümme aastat
erakordsest talvetulvast [1]. Kuid kordame üle: tulvad on olemuselt sarnased suurveega ja väga kõrget suurvett
nimetatakse vahel ka tulvaks, sest vesi
tulvab jõe voolusängist üle kallaste ja
põhjustab üleujutuse. Hüdroloogiliselt
peame tulvasid suurveest siiski eristama, sest nõnda saame selgitada järsku
veetaseme tõusu ja jõgede lühiajalist
suurenenud vooluhulka ajal, kui suurvett tavaliselt ei ole.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti tuntuim kevadine suurveeala Soomaa on tänavu pakkunud palju elamusi
uisu- ning tõukekelgumatkajatele, sest luhtadele valgunud veel püsis jääkate
võrdlemisi pikka aega
2
◊# 1. Väikese Emajõe Tõlliste hüdromeetriajaama (valgla 1054 km )

Veetase üle graafiku nulli cm

kevadsuurvee graafikud eri aastatel
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# 2. Kevadsuurvesi Pärnu ja Pedja jõel
◊

Veetase üle graafiku nulli cm

Joone pikkus tähistab suurvee aega, rõhtjoone asukoht püsttelje järgi vastava aasta kõrgeimat
veetaset. Punktiirjoonega on tähistatud suurvee alguse ja lõpu mediaan
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Eri kõrguse ja kestvusega suurvett näeme igal aastal, eriti kevaditi, kuigi aastati tekib see eri ajal.
Sügissuurveega on asjad ebamäärasemad: mõnel aastal algab see juba
suvel, isegi suve esimesel poolel, ja
võib erakordselt soojal ning sademeterohkel talvel kesta kevadeni. Sellele
nähtusele siinses kirjutises ei keskendu.
Hea näide aastati erinevast kevadsuurveest on Väike Emajõgi (◊ 1), mille
valgla iseloomustab hästi Lõuna-Eesti
maastikuolusid. Selle jõe ülemjooks
paikneb Otepää kõrgustikul (väike osa
ka Karula kõrgustikul), kesk- ja alamjooks aga kõrgustikevahelises Valga
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nõos, kuhu vesi voolab kõrgustikelt
kokku nagu suurde lohku.
Väikese Emajõe 1989. aasta kevadsuurvee alguseks tuleb pidada eelneva
aasta 30. detsembril alanud veetaseme
tõusu, millele järgnes mitu kõrgveelainet, neist kõrgeimale ulatus veetase
18. jaanuaril: 299 cm üle graafiku nulli.
Seevastu 1996. aasta on kui õpikunäide
väga lühikese, madala ja selgelt avaldunud kevadsuurvee kohta. Sellele eelnenud talv oli külm ja küllaltki lumerohke ning riigi hüdroloogiateenistus
andis varakult suure uputushoiatuse.
Ent uputust ei tulnud, sest märtsi ja
aprilli ilmad olid selged. Päeval sulatas, öösel külmetas ning lume pinnalt

auras vesi kohe ära. Tegu oli klassikalise sublimatsiooninähtusega, mistõttu
lume sulavett tekkis vähe ning suurvee
kõrgeim tase jäi pikaajalises vaatlusreas
tagantpoolt teisele kohale.
Samalaadseid aastatevahelisi erinevusi on ka teistel kõrgustikelt alguse saavail Lõuna-Eesti jõgedel. Ent
Väikesel Emajõel, mille valglast ligi
kolmandik paikneb kõrgustikel, on
maapinna suurema langu tõttu äravoolu muutused järsemad.
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Kevadsuurvett kujundab mitu
tegurit. Eesti jõed toituvad põhja-,
vihma- ja lumesulamisveest. Kevad
suurvesi oleneb suuresti talve ilmasti27

Foto: erakogu

Suurvesi

Uputus 1931. aasta kevadel Vastseliina alevikus. Esiplaanil kondiitriäri (põles
1930ndate lõpus), kaugemal on näha postkontori kõrvalhoone. Pildistanud
Vastseliina päevapiltnik Mihkel Timmo (1906–1955). Pildistamise päeval oli
Petseris mõõdetud Piusa jõe vooluhulk ligi poolteist korda väiksem ning veetase
13 cm madalam kui järgmisel päeval
kust, ilmnedes selgelt eristuva hüdroloogilise perioodina või ajavahemikuna, mis aastati avaldub siiski eri aegadel ja ulatusega. Kevadsuurvee kõrgus
jõgedel oleneb kõige rohkem lume
veevarust: sellest, mis on järele jäänud talve lõpus suure sulamise alguseks. Oluline on arvestada just lume
veevaru, mitte lumekihi paksust, sest
koheva paksu lumekihi veevaru on
väiksem kui tihenenud lume oma.
Lumevesi tekitab kevadise suurvee
ajal laialdasi üleujutusi siis, kui lume
sulamise ajal lisandub rohkesti sademeid ja õhutemperatuur on pidevalt
plusspoolel.
Pehmetele ja lumevaestele talvedele järgneval kevadel me ulatuslikku suurvett ei näe või tuleb see juba
varem (mitme lainena). Põhjus on
asjaolus, et lume veevaru jääb eelnevate talviste külma- ja sulaperioodide
vaheldumise tõttu väikeseks või väga
soojadel talvedel lumikate peaaegu
puudub. Niisuguses olukorras võib
hüdroloogilise kevadsuurvee aeg alata
juba jaanuaris.
Kevadsuurvett Eesti jõgedel on
järgnevalt kirjeldatud kümne jõe näitel (vt tabelit). Valitud jõgede veetaseme vaatlusrida algab ajavahemikus
1922 (Pärnu ja Väike Emajõgi) kuni
1925, mis annab võimaluse küllaltki
28
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hästi iseloomustada suurvee pikaajalist muutlikkust ligi saja aasta jooksul.
Veelgi pikema, üle 150 aasta pikkuse
perioodi veetaseme muutusi saame
analüüsida Emajõe näitel. Valitud
jõed paiknevad Eesti eri piirkondades, kajastades hästi piirkonna valglate veerežiimi põhierinevusi.
Peale meteoroloogiliste tegurite
mõjutab suurvee kõrgust ja kestust
märkimisväärselt jõe pikiprofiili muu-

Kevadsuurvee
kõrgus jõgedel
oleneb kõige
rohkem lume veevarust:
sellest, mis on järele jäänud
talve lõpus suure sulamise
alguseks.
tus ning voolusängi sügavus. Suurvee
tõus on tunduvalt väiksem, kui mõõtekoht (hüdromeetriajaam) paikneb
suhteliselt suure languga jõelõigul,
ja vastupidi. Kõige kõrgem suurvesi
ja sellega kaasnev üleujutus kujuneb
aga neis kohtades, kus suure languga jõelõigu järel väheneb lang järsult.
Nõnda on olukord Soomaad läbivatel jõgedel, aga ka Väikesel Emajõel
Tsirguliina-Tõlliste vahemikus, samuti
paljudel väiksematel jõgedel.

Huviga jälgitakse tõusu ulatust ja
kiirust. Jõgede veerežiimi uurides ei
ole olulised üksnes veetaseme kõrgusandmed, vaid ka veetaseme tõusu
ulatus ja kiirus, eeskätt tõusufaasis.
Veetõusu korral peame arvestama
veetaseme kõrgust suurvee alguses.
Eesti tuntuimal üleujutusalal Soomaal
on veerežiimi kirjeldatud Halliste jõe
Riisa mõõtejaama andmetel. Selle
järgi on seal mõõdetud kõrgeim veetase 1931. aastal: 552 cm üle graafiku nulli; veetase tõusis kokku üle
454 cm. Samal ajal oli Pärnu jõel Oore
mõõtejaamas veetaseme tõus 474 cm
ehk 20 cm võrra suurem kui Riisal.
Seda tulemust saame pidada Eesti
jõgede suurvee tõusu rekordiks.
Halliste jõel Riisal oli suurim veetaseme tõus 1951. aasta kevadel 456 cm
(kaks sentimeetrit rohkem kui 20 aastat varem), kuid kevadsuurvee alguses oli veetase 34 cm madalamal kui
1931. aastal. Pärnu jõe veetaseme suurem tõus kui Hallistel on seletatav pinnamoe erinevustega. Pärnu jõgi voolab keskjooksul kuni seitsme-kaheksa
meetri sügavuses moldorus, Halliste
jõe voolusängi piiravad madalad laiad
lammid, kuhu suurvesi saab vabalt
laiali valguda. Kuigi Pärnu jõe lang
on võrreldavates kohtades kaks-kolm
korda suurem kui Halliste jõe oma, ei
suuda org suurvett piisavalt läbi lasta
ja veetase tõuseb kõrgele.
Suurvee puhul tuleb arvestada ka
veetaseme tõusukiirusega, mida väljendatakse tavaliselt sentimeetrites
ööpäeva kohta, kuid võib kasutada
ka lühemat ajaühikut, näiteks sentimeeter tunnis. Pikaajalise keskmise kevadsuurvee tõusukiiruse rekordi
omanik on samuti Pärnu jõgi ja seda
vahemikus Tori-Jõesuust (Navesti jõe
suudmest) kuni Sindi kärestike alguseni. See rekord on mõõdetud 9. aprillil
1951, kui veetase tõusis ööpäeva jooksul 178 cm. Tegu on ööpäeva keskmise veetaseme vahega. Tagantjärele
on võimalik veetaset isekirjuti lindilt
teada saada ka iga tunni kohta: tõenäoliselt võib sealt leida veel suurema
lühiajalise tõusukiiruse ühes tunnis.
Arvatavasti talletatakse linte keskkonnaagentuuri hüdroloogiafondis.
Ööpäeva jooksul üle ühe meetri
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#
◊ 3. Kevadsuurvee kõrgeima veetaseme muutus veeolude pikaajalise muutuse perioodide kaupa 1) 1923–1932, 2) 1933–1944, 3) 1945–1963,

Kevadsuurvee keskmised näitajad pika vaatlusreaga hüdromeetriajaamade andmeil. Veetaseme tõus on arvutatud suurvee
alguse taseme ja kõrgeima taseme vahelise erinevusena, mida saab käsitleda suurvee tõusuperioodina. Valgla suuruseks on
hüdromeetriajaama valgla
sem erosioon ja tasase põhjaga laiades
orgudes lammi üleujutus.
Kõige varem, keskmiselt märtsi keskpaigas, algab kevadsuurvesi
Lõuna-Eesti jõgedel (vt tabelit). On
ette tulnud ka aastaid, kui talv hüdroloogilise aastaajana jäi väga lühikeseks ja kevadsuurvesi algas isegi detsembri lõpus ning lõppes aprilli keskpaigas, s.o ajal, kui mõnel aastal suurvesi alles algab. Tavaliselt on säärane
ebatavaline hüdroloogiline olukord
siis üle Eesti.
Ka veetaseme tõus on LõunaEestis kiirem kui mujal, sest küngastikes, kus nõlvakalle on suur, jõuab vesi
voolusängidesse kiiremini kui tasasel
maal. Seega on selle piirkonna jõed
äkilisemad: veetase tõuseb ja ühtlasi
alaneb kiirelt.
Üle 90–95 aasta pikkuses vaatlusreas on ligi kümnendik aastaid siiski
niisugused, kui kevadsuurvesi on alanud aprilli teisel dekaadil. Üle Eesti
on hilise suurvee algus olnud aastail 1931, 1941, 1955–56, 1996, 1998.
Kevadsuurvee ajalisi erinevusi Eesti

eri piirkondade jõgedel ilmestab hästi
joonis ◊ 2.
Kevadsuurvee aja ja kõrgeima
veetaseme järgi saab Eesti jaotada
kaheks piirkonnaks: lõunapoolmik ja
põhjapoolmik (vt ka graafikuid ◊ 3).
Suurvee erinevused ei tulene mitte
geograafilise laiuse väikesest erinevusest, vaid maastiku eripärast. LõunaEestit iseloomustab liigestatum reljeef (küngastikud ja orgudega lavamaad), põhjapoolmikul domineerivad tasandikud, sh sootasandikud.
Põhja-Eestis õhukese pinnakattega
karstunud kivimitega aluspõhi soodustab lume- ja vihmavee infiltratsiooni põhjavette. Seevastu LõunaEesti paksem pinnakate ja aluspõhja
pealmise kihi liivakivid vähendavad
infiltratsiooni ja võimaldavad maapinnal oleval veel valguda suuremal
määral voolusängidesse. Sood, eriti
rabad, vähendavad suurvee teket.
Soopinna väga väike kalle takistab
lumevee pindmist valgumist; ka auramine soost, eriti rabast, on märgatavalt suurem kui mineraalmaalt.
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tõusnud veetase on Pärnu jõel Oorel
kirja pandud veel seitsmel aastal, viimati 2013. aasta 15. aprillil. 1933. aasta
18.–19. märtsil oli kahe järjestikuse
päeva veetaseme tõus kokku 235 cm.
Ent kahe järjestikuse päeva veetaseme
tõusu rekordiomanik on hoopis Väike
Emajõgi, kus Tõlliste hüdromeetriajaamas (alustas tööd üle saja aasta tagasi, 29. augustil 1921) oli kevadsuurvee tõus 16.–17. märtsil 1937. aastal
254 cm. Pikaajaline keskmine kevadsuurvee tõus on Pärnu jõgikonna jõgedel ning Kasaril ja Väikesel Emajõel
olnud 20–22 cm ööpäevas, mis on kaks
korda suurem kui Põhja-Eesti jõgedel
(vt tabel). Tugevasti karstunud valglaga
Põltsamaa jõel on vastav näitaja kuni
neli korda väiksem: 5 cm ööpäevas.
Millal algab kevadsuurvesi?
Suurvett iseloomustades on oluline
esitada toimumisaeg ja kestus, sest
ükskõik mis ajal suurvesi tekib, on sel
ajal jõgedes kõrgem veetase, suurim
vooluhulk ja voolukiirus, heljumi suur
ärakanne, jõesängi kõige intensiiv-

29

Suurvesi
Veetase üle graafiku nulli cm

#
◊ 4. Emajõe kevadsuurvee kõrgeima veetaseme pikaajaline muutus Tartus aastail 1867–2020
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kuuenda astme polünoom, mis üldistab veetaseme
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Teistest erinev on Pandivere kõrgustikult alguse saavate jõgede suurveeaeg, mis algab samuti veidi hiljem
kui Lõuna- ja Lääne-Eestis ning kestab
ligi nädal aega kauem. Karstunud paese
aluspõhja tõttu imbub palju lumesulavett põhjaveekihtidesse, kust see hiljem
jõuab maasisese liikumise tõttu jõgede
sängidesse, suurendades suurvee languse ajal jõgede vooluhulka ning andes
lisatoite hiljem madalvee ajal.
Lõuna- ja Kesk-Eesti jõgedel on
kevadsuurvee kõrgeim tase viimase
saja aasta jooksul selgelt alanenud.
Seevastu Põhja- ja Lääne-Eesti jõgedel ei ole seda suundumust ilmnenud.
Purtse jõe ajaliselt ühetaolist kevadsuurveetaset võib seletada põlevkivikaevanduste mõjuga. Äravoolu reguleeriv mõju avaldub ka ammendatud
kaevealadel, sest maa-alused tühimikud mahutavad osa suurveest, ühtlustades äravoolu ja veetaset Purtse
jões, samuti lisajõgedes. Kasari jõe
alamjooksul on väga ühtlane kevadsuurvesi kujunenud Matsalu lahe ja
selle idaossa jääva madala luha mõjul.
Suurvesi saab valguda 50–60 km2
suurusele alale, mis välistab veetaseme suure tõusu Kasari sillast ülespoole jäävas lõigus.
Tasub teada, et kahe-kolme ajaliselt järgneva perioodi veetaseme
muutuse järgi, mis võib avalduda
üsna ühetaolise trendina, ei ole õigupoolest võimalik teha kaugeleulatuvaid järeldusi pikemaajaliste muutuste kohta. Arvestama peab tsüklilist
muutlikkust, mida ilmekalt kajastab
Emajõe kevadsuurvee aasta kõrgeima
veetaseme graafik (◊ 4).
Kõige aeglasemalt reageerivad
Narva jõgi ja Emajõgi, sest nende
veerežiim oleneb suurel määral Peipsi
ja Võrtsjärve veetasemest. Suured
30
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järved ühtlustavad neist alguse saavate jõgede äravoolu ja seepärast
tekib Emajõe kõrgeim veetase alles
siis või jätkub veel väike tõus ajal,
kui mujal on käes juba selge langus.
Mida kõrgemale Peipsi pind tõuseb,
seda raskem on Emajõel oma vett
Peipsisse saata ja nii võib jõe veetase Tartu kandis tõusta ka siis, kui vee
juurdevool enam tunduvalt ei suurene. Samamoodi mõjutab Emajõgi
Võrtsjärve veetaset, sest Võrtsjärve
vesi ei pääse alati vabalt välja. Tegu
on kolme veekogu – Peipsi, Emajõgi
ja Võrtsjärv – ühtse hüdroloogilise
süsteemiga, kus veetase on omavahel
tihedas seoses.

Eesti veeolud
muutuvad
looduslikult üsna
reeglipäraselt, kuigi üksik
aastate kaupa ei ole muutus
alati selge.
Eesti veeolud muutuvad looduslikult üsna reeglipäraselt, kuigi üksik
aastate kaupa ei ole muutus alati
selge. Kuid keskmisest veevaesemate
ja veerikkamate perioodide vaheldumine 14–17 aasta järel on selge nähtus, mida tõendavad Emajõe viimase
poolteise sajandi vaatlusandmed.
Kui palju on meil siseveekogudega
seotud üleujutusalasid? Kohtades,
kus jõeorud on madalad ja jõe lang
väike, valgub vesi laialdasele alale,
põhjustades üleujutuse. Suurim ja
tuntuim on Halliste ja tema lisajõgede
alamjooksul olev Soomaa üleujutusala. Ülejäänud Eesti suuremad üleujutusalad on Emajõe ülemjooksul alates Võrtsjärvest kuni Kärevere sillani,

Kasari jõe alamjooksul ning Peipsi ja
Võrtsjärve ümbruses.
Soomaa, varasema nimega ka Riisa
üleujutusala pindala on kõrgeima veetaseme korral 1931. aastal olnud hinnanguliselt 175 km2. Emajõe üleujutusala pindala ulatub ligi 100 km2.
Väiksemad ja lühiajalised üleujutused
võivad tekkida ka kevadel jäämineku
ajal jääummistuste, väikestel jõgedel ja
ojadel ka koprapaisude tõttu.
2004. aastal kinnitas keskkonnaminister suurte üleujutusaladega
veekogude nimistu, kuhu kuulub 16
siseveekogu. Määruses on toodud,
et kõrgveepiir määratakse alaliselt
liigniiskete alluviaalsete soomuldade
(AM-mullad) levila järgi. Kuigi selles määruses käsitletakse ainult suuri
üleujutusalasid, saaks AM-muldade
leviku järgi kindlaks teha ka teiste
veekogude üleujutuspiiri. Probleem
on selles, et peale AM-muldade on
jõeäärsetel lammitasandikel enam
levinud ka leetjad glei- ja gleistunud
lammimullad ning madalsoomullad.
Väga kõrge veetaseme korral jõuab
üleujutusvesi isegi parasniiskete muldadega alale. Näiteks Soomaa rahvuspargis on lammimuldade pindala
9,20 km2: see on ligi 20 korda väiksem üleujutusalast, mis laius kõrgeima veetaseme ajal 1931. aasta aprillis.
Suurte üleujutustega siseveekogude nimistu ja kõrgveepiiri kohta valmis mullu ka põhjalikum uurimus
[3]. Selle järgi selgitati välja 63 suurt
üleujutusala, mille kogupindala on 34
224 ha. Peale nende eristati keskmise
suurusega üleujutusalad, mille kogupindala on 9319 ha. Töö siht oli määrata suurte üleujutusalade siseveekogude kõrgveepiir, kasutades asjaomast mudelit ning hüdromeetriajaamade veetaseme ja äravoolu andmeid. Kõrgveepiirid määrati enamasti GIS-modelleerimise teel, lähtudes
maapinna kõrgusmudelist ja muudest andmetest. Arvutused tehti äärmise detailsusega, mille peensusi ei
hakka siin esile tooma. Paraku jõuti
nõnda tulemusteni, mis tekitavad
arusaamatusi ja segadust. Eesti kõige
tuntum Soomaa üleujutusala ulatub piki Pärnu jõge vastuvoolu kuni
Särevereni. Samal ajal Soomaa üle-
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Hüdromeetriajaama graafiku nulli kõrgus
oli varem Kroonlinna meretaseme järgi 29,61 m,
nüüd Amsterdami nulli järgi on see 29,77 m
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25.04 29.04

Suurvesi Tartus 1867. aastal. Tartu
esimesest ja seniajani kõrgeimast üle
ujutusest on alles pilt, kuid kaks aastat
hiljem peetud esimesest üldlaulupeost
seda teadaolevalt ei ole

Liiva tänav Tartus 1899. aastal

watama, kes teda suggugi pühade wöeraks ep olnud kutsunud. Jama poolt
linna jaggo, Kolitarre-ulits [Raatuse]
ja temma pöikulitsad seisid wee al
ja lootsikuteka sõuti möda uulitsaid. Sesamma luggu olli Kunninga
aea tagga ja Karlowa poole jöeäärsete maeadega. Innimestele, kes maddala maeades ellawad, ei olle sesinnane Emmaküllakäik mitte armas. Paljo
maeasid on wett täis (Postimees, 1867,
19. aprill, uue kalendri järgi 1. mai).
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Suurvesi Tartus 1922. aasta kevadel
Foto: EKM fotokogu, KM 35:257
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Kaluri tänav 1926. aastal

Vaade Emajõe paremkaldalt üle jõe
linna ujulale 1931. aastal

Fortuuna ja Pika tänava nurk
1951. aastal

Foto: Tartu linnamuuseum, TM F 915:208 Foto: Eesti kirjandusmuuseumi fotokogu, A372272
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Foto: Carl Schulz / Eesti ajaloomuuseum, AM F 17107
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Foto: Edmund Russow / Tartu ülikooli raamatukogu

E

esti siseveekogude ääres paiknevates linnades on üleujutusi ette tulnud Võrus ja Tartus.
Võru üleujutused on harvad ja seotud peamiselt suvetulvadega, Tartus
valgub Emajõgi üle kallaste aga kõrge
kevadsuurvee ajal.
Üleujutus Tartus algab, kui veetase ületab 32,65 meetrit (Amsterdami
nulli järgi), sest sellest kõrgusest alates pääseb jõevesi sademeveekanalisatsiooni kaudu madalamatele alade.
Madalad luhad Annelinna ja Ihaste
vahel jäävad vee alla juba enne, kui
vesi on selle kõrguseni tõusnud. Tartu
hüdromeetriajaama graafiku nulli
järgi arvestades algab üleujutus siis,
kui veetase on saavutanud 290 cm.
Alates 1867. aastast on Tartus uputus registreeritud 24 aastal, seejuures
üheteistkümnel korral on vesi tõusnud
33 meetrist kõrgemale. Uputuslikel
1920. aastatel juhtus seda koguni
viiel korral ning järjest kolmel aastal: 1922–1924. Viimane, 2011. aasta
aprillis aset leidnud üleujutus, mis
pälvis rahva, eriti aga meedia suure
tähelepanu, tõstis veetaseme „ainult“
32,9 meetri kõrgusele. Tartu varasemate üleujutuste kõrval oli see üsna
tagasihoidlik.
Tartu suuri üleujutusi on jäädvustatud ka fotodel. Pildistatud on peamiselt Supilinnas ja selle vastas teisel pool jõge, aga ka Fortuuna tänava ja praeguse turu piirkonnas, kus
vanemal ajal oli maapind madalam
ja üleujutusvesi valgus laiemale alale
kui pärast teist maailmasõda. Siinset
pildisarja täiendavad kevadsuurvee graafikud (vt joonist): nende abil
saame otseselt võrrelda uputusaegseid veetasemeid.
1867. aasta rekordkõrgest uputusest on säilinud üks toontrükis foto
Carl Schulzilt (1831–1885). Tolle aasta
rekorduputuse kohta on olemas ka
ilus kirjeldus, mille autor on ilmselt
Johann Voldemar Jannsen: Surel neljapäwal, redel ja järreltullewal päiwil
on meie mamma Emmajõggi nattuke pahur olnud ja ülle omma sängiserwa wälja tulnud linna rahwast

Veetase üle graafiku nulli cm

Emajõgi on Tartut uputanud üle paarikümne korra
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Foto: Arvo Järvet

Suurvesi

Väikestele jõgedele on suurvesi kui hingekosutus. Enamik aega aastast on Läänemaal oleva Salajõe (valgla 92 km2) alam
jooks kuiv või peaegu kuiv, kuid suurvee ajal saab päris jõe ilme. Siis pääsevad kuderändel merest tulevad kalad jõe suud
mest paar kilomeetrit ülespoole. Talu kaevust saab aga supi jaoks piltlikult öeldes nii vett kui ka kalu
ujutusala tegelikult otseselt ei olegi
seotud Pärnu jõega. Hoolimata ülitäpsetest algandmetest, hinnati arvutustulemuste veapiiriks 20% ja saadi
kõrgveepiirid 100 m täpsusega, tasastel kraavitusega aladel jäi täpsus veelgi väiksemaks.
Satelliidiinfo üha laiema kasutusega keskkonnaseires oleks tunduvalt
hõlpsam määrata üleujutuste ulatust
radarsatelliidipiltide põhjal, kus ruumiline lahutus ei ole üle 10 m. Eesti
Looduse veergudel on selle rakendamist tutvustatud 2011. aastal [4].
Kas kohutav või siiski kütkestav?
Üldiselt on meie keskkonnakorralduses siseveekogude üleujutustest maalitud kohati hirmuäratav pilt, arvestamata selle nähtuse looduslikku paratamatust ja alaga seotud inimeste ajaloolist kogemust. Üldsõnaline võitlus
üleujutusohtudega ei ole tegelikult
oluline keskkonnaprobleem, juhul kui
me ise seda probleemiks ei paisuta.
Just ajalooline kogemus tõendab,
32
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et jõgede üleujutusaladel elanud inimesed said igapäevaeluga hakkama
olukorras, kus vesi oli sõna otseses
mõttes ahjus. Praegusel ajal on jõgede ja järvede üleujutusaladel elavaid
inimesi ja talukohti jäänud alles väga
vähe. Paraku on koos sellega kadumas arusaam elu võimalikkusest sellistes oludes.
Soomaa kui Eesti sisemaiste üleujutuste tuntuim ala on aga hea näide
selle kohta, kuidas suurvesi on kohalikku ettevõtlust positiivselt mõjutanud. Üleujutuste ja kohalike inimeste eripärase elulaadi tõttu on Soomaa
menukas loodusturismiala, kuhu huvilised tulevad vaatama suuri üleujutusi.
Mida kõrgem vesi ja pikemat aega vältav üleujutus, seda suurem on huviliste tulv. Sama köitev on olukord, kus
üleujutatud alad on jäätunud ja saab
liikuda uiskude või tõukekelkudega.
Näiteks jõudis Soomaale väga palju
huvilisi aprillis aastail 2010–2011 ja
2013. Kõigil neil aastail oli tegu väga
suure üleujutusega: veetase ulatus

Riisal suurvee tipu ajal kuni 480–
490 cm üle graafiku nulli – viimase 65
aasta kõrgeim veetase. Ühtlasi kestis
üleujutus keskmisest kauem [2].
Kui maailmas põhjustavad enamiku suuremate jõgede üleujutused
majanduslikku kahju ja vähendavad
piirkonnas turistide hulka, siis meie
looduslikele üleujutusaladele lähevad
rahvahulgad rõõmuga looduse tekitatud nähtusi nautima.
1. Järvet, Arvo 2015. Talvetulvad Eestis. – Eesti
Loodus 66 (1): 26–29.
2. Järvet, Arvo; Martsoo, Algis 2014. Soomaa
üleujutused ja nende tähtsus turismis. – Eesti
Geograafia Seltsi aastaraamat 39: 124–136.
3. Piirimäe, Kristjan jt 2021. Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja kõrgveepiirid. Aruanne. Keskkonnaministeerium,
Tallinn.
4. Voormansik, Kaupo; Jagomägi, Jüri; Järvet,
Arvo 2011. Kõnekad satelliidipildid: suurvesi kevadel 2010. – Eesti Loodus 62 (3):
150–155.

Arvo Järvet (1948) on geograaf, uurinud
siseveekogude hüdroloogiat ja maastikke ning tutvustanud Eesti vesiehitiste ajaloo- ja kultuuripärandit.
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Fotod: erakogu

Allikad rahvapärimuses

Hinni kanjoni ilmaallikal on rahvajuttude põhjal raviv ja noorendav mõju

Lätte vesi, vaga vesi
Marju Kõivupuu
Me kaasiku ääres on mägi
ja mäerinnaku all,
seal niriseb allik nii selge
ja puhas kui helkiv kristall.
[- - -]
Ja allika vesi see särab,
kui kannaks ta elavat tuld ‒
seal sätendab laineis kui hõbe
ja kumab kui virvendav kuld.

I

Karl Eduard Sööt

lma puhta mageda veeta ei kujuta me elu Maal ette. Kuigi ligikaudu 70% meie planeedi pinnast on
kaetud veega, on 97,5% sellest merevesi ning inimesed saavad kasutada
vaid 1% kogu maailma veevarust [1].
Küllap seetõttu on värske mage vesi
olnud üks kesksemaid religioosseid
fenomene kõigil maailma rahvastel
aegade algusest nüüdisajani.
Lätetest-allikatest kõneldakse rah-
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vapärimuses austavalt kui jumalate
kaevudest; veest kui pühitsevast ja
uuesti sünnitavast elemendist – enamik usurituaale on mingil moel seotud püha veega: püha vee joomine,
selle piserdamine, rituaalsed suplused (vettekastmised), veematused jne.
Maausulised annavad vastsündinule nime püha veekogu kaldal, ka allikal [7]. On usutud, et puhas lättevesi
noorendab ja tervendab ning ravib ka
kõik kurja silma põhjustatud tervisehädad ja peale pandud needused.
Veevõtukohtade ja pühapaikadena on allikaid väärtustatud sajandeid ja hinnatud neid kui põuaaegade
elupäästjaid. Allikate olemasolu on
mõjutanud asustuse kujunemist ka
Eestis: veel 19. sajandil peeti eluhoonete asukoha valikul väga oluliseks
läheduses asuvat allikat, et puhas vesi
oleks alati käepärast.
Kui veidi guugeldada, leiab Eestist
üksjagu Allika-nimelisi talusid ja
külasid. Samuti on tähelepanuväärne,

et Lõuna-Eesti keelemurrete „läte“ ei
ole olnud kasutusel mitte ainult loodusliku allika, vaid ka kaevu tähenduses. Praegusajal seostame sõna
„katk“ esmajoones taudina leviva haiguse, musta surmaga, kuid see on
tähendanud ka allikaauku või sügavat porilompi, tüma kohta soos või
lodus [6]. Simuna allikat, millest saab
alguse Pedja jõgi, tuntakse ka kui
Katkuallikat [9].
Rahvasuus võib ühel allikal olla
palju nimesid: Simuna katkuallikat
tuntakse ka Pedja, Simuna, Kiriku
ja Õpetaja allikana. Küllap seetõttu,
et ta voolab välja Simuna kirikuaia
vahetus naabruses. Kui palju Eestis
allikaid täpselt leidub, sellele saab
vastuse veebilehelt „Eesti geoloog“,
kust saame lugeda: „Ühelt poolt on
meie riiklikes registrites kirjeldatud
umbes 1500 allikat (täpne arv on
1486), nende ümber on seaduse järgi
50 m piiranguvöönd ja 10 m veekaitsevöönd ning seiratavate allikatena
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on kirjas 119 allikat. Juba 1930ndatel aastatel koguti Gustav Vilbaste
ettevõtmisel infot 4500 allika kohta.
Hiljem on legendaarne Eesti hüdrogeoloog ja karstiuurija Ülo Heinsalu
arvanud, et allikaid võiks meil olla
vähemalt 15000. Seega teame tegelikult vaid umbes 10% Eesti allikate
asukohtadest“ [3].
Allikad rahvapärimuses
Naabri heinamaal asub kaks allikat.
Teisest võtab naabriperemees ise vett,
aga teisest allikast annab ta loomadele. Kui suvel käia nende allikate juures, siis on puhta vee allikasse palju
konne ära uppunud, sest konnad teavad seda, et puhtas vees on hea surra.
Sest seal saab taevariiki. Aga musta
allika ei uppu ükski konn, sest seal
allikas on põrgu. ERA II 241, 259/60
(5) < Kambja khk (1939)
Allikad on esteetilised, kuid omajagu salapärased ja erilised maastikuelemendid, millega on seotud hulgaliselt rahvapärimust ja tavasid.
Vanema põlve folklorist Matthias
Johann Eisen on kirjeldanud nn vanade eestlaste uskumusi ja kombeid,
mis on seotud allikatega [3], kuid
allikapärimus on mõneti elujõuline
ka praegusajal. Vanemast koduloolisest kirjavarast võib leida huvitavaid näiteid, kuidas inimene on püüdnud oma kätega kujundada looduse
loodut ja pühaks peetud paika veelgi kaunimaks, nüüdsel ajal on aga
nii mõnigi allikas suunatud hoopis
maa alla ja tema vulinat võib kuulata vaid kanalisatsiooniresti kaudu.
Niimoodi on juhtunud näiteks Viimsi
Lubjamäel asuva Viimsi rauaallikaga,
mille vesi suunati aastail 2016‒2017
kanalisatsioonikaevu. Siinkirjutaja
teada püüab omavalitsus allika siiski
taastada [10].
Ajalooliselt on Märjamaa ümbrus
rikas vanaaegseist muinsusesemeist ja
mälestusmärkidest. Mitte väga kaugel
alevikust, Aase talu põllul, asub vana
eestlaste ohverdamise paik – ohvriallikas. 4-5 sülda maapinnast kõrgemal
asuva künka all, missugune nähtavasti raudkividest kokku kantud, niriseb kristallselge ja külm läte. Kohalik
talunik P. on tähendatud künka piira-

Pühtitsa allika vesi on Kuremäe kloostris käivate turistide hulgas väga populaarne.
Sageli võetakse vett kaasa
nud lillepeenratega ja asetanud künkale pingid istumiseks. Väljavaade
künkalt ümbrusele pakub suurepärast pilti. Alles hiljuti veel on tähendatud allikast ammutatud vett igasuguste tõvede ravitsemiseks. 1925. aastast saadik on allikas künkaga muinsusvarade kaitse all [11].
Mõned rahvajutud seletavad, miks
on allikal nii- või naasugune nimi.
Näiteks Helme allika kohta ringleb
rahvasuus lugu nägusast neiust, kes
pesnud nägu ordulossi vallikraavi voolavas allikavees, kuid kaotanud sinna
oma helmed. Neid ta enam kätte ei
saanud, küll aga muutunud neiu näonahk imeliselt siidpehmeks. Allikat
hakati kutsuma Helmede allikaks.
Mõne allika läheduses on kogetud üleloomulikku, mõni allikas aitas
ennustada tulevase nime. Kui endal
oli raske otsust teha, keda valida, tuli
kummarduda lätte kohale ja nimesid nimetada. Kelle nime kohal tõusis allika põhjast suur pahvakas setet,
see oligi õige.
Vanarahvas on teadnud ka viinaja mõduallikaid, kust päikesekalendri
maagilistel pöördepunktidel ehk jaanipäeva ja vana-aasta südaööl kees
mõneks silmapilguks välja kallist ja
kanget jooki.
Kärsa ap. õigeuskliku kiriku lähedal on üks allikas, mida kutsutakse „Mõrsjalätteks“. Kes sellest alli-

kast esimest korda joovat, sel jäävat
kurk haigeks. Vanasti olevat üks tüdruk peigmehe maha jätnud ja valinud uue. Pulmapäev järgnenud kätte.
Kirikuteel selle lätte kohal tulnud
pulmalistele pruudi endine peigmees
vastu. See hüpanud pruudi juurde
ja tahtnud seda enesega kaasa viia.
Teine peigmees pole lasknud ja hakanud pruuti oma poole kiskuma. Üks
tõmmanud pruuti siia, teine sinna.
Viimaks kiskunud mehed pruudi
lõhki. Sellest ajast pääle kutsutakse
seda lätet Mõrsjalätteks. ERA II 241,
156/7 (25) < Põlva khk (1939)
Minu kodu ligidal heinamaa sees
on üks läte, mis Tõrdu lätteks kutsutakse. Keegi mees oli kord näinud sääl
näkineiud istuvad hõbetooliga lätte
pääl ja kammivad oma juukseid. Läte
on niisugune, et ligi minna ei saa,
sest vajud kohe allapoole ning ühest
äärest ajab ta vett üles. ERA II 242,
375 (2) < Otepää khk (1939)
Puustusõn üte kõuvvarigu man oll
üts läte, mis konagi es külmä. Oll
tullu üts pilvekene päävä pääle, sis
olli lähukeiste tullu pikse. Oll ollu
peris keskpäävä aig.
Üts naistõrahvas oll nännü, et sääl
kolm imeillust preilit käü edesi ja
tagasi. Kui pikne joba peris lähükeiste
tull, sis olli lännü lättesse. ERA II 243,
723 (37) < Hargla khk (1939)
Selle sama järve [Vana-Kariste
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Allikad rahvapärimuses
järv] kaldalt jookseb üks suur allik
mäe seest välja. Sellest allikast räägitakse, et säält seekord jõulu öösel selget piiritust välja jooksnud. Kõik külarahvas läinud kokku toobri, pangide
ja toobidega piiritust vedama. Seda
saanud ka herra kuulda ja saatnud
vahi alliku juure, et mitte külarahvas
piiritust ei saaks. Nii kui vaht juure
saanud, muutnud piiritus koheselt
selgeks veeks. Sest saadik on sääl allikas selge vesi, aga pole kunagi enam
piirituseks muutnud ja igaüks, kes
mööda läheb, võib oma janu kustutada. Poleks mitte herra vahti juure
saatnud, siis võib olla, et säält tänapäevani oleks piiritust välja jooksnud.
E 3196 (14) < Helme khk (1893)
Allikad on pühad
Pärimuse kohaselt kätkeb looduslik
pühapaik sageli kolme komponenti:
silmapaistvalt kõrgem koht maastikul
(küngas, mägi), mõni suurem puu ja
allikas. Allikaid on arvatavasti aegade algusest pühaks peetud ka seetõttu, et allikate väljavoolu kohad on
nagu salapärased käigud maa südamesse, maapõue, kuhu inimsilm ei
ulatu. Inimlik uudishimu on ammustel aegadel ajendanud allikate sügavust mõõtma, kuid nii mõnelgi juhul
on mõõtjad saanud maapõue sügavustest hoiatuse, et seda ei maksa teha:
mõõduvahendiks võetud köie või
lati otsa on seotud verine sokupea.
Allikate põhjatut või mõõtmatut sügavust väljendavad ka sellised rahvajutud, kus kirjeldatakse, kuidas allikasse
on uppunud härjad või hobused.
Sinehallikaks hüitakse suurt hallikat Karksi Järve talu maa sees.
Hallika kogu on vähemast vakamaa
laiune, tema vesi on ütlemata selge ja
puhas. Kui päikene oma kiireid tema
peale heidab, on hallika põhi sinine,
sest tema põhjas kasvab valge sammal, ja vanad igavesed puud, mis
risti-rästi tema sisse vajunud, seisavad terved ja valged kui pleekinud
Kalevipoja sääreluud. Veepinnal võib
kuni mitme sülla sügavuseni selgeste kui peeglis näha, kuida siit ja sealt
sügavusest vesi ja liiv ülesse keeb.
Rahvas ütleb: sealt on maapõhi lahti.
Hallika veest sünnib terve oja, ja võe36
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rad käivad teda kui looduse imet
vaatamas. Tõeste on vaade vee puhta
sinisesse sülesse, maa salajasse põue
ütlemata kena. [---] H II 23, 191/3 (3)
< Karksi khk (l889)
Arvatavasti juba muinasajast peale
on eriliselt austatud allikaid, mis voolavad põhja poole: põhjakaares asus
usutavasti too teine ilm, kuhu lahkusid surnute hinged [5]. Allikate pühadust on kindlasti aidanud elus hoida
ka õigeusklik kultuuriruum (näiteks
setudel, vadjalastel jpt).
Õigeusu kirik tähistab 6. jaanuaril
(vana kalendri järgi) Issanda ristimise
(ka Jumala ilmumise) või Jordanipüha,
mille tava on suur veepühitsus, mida
tuntakse ka kui veeristsepüha (setode
viiristmine). Rahvapärimuse järgi on
pühade allikate juurest leitud ikoone
(või on allikas ikooni või mõne muu
pühase leidmise järel arvatud pühade lätete hulka) ning allikate naabrusse on seetõttu rajatud kabeleid ja
kirikuid.
Selline on näiteks Eestis Kuremäe
ehk Pühtitsa nunnaklooster, mille allikal sooritatakse kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevadel tervistavaid rituaale
või varutakse koju suuremas koguses eriliselt puhast ja väekat vett, mis
seisvat kuude kaupa värskena. Sellest
veest valmistatakse ka tervislikku toitu
või raviteed. Allikas on ka nüüdisajal
väga populaarne tervenduspaik õigeusklikele nii Eestis kui ka raja taga.
Värska püha Silmalätte ümbrus, mille veel arvati olevat tervistav mõju, on nüüdseks korrastatud.
20. sajandi alguses juhiti ka see allikas
betoontorusse ning nõukogude ajal
kõrvaldati kõik, mis viitas allika religioossusele [7].
Paljud Eesti allikad on võetud muinsus- ja looduskaitse alla.
Looduslike pühapaikade eksperdinõukogu on soovitanud 2022. aasta
seisuga võtta kaitse alla veel 48 allikat. Nende kohta leidub rikkalikult
pärimust, mille järgi peetakse lätteid
pühaks, tuuakse neile ohvrit ja saadakse abi tervisehädade korral.
Elulätted, tervendav vesi
Skandinaavia mütoloogilise ilmapuu Yggdrasili juurte alt voolab välja

kolm allikat, millest kahe vesi suudab
parandada haigusi ja toimib imelise eluveena. Eluvesi (aqua vitae) või
elueliksiir on tervendav või/ja surematuks tegev jook paljude rahvaste
mütoloogias. Muinasjuttude kuningad ja müütide kangelased joovad
eluvett, et saada võitluses rammu ja
väge juurde. Eluvesi parandab rasked
haavad, taastab silmanägemise, muudab selle jooja kohemaid nooreks ja
tugevaks.
Paljude pühade allikate veel arvati olevat noorendav toime, sestap ei
olnud arukas neisse suplema minna.
Teatakse rääkida hoiatuslugusid, kus
ammustel aegadel astunud üks naine
sellest keelust üle ja muutunud sealsamas titeks.
Enamik Eesti allikaid rahvapärimuses on tuntud terviseallikatena,
kust on usutud abi saavat vähemalt
seitsme tõve vastu. Püha allikavett
võeti nurganaistele koju kaasa, et nad
pärast mahasaamist kiiresti kosuksid.
Allikaveega pritsiti uusaasta hommikul loomi, et kuri silm kahju ei sünnitaks. Külatargad ja rahvaravitsejad
lugesid hädalise kaasa toodud lättevee peale tervendavaid ravisõnu.
Allikavesi parandas ka maast hakanud nahahaigusi (maa-aluseid, maalisi) ja sügelisi, tervedas loomade tõbesid.
Enim leidub raviallikate hulgas niinimetatud silmaallikaid. Mõne silmaallika kohta kõneldakse, et jaanipäeva südaööl selle veega silmi pestes
saab isegi pime nägijaks. Saaremaa
Odalätsi allika kohta teatakse, et kui
selle veega pesta nägu ja käsi ning
seda vett juua, siis püsid igavesti noorena. Allikaveest sai abi ka tedretähtede vastu.
Meie allikast räägib rahvasuu, et
sääl olevat käinud rikkad kui vaesed
end pesemas ja joonud seda vett, siis
kadusid kõik valud ja haigused. Siis
muidugi anti allikavaimule raha ja
kõiksuguseid kallid asju, ning see allik
kannab praegugi terviseallika nime.
ERA II 241, 132 (2) < Võnnu khk
(1939)
Karuallikas. Asukoht Sõtke külast
(Sõtkülast) umbes üks kilomeeter
lääne pool Kamsa talu heinamaal
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6-8 m. teest lõuna pool. Savise põhjaga sinise ilmega allikas, diameeter
umbes neli meetrit. Kui loomal täid
pääl olid, siis pandi täisid klaasi ja
viidi klaasiga sinna allikasse, millest siis täid kadusid. E 55292 (1) <
Märjamaa khk (1924)
Ent uskumused erilistest paikadest
hangitud vete tervistavasse toimesse pole tänini hääbunud, vaid neid
tuleb isegi juurde. Sellel on nii sotsiaal-majanduslikke kui ka ökoloogilisi põhjusi, sest järjest enam püüeldakse looduslähedasema eluviisi
poole. Facebookis tegutseb kogukond
„Allikalkäijad“, kus inimesed jagavad
oma kogemusi ning allikatega seotud
uskumusi.
Ohvriallikad
Pauna allikas. Asukoht Paeküla
(endine Soosvere küla) Laasi talu
heinamaal Paunaotsa saunade ligidal. Allikas käidi ennemalt haigusi arstimas. Ohvriks toodi igat sorti
vilja nartsu sisse seotult, mis allikasse visati. Mõnikord ohverdeti ka raha.
Allikast olla ka tervisevett viidud.
E 55289 < Märjamaa khk (1924)
Pühad lätted-allikad on olnud
tähtsad ohverdamispaigad. Tänuks
tervendava vee eest on allikasse kraabitud hõbevalget või jäetud
sinna hõbemünte, -sõlgi ja -sõrmuseid. On usutud, et lättevesi avaldab arvestatavat mõju taimekasvule ja loomade sigivusele, sestap on
ohverdustoiminguid tehtud ka sigivusmaagia otstarbel. Rannarahva
pärimuse põhjal on meres kohad,
kus vesi talvel ei jäätu, vaid pulbitseb
põhjas peituvate allikate tõttu. Sinna
on ohverdatud hea kalasaagi nimel
viina ja õlut.
Pärimuse kohaselt on allikatesse
peidetud ka varandusi, kuid siiani ei
ole neid veel kellelgi õnnestunud päevavalgele tuua.
Helme lossimäe ligidal on allikas.
Sinna viis rahvas sõja ajal oma raha
varjule. Sõda tappis inimesi, raha jäi
allikasse. Pärast on mitmel juhul unes
teistele öeldud - allikas seal ja seal
kivi all on raha, minge tooge see ära!
Kui ka väga mitmele siis raha unes
näidatud, ei ole kellegil julgust olnud

Helme allikas, kuhu rahvas olevat sõja ajal oma raha varjule viinud
minna raha ära tooma. Raha praegu
veel allika põhjas. E I 22 (150)
Ilmaallikad
Ilmaallikatest aga arvati, et nende
võimuses on ilma muuta või ilmade
muutumist ennustada. Kõige rohkem
pärimust on Laiuse Siniallika kohta,
millest vanarahvas uskus, et ta võib
saata nii vihma kui põuda, anda rohket lõikust või karistada ikaldusega.
Kui põud ähvardas saagi kõrvetada, pidid kolm ühenimelist lesknaist
jutluse ajal minema allikat puhastama ja (tarna)mättaid laiali kiskuma. Kõigil neil pidi aga labidas, reha,
konks, leivamurikas ja lauluraamat
kaasas olema. Kui taevast tuli vihma
liiast, aeti allikas jälle kinni ‒ ja kohe
mõjus. Seda püha talitust võinud teha
ka kolm samanimelist leskmeest.
Allika kohal aga ei sadavat iial vihma,
sest pilved „minevat seal lõhki“.
Boeckleri-Kreutzwaldi raamatukeses eestlaste ebausukommetest, viisidest ja harjumustest on teateid ka
Laiuse Siniallika kohta:
.. kui rahet sisaldub üles-ajavas
kõuepilves, peab Laiuse ilmaallikas
algama isesugune sulisemine ja vulisemine, sest et allika kaitsjad nõu
pidades läbi räägivad, kuidas allika
jooksu juhtida, et meelepäraste laste
orast laastava löögi eest hoida [2].
Ilmaallikatega seotud pärimus osutab sellelegi, et ilmad lähevad halvaks
siis, kui inimesed suhtuvad allikatesse
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lugupidamatult, reostavad püha allika
vee. Siis võivad allikad inimeste juurest ära minna. Võhandu jõge on peetud pühaks, samuti lätet, kust see jõgi
alguse saab. Rahvauskumuste kohaselt elas jões püha pikne (äike, kõu).
Jakob Hurt (1839‒1907) on 1866. aastal kirjutanud, et kes selle lätte, millest Pühajõgi algab, ära püretas ehk
midagi sisse viskas, rikk ilma ära.
Ilma lääva sis halvas [6].
1. Bioneer. Mage vesi väärib hoidmist. bioneer.ee/mage-vesi-v%C3%A4%C3%A4ribhoidmist.
2. Boeckler, Johann Wolfgang 1854. Der
Ehsten abergläublische Gebräuche mit auf
die Gegenwart bezüglichen Anmerkungen
beleuchtet von Fr. R. Kreutzwald. St.
Petersburg: 7. www.folklore.ee/rl/folkte/
myte/kalev/kom32.html.
3. Eesti Geoloog. Igaühest võib saada allikauurija: eestigeoloog.ee/kategooriad/geoloogia-ja-keskkond/igauhest-voib-saadaallikauurija.
4. Eisen, Matthias Johan. Eesti mütoloogia III:
et.wikisource.org/wiki/Lehek%C3%BClg:Ee
sti_m%C3%BCtoloogia_III_Eisen.djvu/58.
5. eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=katk.
6. Hiiemäe, Mall 2005. Kes selle lätte ära püretas. – Eesti Loodus 56 (5): 238‒241. www.
eestiloodus.ee/index.php?artikkel=1094.
7. w w w.maav ald.e e/maau sk/maau su st/
eluring/41-varrud.
8. maps.visitsetomaa.ee/et/objekt/vaerskaallikas/156?map_id=7.
9. www.puhkaeestis.ee/et/katkuallika-puhkekoht.
10. viimsiuudised.ee/koik-uudised/viimsi-vallavalitsus-plaanib-lubja-mae-allika-taastada.
11. Waba Maa 1929, 24. jaanuar.

Marju Kõivupuu (1960) on eesti filoloog,
kultuuriloolane, kirjanik ja folklorist.
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Foto: Kadri Sohar

Vooluvesi

◊ 1. Karpvähilisi saab koguda hüdrobioloogilise võrguga, mille silma suurus võiks olla alla poole millimeetri. Sellise võrgu
saab ise teha näiteks sukast

Karpvähilised

Eesti allikaveekogudes
Kadri Sohar

K

arpvähilised ehk ostrakoodid (klass Ostracoda) on tillukesed (0,5–2 mm) selgrootud, kes asustavad mitmesuguseid veekogusid: järvi, jõgesid, tiike,
kraave, ajutisi lompe, aga ka meresid ja ookeane. Karpvähilisi levitavad ühest veekogust teise suuremad loomad, näiteks veelinnud;
nende munad suudavad ellu jääda
ka kuivanud veekogude põhjasetetes. Karpvähilise keha katab kahe38
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poolmeline kaltsiumkarbonaadirikas
koda, mis avaneb kõhu poolt. Pärast
loomade surma võivad nende kojad

Karpvähiliste
fossiile on teada
isegi Ordoviitsiumi
ja Siluri settekivimitest.
säilida setetes. Karpvähiliste fossiile
on teada isegi Ordoviitsiumi ja Siluri
settekivimitest. Nende fossiilide järgi

on võimalik saada teavet mineviku
keskkonnamuutuste kohta: temperatuuri, soolsuse ja veetaseme kõikumiste järgi muutub ka ostrakoodifauna liigiline koosseis.
Enamik karpvähiliste liike elab
veekogu põhjas, nad tegutsevad setete pinnal või taimestikul ronides.
Samuti liiguvad nad ujudes; ujumiskiirus erineb liigiti tunduvalt. Noored
karpvähilised kestuvad umbes kaheksa korda, enne kui saavad täiskasvanuks. Seega võib setetest leida noorte
isendite ehk juveniilide kodasid, mis
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Karpvähilise väline kuju.
Liigiti võib see pinnalt olla sile või
kühmuline, isegi ogaline.
Mõnel liigil katavad koja pinda karvakesed.

Eesti allikaveekogude karpvähilisi

erinevad oma suuruselt ja kujult täiskasvanud liigikaaslaste kodadest.
Eesti magevete karpvähiliste fauna
kohta on viimased ülevaated avaldatud
üle 60 aasta tagasi [1, 2]. Allikajärvede
elustikku, sh karpvähilisi, on iseloomustatud veidi hiljem: 1975. aastal
ilmunud keskkonnakaitsetöös [3], milles on kirjeldatud 32 allika ostrakoodifaunat, kokku 26 liiki.
Toonase uurimuse eeskujul kogusin
allikaveekogudest karpvähilisi, et
saada selgust nende praeguse liigilise koosseisu kohta. Uurimisalaks
valisin Pandivere piirkonna, kuna
see on allikarikkaim ala Eestis.
Proovid kogusin allikatest ja allikatoitelistest järvedest: Sopa allikas,
Roosna-Alliku Allikajärv, Äntu allikad, Äntu Sinijärv, Prandi allika-

järv, Varangu jõgi. Pandivere piirkonna võrdluseks võtsin proove
ka Loode-Eestis Alliklepal asuvast
allikasoost (◊ 4).
Karpvähiliste liigiline koosseis veeproovides erineb aastaajati, kuna eri
aastaaegadel on aktiivses elujärgus eri
liigid. Oma uuringu proovid kogusin 2019. aasta kevadel ja 2021. aasta
suvel.
Proovid võtsin veekogude kaldalt nii taimestikust kui ka põhjasetetest tavapärase bioloogilise võrguga (◊ 1). Liigid määrasin
koja välimuse (morfoloogia) alusel
(◊ 2). Seitsmest veekogust määrasin
kokku 15 liiki (◊ 6).

selgmine serv

poorid

kõhtmine serv
Koja siseseinal on näha jäljendid, kuhu kinnituvad looma lihased, mille abil ta avab oma
koja. Selgmiselt on koda suletud.

lukuse

rv

poorid

lihasjäljend
Üldistatud karpvähilise anatoomia.
Nool märgib looma liikumise suunda.

silm

0,5 mm

jäsemed

◊ 3. Kogu karpvähilise keha varjab
kahe poolmega koda. Tundlaid kasuta
takse aerudena
Foto: Kadri Sohar

◊ 2. Karpvähiliste kojad ja kojapoolmed (külg- ja seljavaated) Eesti allikaveekogu
dest, pildistatud skaneeriva elektronmikroskoobiga Tartu ülikooli geoloogiaosakon
nas. Karpvähilisi saab lugeja ka ise vaadelda, pannes väikese osa võrguga kogutud
proovist madalasse veenõusse ja vaadeldes seda binokulaarmikroskoobi all. Liikide
määramiseks kasutatakse fotokogusid ja -atlasi, mõni neist on ka veebipõhine

silm

tundlad

1, 2 – Potamocypris
fallax,
3 – sama liigi juveniil
4 – Metacypris cordata
emane
5 – Cypria exsculpta
6–8 – Cyclocypris ovum,
10 – sama liigi koja
sisevaade
9 – Eucypris virens
juveniil
11 – Cyclocypris laevis
12, 13 – Pseudocandona
compressa,
14 – sama liigi juveniil
15, 16 – Candona
weltneri
17, 19 – Bradleystrandesia reticulata,
18 – sama liigi koja
sisevaade
20 – Candona candida
21 – Fabaeformiscandona levanderi koja
sisevaade
25 – Tonnacypris
estonica,
26 – sama liigi koja
sisevaade,
22, 23 – sama liigi
juveniil,
24 – sama liigi juveniili
koja sisevaade
27 – Vestalenula boteai
28 – Cyprois marginata
29 – Cypris pubera

Uurimusest selgus, et meie allikaveekogudes elab karpvähilisi, kes
on levinud ka tavalistes taimestiku-

◊ 4. Alliklepa soo Loode-Eestis kevadel.
Mätaste vahel leiduvad lubjarikkad
tõusuallikad. Peale Pandivere veekogu
de võtsin võrdluseks proove ka sellest
soost
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Foto: Wilson44691 / Wikimedia Commons
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◊ 5. Suure karpvähilise Herrmannina kivistis Soeginina pangalt Saaremaal. Enamik
karpvähiliste liike on siiski ainult paari millimeetri pikkused
Mõningatest Eesti allikaveekogudest leitud kevad-suvine karpvähiliste liigiline koosseis
Varangu
Metacypris cordata
(Brady & Robertson, 1870)

RoosnaÄntu
Alliku
Sinijärv
Allikajärv

Sopa
allikas

Äntu
allikad

Prandi Alliklepa
allikajärv
soo

Cypris pubera (O.F. Müller, 1776)
Cyclocypris laevis (O.F. Müller, 1776)
Potamocypris fallax (Fox, 1967)
Tonnacypris estonica (Järvekülg, 1960)
Vestalenula boteai (Danielopol, 1970)
Candona candida (O.F. Müller, 1776)
Candona weltneri (Hartwig, 1899)
Fabaeoformiscandona levanderi
(Hirschmann, 1912)
Pseudocandona compressa (Koch, 1838)
Bradleystrandesia reticulata
(Zaddach, 1844)
Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)
Eucypris virens (Jurine, 1820)
Cypria exsculpta (Fischer, 1855)
Cyprois marginata (Straus, 1821)

◊ 6. Kõige liigirikkamaks osutus RoosnaAlliku Allikajärv
rohketes väikejärvedes, tiikides ja
lompides, näiteks Candona candida, Cyclocypris ovum, Metacypris
cordata. Kõige liigirikkamaks osutus Roosna-Alliku Allikajärv. Selle
veekogu serva tihe veetaimestik
ja mudane põhi on karpvähilistele meelepärane keskkond ja leidub
ka eripärase välimusega liike, näiteks Cyprois marginata (◊ 2: 28),
kes eelistabki tiheda taimestikuga
seisuveekogusid, või Cypris pubera
(◊ 2: 29). Ka Varangu jões oli liigiline
koosseis mitmekesine, näiteks leidus
ainult seal liiki Bradleystrandesia
reticulata, kes eelistab aeglase voo40
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luga veekogusid, mis on ühenduses
ojade ja allikatega.
Mõnda liiki leidus üksnes ühes
allikas või allikajärves. Näiteks
Prandi järvest leitud külmalembene
Fabaeformiscandona levanderi ja
Sopa allikast leitud jahedaveeliste allikate liik Potamocypris fallax.
Liik Tonnacypris estonica on
põnev selle poolest, et tema esmaleid ja -kirjeldus on pärit Eestist
ning teda teati elavat peamiselt
vaid Pandivere allikatoitelistes veekogudes. Hiljaaegu on teda aga
leitud Mongooliast. Liik elutseb
allikate põhjasetete pinnal. Minu

uurimuses leidus teda arvukalt
nii kevadel kui ka suvel, kusjuures
suvel ka rohkelt noori ehk juveniilseid isendeid. Tasuks kaardistada
selle liigi levik.
Uuritud võrdlusala – allikasoo Alliklepas – näib olevat kujunenud vanade rannavallide vahele.
Soo umbes meetripaksune turbakiht on vähe lagunenud ning sellest ainult ülemised 15 cm on lubjarikkad. Sood on kraavidega kuivendatud. Karpvähilisi kogusin
nõrglubjaga täitunud mättavahedes
asuvatest tõusuallikatest. Leidsin liigid Candona weltneri ja Metacypris
cordata, kes eelistavad soiseid ja taimestikurikkaid madalaid veekogusid (samad liigid elutsevad ka Äntu
Sinijärve kaldataimestikus). Samuti
sattus Alliklepas mu proovivõrku liik
Candona candida, kes on ubikvist
ehk levinud kõiksugustes veekogudes,
ning liik Vestalenula boteai, keda ei ole
Eestis varem leitud, ning Euroopaski
on ta teada üksnes Rumeeniast.
Kuigi Pandivere on Eesti allikarohkeim piirkond, tuleks allikate karpvähilisi uurida ka Lõuna- ja LääneEestis. Võrreldes eri aegadel tehtud
uurimusi, saame hinnata, kuidas on
muutunud allikate seisund ning mismoodi karpvähiliste liigid reageerivad keskkonnamuutustele. Erilist
tähelepanu tasuks pöörata Eestist
kirjeldatud liigile Tonnacypris estonica.
Autor tänab välitööde abilisi Oive
Tinni ja Andre Hinni. Uurimust
on toetanud Eesti teadusagentuur
(MOBILITAS+ projekt MOBTP21).
1. Järvekülg, Arvi 1959. Andmeid Eesti
magevete karpvähiliste (Ostracoda) fauna
kohta. ‒ Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Toimetised; Bioloogiline seeria 1: 3‒14.
2. Järvekülg, Arvi 1961. Eesti temporaarsete veekogude karpvähiliste (Ostracoda)
fauna. Hüdrobioloogilised uurimused.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia
ja Botaanika Instituut, Tartu: 194–234.
3. Timm, Tarmo; Järvekülg, Arvi 1975.
Eesti allikad ekstreemse elupaigana ja
nende kaitse. Eesti loodusharulduste kaitseks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Looduskaitse Komisjon, Tallinn: 76–89.

Kadri Sohar (1978) on Tartu ülikooli geoloogiaosakonna teadur.
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Foto: Aivar Ruukel
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Vesi ahjus! Soomaa kevadised ja harvem sügisesed üleujutused, nn viies aastaaeg, võivad koos veega ka haugid ahju tuua.
Aprill 2010

Kaitse kodu veejõudude eest!
Martin Tikk

K

uigi talv saabub igal aastal, on see alati ootamatu.
Samamoodi on kevade tulekuga. Mõni majaomanik võib kevadel
avastada oma kodu saarelt, sest vesi
on tunginud koduõuele. Mereäärseid
kinnistuid võivad aasta ringi tabada
tormid. Koos asjaosalistega uurime
lähemalt, kuidas saab inimene turvaliselt vee ääres elada.
Peamised ohud vee ääres elades on üleujutused, millega kaasnevad maalihked ja varingud, ning
sagenevad äkkvihmad ja tormid.
Rakendusgeoloog Marko Kohvi
sõnul on jõed maastike vereringe, mis kannab ümbrusega võrreldes väga kiiresti ja suurtes kogustes
edasi vett ja kõike selle sees või sellega kaasa liikuvat, nagu setted või
orgaaniline aine.
„Selline võimas, kontsentreeri42

|282| EESTI LOODUS APRILL 2022

tud ja pulseeriv energiavoog kujundab pidevalt ümber keskkonda. Ühelt
poolt on see paeluv ‒ inimestena
ihkame ennekõike stabiilsust ‒, kehvemal juhul kontrollitud ja ennustatav muutus. See omakorda tähendab, et loodusel ei saa lasta olla oma
tegutsemisruumis vaba. Iroonilisel
moel oleme just enda kontrollimeetodite, nagu kuivendamine või suur
energiakasutus, ja kaudsete mõjude,
näiteks veerežiimi või kliimamuutuse kaudu, muutnud kogu keskkonna arengu järjest ennustamatumaks,“
hoiatab Marko Kohv.
Soetades kinnisvara vee äärde, on
väga oluline tutvuda piirkonna ajalooga, eelkõige loodus- ja inimtekkeliste riskidega. Mida maja ostjana silmas pidada? Maa-ameti geo
informaatika osakonna juhataja Maili
Hirlak soovitab tutvuda maa-ameti
geoportaali (geoportaal.maaamet.ee)
andmetega.

Plaanides osta kinnisvara, tasub
hankida päris palju teavet paiga mineviku ja tuleviku kohta. Ajalooliste kaartide rakendusest leiab andmeid huvipakkuva piirkonna mineviku kohta,
aga mitme rakenduse abil saab kasulikku teavet looduse ja inimese tekitatavate riskide kohta, mis võivad tulevast kinnisvaraomanikku mõjutada.
Näiteks tulevast merevaadet võib
kontrollida avalike veekogude hoonestuslubade kaardirakendusest ja
omavalitsuse plaane planeeringute
rakendusest. Planeeringutega tutvudes peab kindlasti aega võtma, kuna
andmed nende kohta on riigis ühtlustamata, seetõttu on iseseisvalt, ilma
eriteadmisteta, keeruline riske hinnata. Lihtsam on omavalitsuse asjatundjatelt nõu küsida.
Looduslikest ohutsoonidest on
Eestis kõige paremini kaardistatud
üleujutusalasid. Maa-ameti üleujutuste kaardirakendusest saab teada
üleujutusalade prognoositava ula-
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Allikas: Maa-amet

tuse, mida on täpsemalt kaardistatud põhiliselt linnades. Prognoos on
antud üleujutuse sageduse tõenäosuse järgi: 10, 50, 100 ja 1000 aasta
kohta. Tuleb silmas pidada, et aladel on ette antud piirid, kus üleujutusalad on määratud maapinna kõrguse järgi, seepärast on mitme üleujutusala piir sirgjooneline. Ühtlasi
on maa-amet kogu merepiiril 2020.
aasta seisuga kaardistanud mere
ääres tihti üleujutatavad alad, mis
satuvad ohtu, kui veepind tõuseb
ühe meetri võrra, ja siseveekogude kõrgvee piirid. Kohalikud omavalitsused peavad üldplaneeringuid
koostades ja uusi elamualasid planeerides võtma neid alasid arvesse.
Marko Kohvi sõnul on mõistlik
lähtuda ka kohalikust tarkusest: „Ära
häbene küsida naabrilt, kelle kuuri
taga on 20 vana autot ja traktorit.
Selline kultuurikiht näitab pikaajalist pühendumist ning sügavaid juuri.
Mine käi naabri juures saunas ning
uuri, kuidas asjad ja olud on olnud
ning muutunud. Lisaks loodusoludele
saab vestluse käigus kindlasti kuulda
ka küla koos või lahus hoidvast suhetevõrgust, võtmeinimestest ning ajaloolisest taagast. Just see suhetevõrk
sikutab sind häda korral mudast välja
ja ehk toob pumbagi, et kelder veest
tühjaks pumbata“.
Marko Kohv toonitab, et ise kodu
rajades ei tasu maja ehitada veekogule liiga lähedale. Veekogule tuleb jätta
hingamisruumi ka tormistel või märgadel aegadel. Ehk ei olegi vaja ehitada maja otse jõekaldale, vaid piisab
kergest lehtlast vee ääres.

Joonisel on sinisega tähistatud korduvalt üleujutatava ala ja pruunides toonides
Haapsalu üleujutusala prognoosid
sulpsatasid, öeldudki: „Näe, külaline
toas!“. Tähtis on oma neljarattalised
sõbrad aegsasti parkida kõrgemale:
sinna, kus säilib ühendus muu maailmaga, niisiis maanteele või sillale.
Vanasti oli muidugi keerulisem.
Üleujutuste kohta leidub rohkesti külapärimust, näiteks on eluolu
kirjeldatud nõnda: „Leiba küpseta-

ti mitu tegu, sest pärast suurvett tuli
veel ahjud kuivatada ja parandada,
enne kui need jälle tarvitamiskõlbulikeks said. Põrandatele pandi risti
lauad ja titsiti lakke kinni, et põrand
ei tõuseks üles, muidu kapid ja kummutid maoli. Viljakirstud tõsteti pukkidele, osa vilja veeti lakka. (Kord
jätnud Karuskose peremees odrakoti rehetuppa pingile, arvanud, et
mis tast ikka ära viia. Vee alanemise järel olnud kott täis odralinnaseid,
ahjukoldes aga 5-naelane purikas.)
Lambasõnnik tõusis koos lammastega, aga suuremate loomade jaoks

tehti valmis parved, puuriidad köideti aia külge jne. Kui vesi parved loomadega kõrgele tõstis, võeti osa laudalage ära.“
Soomaa metsaelukatel on loomulik intellekt, mis aitab neil õigel ajal
seada sammud ujutusala rannale –
rabadesse. Teatavasti on Soomaa ujutusala rabadevaheline metsade ja luhtade piirkond, rabarinnad aga piisavalt kõrged ja pakuvad kuiva eluolu.
Nõnda võibki seal viiendal aastaajal
näha sõbralikult koos hunte, ilveseid
ning metskitsi ja jäneseid.
Ent koduloomade eest oli inimesel tarvis hoolt kanda. Külapärimus
pajatab: „Kord suurvee ajal aetud
Karuskose metsavahi loomad kõrgema põnta peale, umbes kilomeeter
kodust. Lüpsjad käinud sinna ühepuulootsikuga. Võõra koha ja külma
tõttu tulnud loomad lüpsjatele järele lauda juurde. Nad aetud suveaeda,
kuid sealgi vesi. Varsti läinud loomad
omal algatusel põndale tagasi. Ühe
kõrgema suurvee puhul olnud loomad
lakas. Talitamas käidud läbi katusekelba. Tõnistoa sealaudas laotatud pakud
sõnnikule, uks nende peale ja uksele
vana kult. Söögi viimise ajal hüpanud
kult lootsikusse. See vajunud ja mõlemad kukkunud vette. Siga roninud kii-
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Kaua vee ääres elanud inimesed
on korrapäraste üleujutustega harjunud. Soomaa elanik Aivar Ruukel
tõdeb, et vahel on vesi sõna otseses
mõttes ahjus. „Ostsin 2000. aastate
algul Karuskose talu, mis asub keset
Soomaa ujutusala. Suurvee tavaline kestus on poolteist-kaks nädalat,
mõnikord ka kauem,“ kirjeldab ta.
Riisa ja Tõramaa küla lugude põhjal selgub, et kohalikud ei ole suurvett kartnud. Pigem on see olnud
nagu rikka sugulase küllatulek. Kui
hommikul sängist tõustes jalad vette

Ehk ei olegi vaja
ehitada maja otse
jõekaldale, vaid
piisab kergest lehtlast vee
ääres.
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Foto: Aivar Ruukel
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Soomaa elanikud on suhtunud üleujutustesse kui ammuse sõbra külaskäiku, mil
lega kaasneb nii nalja kui ka pahandust. Karuskose tuba suurvee ajal
resti vanale kohale, talitaja märjana
lootsikusse. Arul tõusis vesi rehe alla,
kuhu oli paigutatud siga. Otsides kuivemat kohta, tuli see tuppa. Vesi järele.
Siga pugenud ahju, vesi ka sinna järele.
Peremehe voodi oli tagakambris, õled
sees. Kui peremees õue läks, hüppas
siga voodisse. Toimetused tehtud, tuli
peremees tuppa. Nägi – ase võetud,
ronis ahju peale“.
Veel pärimust: „Suurvesi tõi kaasa
nii nalja kui pahandust. Noored inimesed ootasid eriti kevadise suurvee saabumist nagu pühi. Suuri töid siis teha
ei saanud. Talitused taganesid lauta
ja tuppa. Käidi kalal ja jahil, sõideti
lootsikutega ja parvedega lusti. Õhtuti
kogunesid kõik Tõramaa küla noored
mõnda varjulisse abajasse kokku, kus
lauldi ja mängiti pilli. Vaiksel õhtul
kostus mitme küla – Tõramaa, Riisa,
Kõduküla – laul üle lageda veevälja“.
Nüüdsed elanikud on üha looduskaugemad, sestap püütakse loodust
sättida ainult enda äranägemise järgi,
mõistmata, kuidas loodus toimib.
Saaremaa valla veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist Kairi Niit on kogenud,
et muredega pöördutakse kohalikku omavalitsusse tihedamini kevadel
lumesulaveeajal. Liigveeprobleemi
võib veelgi suurendada merevee
taseme tõus ja püsivalt ühes suunas
puhuvad tugevad tuuled.
44
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Saaremaal võtavad omavalitsustega sagedamini ühendust maapiirkondade uuselanikud või suvesaarlased,
kes juhtuvad näiteks maakodus käima
suurveeajal. Tänavu tuli suurvesi juba
veebruari lõpus.

Asulates ja
elamupiirkondades,
kus suurvesi tekitab
probleeme, on esimene
soovitus hoida kraavid korras
ja truubid puhtad.
Püsielanikud ja alaliselt märjemas või üleujutuste piirkonnas elavad
inimesed kaebusi peaaegu ei esita.
Näiteks võib tuua Nasva aleviku, kus
elamise lahutamatu osa on perioodiline kõrgvesi, millega on harjutud toime tulema; aastate jooksul on
sademeveekraave rekonstrueeritud
ning piirkond on saanud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni.
Sealne hoonestus on plaanitud nii,
et ka suurveeajal saab kinnistul liikuda, elanikud arvestavad, et seemned
ja taimed lähevad mulda hiljem ning
maa-alust keldrit ei ole mõistlik rajada. Sügisel ja kevadel uppuvat hooviala võetakse elu lahutamatu osana.
Suurveega seotud probleeme võivad tunduvalt suurendada raietööd.
Näiteks hävis kraavivõrk märjal pinna-

sel tehtud raietööde käigus, mille tõttu
tõusis suuresti veetase lähiümbruse
õuealadel, vesi tungis vundamentide
alla ja keldritesse. Raiete kohta lepinguid sõlmides ei osata tihti tähelepanu
pöörata asjaolule, et kraavivõrk tuleb
hoida alles või taastada. Pikemas perspektiivis mõjutab see ka pärast raiet
kasvava metsa kvaliteeti, ent kraavide
hävimine teeb kahju nii metsaomanikule kui ka lähikonna elamutele.
Asulates ja elamupiirkondades,
kus suurvesi tekitab probleeme, on
esimene soovitus hoida kraavid korras ja truubid puhtad: siis on kinnistud üle ujutatud lühemat aega ja tagatud suurvee parem äravool.
Omavalitsustele valmistab probleeme ajalooliste kraavide võrgustik,
mis kuulub eramaade koosseisu ning
mille hoolduse eest vastutab kinnistu omanik.
Olukorras, kus kinnistuomanikul
pole huvi või soovi investeerida oma
kinnistul kulgeva kraavilõigu korrastamisse, ei ole kohalikul omavalitsusel võimalusi mõjutada kinnistuomanikku. Samas võib kinnistut
läbiv kraavilõik avaldada mõju suuremale piirkonnale ning võimendada üleujutust hoonestatud naaberkinnistutel.
Kairi Niit rõhutab, et kui hoonestada kinnistut, mida võib mõjutada
kõrgvesi, ei tasu kindlasti asendada
kraave truupide ega torudega: avatud kraavituse tõttu saab vesi valguda
kogu voolusängi ulatuses, kuid torustik seda ei võimalda. Asendades pikemal lõigul kraavi toruga, suureneb
üleujutusoht, kui toru läbimõõt saab
suurveeajal takistuseks või põhjustavad oksad jm taimejäänused ummistuse. Soovitatav on kasutada ehitusmeetmeid, et niiskus ei saaks tungida
konstruktsioonidesse, hoone alla.
Vee ääres elamine tähendab veega
koos elamist. Ka parima tahtmise
korral ei pane vett enda pilli järgi
tantsima ‒ tuleb valmis olla ootamatusteks. Meie keskkond muutub üha
kiiremini, tihti saabuvad uued muutused vett mööda.
Martin Tikk (1997) on keskkonnaaktivist,
kaitsnud Eesti maaülikoolis magistritöö.
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Fotod: Helar Laasik

Abiks õpetajale

Endla looduskaitsealal asuvad Oostriku allikad on väga veerikkad. Oostriku Suurallika vooluhulk on keskmiselt 130 liitrit
sekundis. Suurvee ajal ületab vooluhulk 200 liitrit sekundi kohta

Mõõdame vooluhulka!
Vedelike omadusi käsitletakse kõigis kooliastmetes ja nii
loodusõpetuses kui ka füüsikas. Voolamisvõime on täh
tis vee omadus, mida panevad tähele juba päris väikesed.
Kevadine vesine aeg sobib ülihästi selleks, et tekitada huvi
vee ja selle kvaliteedi vastu, lihvida loodusvaatlusoskusi ja
saada selgeks mõni lihtne mõõtmisvõte.
Piret Pappel

E

estis arvatakse olevat kuni
15 000 allikat, kuid nende
täpset arvu ei tea keegi. Just
seetõttu on loodud kodanikuteaduse allikakaardistus- ja -seirerakendus
(allikad.info), mille kohta saab täpsemalt lugeda Eesti Looduse mullusest
maavarade erinumbrist (2021, nr 11,
lk 34–38). Rakendusest leiab täpsed
juhendid, kuidas allikaid uurida ja pildistada. Kui leiate looduses liikudes
allika, mida pole kaardile ega keskkonnaregistrisse kantud, tasub seda
46
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Kui leiate looduses
liikudes allika, mida
pole kaardile ega
keskkonnaregistrisse kantud,
tasub seda lähemalt uurida.
lähemalt uurida ning proovida näiteks vooluhulka kindlaks määrata.
Mida need andmed annavad?
Allika vooluhulka tasub hinnata
mitu korda aastas. See aitab selgitada, milline on põhjaveevarude
dünaamika selles piirkonnas.
Vooluhulga järgi jaotatakse allikad

väga suurteks (vooluhulk üle 100 l/s),
suurteks (10–100 l/s), keskmisteks
(kuni 10 l/s) ja väikesteks (vooluhulk
alla liitri sekundi kohta). Suurema osa
allikate vooluhulk jääb alla kümne
liitri sekundi kohta.
Allika vooluhulk võib olla püsiv või
muutlik. Alalised allikad on veerohked aasta läbi. Ajutised allikad ärkavad ellu kevadel, kui põhjavee tase on
kõrge. Suve saabudes kuivavad need
lätted kokku ning võivad isegi täiesti
kuivaks jääda.
Kõige rohkem allikaid on teada
Lääne-Virumaalt. Pandivere kõrgustiku äärtel on neid ohtralt, siia jääb
ka suur hulk väga veerikkaid allikaid.
Keskmisi ja väikesi allikaid leidub
Otepää ja Haanja kõrgustikul, LõunaEesti ürgorgudes ja Põhja-Eesti klindi lähedal.
Voolamisel on tähtis rõhkude erinevus ja raskusjõud. Vooluhulk iseloomustab vooluveekogu veerohkust.
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See on veehulk, mis läbib kindlas ajavahemikus veekogu ristlõike. Jõgede
ja teiste suuremate vooluveekogude
puhul on mõõtühikuna käibel kuupmeeter/sekundis (m3/s), väiksemate
veekogude puhul mõõdetakse vooluhulka ka liitrites sekundi kohta (l/s).
Tehnikahuviline saab hankida vee
voolukiiruse mõõtmiseks näiteks tiiviku ehk Vernier’ anduri, mis loendab
ajaühikus tehtud pöördeid ja selle põhjal arvutab välja vee voolukiiruse. Kui
korrutada voolukiiruse näit veekogu
ristlõike pindalaga, saamegi vooluhulga, ent võimalikult täpseks määramiseks tuleks kiirust mõõta eri kohtades. Osa andureid saab kasutada ka eri
robotikomplektidega. Sel moel saab
ühendada loodusteaduslikud välitööd
ja programmeerimisõppe.
Mahumeetod. Lihtne võimalus vooluhulka määrata on kasutada ämbrit või muud mahutit ja mõõta selle
veega täitumise aega. Seda nimetatakse mahumeetodiks. Vooluhulk
arvutatakse proovivõtuanuma mahu
ja täitumiseks kulunud aja jagatisena.

Ka Sopa allikas asub Endla loodus
kaitseala lääneosas. Sopa allikas on
surveline, vesi tuleb maapinnale pae
lõhedest. Tipphetkel on vooluhulk üle
65 liitri sekundi kohta, kuivemal ajal
annab allikas välja poole vähem vett.
Küll on Sopa allika nimel hoopis Eesti
sügavaima allika tiitel: allikalehter on
4,8 meetrit sügav
Vaja on stopperit või asjaomase funktsiooniga kella või telefoni
ning suuremat (näiteks kümneliitrist) ämbrit või muud kindla mahuga nõu.
Jälgige, kas väljavoolukoht on näha.
Sel juhul võib proovida voolu tõkestada ja koguda vesi ämbrisse. Ämbri

täitumiseks võiks kuluda vähemalt
10 sekundit. Mida kauem mõõdame,
seda täpsem on tulemus. Miinus on
see, et mõõtes suuremat vooluhulka,
peame kasutama suuremat nõu.
Mõõtmiseks on vett lihtne koguda
sellisest allikast, millele on paigutatud
ülevool, rake või on see muul moel
üles paisutatud.
Vooluhulga (füüsikaline tähis
Q) saame, jagades veega täidetud
anuma ruumala (liitrites) selle täitumiseks kulunud ajaga (sekundites). Ühekordne mõõtmine ei pruugi
olla täpne, seepärast tuleks mõõtmist
mitu korda korrata.
Suurema vooluhulgaga allika korral saab kasutada ujukit (näiteks
oksa või käbi) ja mõõta aega, mille vältel see läbib teatud pikkusega lõigu.
Vooluhulk arvutatakse voolukiiruse
ja voolu ristlõike korrutisena. Ujukit
saab pruukida kohas, kus pole takistavaid kive ega taimi ning vesi voolab
enam-vähem ühtlase kiirusega. Tugev
tuul muudab ujuki liikumist ja võib
tekitada mõõtevea.

KÄSITÖÖSÕBRA KAUBAMAJA 24 H SINU ARVUTIS
KAASAEGNE PÄRLIPOOD
· Ühine postitus ja arveldus
· Sind ootab enam kui 120 000 toodet
· Kudumine, heegeldamine, kangad, lapitehnika, naha- ja pärlitöö, tikkimine
· JUKI, Janome õmblusmasinad ja overlokid
· Nika kudumismasinad
OTSE MAALETOOJALT
KARNALUKS OÜ LAOS, HERMANNI 1, C-TREPIKODA, TALLINN
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Fotod: Jaanus Paal

Reisikiri

Kas ka
Mongoolias
on soid?
Tarna-siirdesoo avaras orus, kus on taimede kasvuks head veeolud. Tegu on Ia sootüübiga, mille kohta loe lähemalt
Mongoolia soode tüpoloogia osast

Mongoolia on eeskätt tuntud kui steppide ja kõrbete maa,
mistõttu on üsna üllatav, et seal leidub ka soid. Maailma
soid käsitlevates ülevaadetes on nende kohta infot väga
napilt. Viimastel kümnenditel teoks saanud rahvusvahelise
projekti käigus on see teave tunduvalt avardunud.
Jaanus Paal

V

aldavalt asub Mongoolia
merepinnast
900–1500
meetri kõrgusel: tegu on
kiltmaaga, millest küünitub välja
mitu mäeahelikku, kus kõrgemad
tipud ulatuvad 4000–4500 meetrit üle merepinna taseme. Kliima
on teravalt kontinentaalne: lõunaosas sajab 50–200 mm, põhjaosas
200–350 mm, mägedes kuni 500 mm
aastas. Sademetest langeb 85% alla
aprillist septembrini [3]. Mongoolia
paikneb okasmetsade, metsasteppide, steppide ja kõrbete kokkupuutealal, millest tuleneb selle maa
ökosüsteemide suur mitmekesisus.
Soode kujunemine ja säilimine
oleneb seal eelkõige sellest, kuivõrd
mulla ülemine horisont talvel kül48
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Suurtarnastikuga allikasoo tasandiku
laugel nõlval; näha on seda tüüpi soo
dele iseloomulik järvik, mis võib ajuti
ka ära kuivada (sootüüp Ib)

mub ja suvel sulab. Õhutemperatuur
võib langeda ligi ‒50 ºC, maapinnal
peaaegu ‒60 ºC; absoluutne temperatuuride vahe võib maapinnal olla
127 kraadi.
Maastiku iseärasused ja lumikatte paksus määrab ära, millal ja kui
ulatuslikult maapind külmub või
sulab. Lumikatte paksus on keskmiselt ainult 1–3 cm, maksimaalselt 16 cm, mistõttu külmub maapind kohati kuni 320 cm sügavuseni,
ent sulamissügavus võib ulatuda ka
paarikümnest sentimeetrist kuni viie
meetrini [4].
Mongoolia soode mõiste on laiem.
Viimasel kahel aastakümnel on
Mongoolia soid põhjalikumalt uuritud rahvusvahelise raamprojekti
algatusel (Global Peatland Initiative
Project). Kogutud andmestiku põhjal
katavad turbaalad seal üle 27 000 km2
[6], seega hõlmab nende kogupindala
lausa 60% Eesti maismaapindalast.
Ent Mongoolia territooriumist võtavad turbaalad enda alla kõigest 1,7%,
>> järgneb lk 24
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Mongoolia soode tüpoloogia

M

ongoolia soode tüpoloogia
põhineb Vene integreeritud
maastikukäsitlusel, milles
on arvesse võetud nii soo asukohta
maastikul, veerežiimi kui ka domineeriva taimkatte omadusi. Eristatakse
seitset rühma soid [7].
I – metsa- ja metsastepivööndi
tasandike avarate orgude siirde(Ia) ja allikasood (Ib).
Sellesse rühma kuuluvad sood paiknevad merepinnast 800–1100 meetri
kõrgusel. Suhteliselt niiske kliima, piisav varustatus põhjaveega ning jõgede põhjustatud ajutised üleujutused
on loonud head olud, et saaks kujuneda nendele soodele omane taimestik ja tekkida turvas.
Taimkatte poolest on tegu tüüpiliste tarnasoodega, mille samblarinde moodustavad lehtsamblad:
vildikud, tömptipud, karusamblad,
viltulmikud. Harvad lamedalehised
kased (Betula platyphylla) kasvavad 5–7 m kõrguseks, pajud (Salix
pseudopentandra, raagremmelgas
S. caprea, S. berberifolia) soodustavad varju eelistavate metsa- ja niidutaimede kasvu, ent stepi- ja niidutaimede (raudrohi Achillea asiatica, murulauk, puju Artemisia integrifolia, ussitatar Bistorta alopecuroides, põld-kadakkaer, hiirehernes
Vicia amoena, harilik hiirehernes jt)
osakaal taimkattes on üsna suur.
Kaldataimedest leidub neis soodes
harilikku varsakapja, soo-alssi, konnaosja, harilikku kuuskheina, väikest
lemmelt, vesioblikat jt. Kokkuvõtlik
ülevaade peamistest dominant- ja
karakterliikidest sootüüpide kaupa
on esitatud tabelis.
Merepinnast üle 800 meetri kõrgusele jäävatel aladel leidub nõlvade alaosas allikasoid, mis on lähteks
ojadele-jõgedele või tekitanud järvi.
Turvas ladestub seal võrdlemisi kiiresti, selle paksus võib ulatuda kahe
meetrini. Taimkattes valitsevad suur
tarnad, eeskätt mätastarn ja Carex
schmidtii, konnaosi koos lehtsammalde ja harvade pajude ning kaskedega.

Kuni viie meetri paksuse turbalasundiga turbasambla-tarna avatud siirdesoo lau
gel nõlval (sootüüp IIb)
II – taiga kõrgusvöötme turbasambla-tarna sölli- ja nõlvasood (IIa), turbasambla-tarna avatud nõlva-siirdesood (IIb), õhukese turbalasundiga soostunud metsad ja metsastunud turbaalad (IIc), metsastunud
kase-paju-rohu-turbaalad (IId).
Selle rühma soid leidub Hentij mäestikus 1200–1600 m kõrgusel ja nende
taimkate on väga sarnane Siberi taigasoode omaga. Söllides võib siirdesoode turbalasundi paksus olla
kuni 5 meetrit, soostunud metsades
aga vaid 30–50 cm. Taimkattes on
meiegi soodele omased liigid: mudatarn, pudeltarn, õievähene tarn, soopihl, pikalehine ja ümaralehine huulhein, harilik ungrukold, sookail, harilik
kobarpea, ubaleht, soo-lõosilm, ussilill, väike ja harilik jõhvikas, harilik pilliroog, harilik ädalalill, soo-piimputk
ja rabakas. Vesistes älvestes võib leida
vahelmist vesihernest.
Samblarindes on iseloomulikud harilik, balti ja lodu-turbasammal, laiguti ka lillakas turbasammal.
Soolaamasid ääristab sageli kaskede,
suurte tarnade ja rohunditega kaetud puis-madalsooline servamäre.
Toitainevaesemates oludes kasvavad
selle puurindes segamini kased, kuused ja männid ning sel juhul võib puhma-rohurindest leida rohkesti tüüpilisi taigaliike, nagu keratarn, harilik
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harakkuljus, piiphein Luzula sibirica,
leseleht, nurmikas Poa sibirica, soomurakas, harilik laanelill, harilik mustikas ja harilik pohl. Samblarindes kasvavad koos turbasammaldega lehtsamblad. Soostunud metsade puurindes kasvavad siberi nulg (Abies sibirica), siberi lehis (Larix sibirica), siberi
kuusk (Picea obovata), siberi seedermänd (Pinus sibirica) ja harilik mänd.
III – stepi- ja metsastepivööndi kiltmaa siirdesood igikeltsal.
Selle rühma sood asuvad meretasemest 1500–1600 m kõrgusel ning
neid ümbritsevad veel kõrgemad
mäeahelikud. Igikeltsaaladel on veetase alati kõrge ja veetemperatuur
madal ning turba tekkeks püsivalt
head olud. Jõgede ääres on igikeltsal
lasuva turbalasundi paksus 30–35 cm.
Voolusängist kaugemal jääb igikelts
veidi sügavamale ja turbakihi paksus
on 50–60 cm. Näiteks Ida-Sajaanides
Šišgedi jõe kallastel on laialdased
alad kaetud väga märja tarna-madalsooga. Mikroreljeef on korrapäratu.
Märgades mättavahedes valitsevad
tarnad (Carex coriophora, C. curaica,
C. dichroa, C. orbicularis, C. rigidioides,
C. vesicaria), ahtalehine villpea, sooalss, luga Juncus salsuginosus, kuuskjalg Pedicularis longiflora ja rand-õisluht. Ümara kujuga mätastel domiAPRILL 2022 EESTI LOODUS |289|
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neerivad heinputk Angelica tenuifolia, tarnad Carex appendiculata, C. lithophila, C. microglochin, C. myosuroides, soo-osi, emajuur Gentiana pseudoaquatica, parthein Glyceria triflora, kobreesia Kobresia simpliciuscula,
ädalalill Parnassia laxmannii, kuuskjalad Pedicularis karoi ja P. tristis, pääsusilmad Primula farinosa ja P. nutans jt.
Jõgede kallastel kasvavad koos
kaskedega (Betula fruticosa = B. ovalifolia = B. fusca) pajustikud.

IV – stepi- ja metsastepivööndi kiltmaaorgude niidu-madalsood.
Need sood on levinud mäestikujärvede ümber ja suurte jõgede Orhoni,
Delgermöröni, Tesi, Ideri orgudes
meretasemest 1300–1500 m kõrgusel. Puud peaaegu puuduvad, taimkattes valitsevad tarnad, mistõttu leidub
mätta-älve komplekse. Kuigi suvel võivad sood olla väga kuivad, on turbakihi paksus kuni 70 cm; kohati on turba
teke kuivuse tõttu siiski peatunud.

Mõnes paigas on sood saliinsed. Orhoni ja Tesi orus kasvab soodes võrdlemisi rohkesti stepitaimi.
Võtmeliigid on puju Artemisia mongolica, jänesekäpad Leontopodium
campestre ja L. ochroleucum, lupiinristik (Trifolium lupinaster), pööristatar Aconogonon angustifolium, lõhnav lauk (Allium ramosum), liivkann
Arenaria capillaris, puju Artemisia
laciniata, ohtetu luste, tarnad Carex
duriuscula ja C. parva, hobumadar,

Mongoolia sootüüpe saab üldjoontes kirjeldada viie tunnuse järgi [4]
Soorühm,
sootüüp

50

Vöönd

Kõrgusvööde
ü.m

Asend
maastikul

Turbalasundi
paksus ja selle
tekke algus

Dominant- (D)
ja karakterliigid (K)

Ia
metsaTasandike avarate stepp,
orgude siirdesood mets

800–
1100 m

orus

1–1,5 m; jõgede
ääres 200 a eKr,
orgudes 1500 a
eKr

D: mätastarn Carex cespitosa, soo-osi
Equisetum palustre, ahtalehine villpea
Eriophorum angustifolium;
K: lamedalehine kask Betula platyphylla,
roogkastik Calamagrostis purpurea, harilik
kobarpea Ligularia sibirica

Ib
Tasandike
avarate orgude
allikasood

800–
1100 m

laugetel nõl
vadel

1–2 m

D: tarn Carex schmidtii, mätastarn C. cespitosa,
K: konnaosi Equisetum fluviatile, villpea
Eriophorum humile, kuuskjalg Pedicularis
karoi

IIa
mets
Turbasamblatarna sölli- ja nõl
vasood

1200–
1600 m

mäestike sulg- 3–3,5 m,
lohkudes ja
6000 a eKr
terrassidel

D: mudatarn Carex limosa, pudeltarn
C. rostrata, harilik turbasammal Sphagnum
flexuosum;
K: pikalehine huulhein Drosera anglica,
väike jõhvikas Oxycoccus microcarpus, raba
kas Scheuchzeria palustris

IIb
mets,
Lagedad turba
metsa
sambla-tarna siir stepp
desood nõlvadel

1200–
1600 m

platoodel ja
2–3 m
pikkadel lauge
tel nõlvadel

D: mudatarn Carex limosa, sookail Ledum
palustre, balti turbasammal Sphagnum balticum;
K: harilik ädalalill Parnassia palustris, loduturbasammal Sphagnum subsecundum

IIc
Õhukese turba
lasundiga soos
tunud metsad
ja metsastunud
turbaalad

mets,
metsastepp

900–
1600 m

pikkadel mõõ 0,2–0,5 m
duka kaldega
nõlvadel

D: siberi nulg Abies sibirica, keratarn Carex
globularis, harilik harakkuljus Linnaea borealis;
K: nurmikas Poa sibirica, harilik pohl
Vaccinium vitis-idaea, turbasamblad
Sphagnum spp.

IId
Metsastunud
kase-paju-rohuturbaalad

mets,
metsastepp

900–
1200 m

laugete nõlva 1–1,5 m,
de vahelistes
900–1500 a eKr
sulglohkudes
mäeahelike
jalameil

D: lamedalehine kask Betula platyphylla, sini
hall paju Salix glauca, kastehein Agrostis mongolica, verev kastik Calamagrostis purpurea;
K: niitjas tarn Carex lasiocarpa, soo-pajulill
Epilobium palustre, ida-angervaks Filipendula
palmata, kastevars Deschampsia koelerioides

III
Kiltmaa siirde
sood igikeltsal

stepp,
metsastepp

1500–
1600 m

avaratel tasas
tel aladel
mägedevahe
listes sulgloh
kudes

D: tarn Carex coriophora, rand-õisluht Triglochin
maritimum, heinputk Angelica tenuifolia;
K: hõõlaskastik Beckmannia syzigachne,
kobreesia Kobresia myosuroides, kuuskjalg
Pedicularis karoi

metsastepp,
mets
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0,6 m läbikül
mumata turvast,
2000 a eKr; 0,3 m
turvast kruusal,
2400 a eKr
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erisaster Heteropappus hispidus, inglise vaak, sale haguhein, nurmikad Poa
pratensis ja P. attenuata, võililled jt.
Tüüpilisi sootaimi kasvab mätastevahelistes lohkudes ja älvestes, näiteks
soo-pajulill, parthein Glyceria triflora,
tuderluga ja Juncus biglumis, tarnad
Carex atherodes, C. delicata, C. dichroa, C. orbicularis, C. vesicata, kobreesia Kobresia simpliciuscula = Carex
bipartita, harilik mürkputk (Cicuta virosa), ohakas Cirsium esculentum, roo-

mav tulikas jt; halofiilsetest liikidest
aga valge hanemalts, Halerpestes
sarmentosa = H. salsuginosa, kirburohi Knorringia sibirica, hiina vareskaer (Leymus chinensis), lipphernes
Oxytropis salina, rand- ja soo-õisluht jt.
V – stepi- ja metsastepivööndi kiltmaaorgude nõlva- (Va) ja allikamadalsood (Vb).
Hangai mäestikus on väiksemad orud
1600–1800 m kõrgusel enamasti kae-

Asend
maastikul

Turbalasundi
paksus ja selle
tekke algus

tud 0,2–1 m paksuse turbakihiga.
Turbalasundi veetase on suurem osa
aastast madal, kuid sellest piisab, et
kasvada saaks küllaltki lopsakas rohurinne; neid soid kasutatakse intensiivselt karjatamiseks.
Kõrgematelt nõlvadelt valguva
sadevee ja mudavoolude mõjul tuleb
ette turbalasundi lihkeid ning nii võivad olud neis soodes kiiresti muutuda. Seesuguseid „soode purskeid“
(mire-burst) on kirjeldatud ka Alpides.

Soorühm,
sootüüp

Vöönd

Kõrgusvööde
ü.m

Dominant- (D)
ja karakterliigid (K)

IV
Kiltmaa orgude
niidu-madalsood

stepp,
metsastepp

1300–
1500 m

Va
stepp,
Kiltmaa orgude
metsanõlva-madalsood stepp

1600–
1800 m

kõrgmaa järs
kude orgude
veerudel

0,1–1 m,
1500 a eKr

D: iiris Iris lactea, puju Artemisia sericea;
kastehein Agrostis mongolica (märjal tur
bamullal), heinputk Angelica tenuifolia, tarn
Carex atherodes, mätastarn C. cespitosa,
tarnad C. canescens, C. coriophora, C. curaica,
C. delicata, särjesilm Batrachium divaricatum = Ranunculus trichophyllos (laugastes);
K: puju Artemisia laciniata, oder Hordeum
brevisubulatum, ürt-punanupp Sanguisorba
officinalis

Vb
Kiltmaa- orgude
allika-madalsood

stepp,
metsastepp

1600–
1800 m

nõlvadel

0,5–1 m

D: ussitatar Bistorta alopecuroides, tarn Carex
reptabunda, kask Betula pubescens;
K: tarn Carex enervis, altai kobarpea Ligularia
altaica, sinihall paju Salix glauca

VIa
Kiltmaa vaip- ja
nõlvasood igi
keltsal

stepp,
metsastepp

1800–
2200 m

kurude lauge
tel nõlvadel
ning tsirkusorgudes

0,6–1 m, 900–
1500 a eKr

D: rebasesaba Alopecurus turczaninovii,
kastik Calamagrostis macilenta, tarn Carex
atrofusca;
K: tarn Carex enervis, ohakas Cirsium
esculentum, roomav tulikas Ranunculus
repens

VIb
stepp,
Kiltmaa allikasood metsaigikeltsal
stepp

1500–
2200 m

järskudel nõl
vadel

0,5–1,2 m

D: põhjapaju Salix artica, põõsasmaran
Potentilla fruticosa, suur tömptipp
Calliergon giganteum;
K: paju Salix berberifolia, harilik vesi
sammal Fontinalis antipyretica, terav
tipp Calliergonella cuspidata, pusurohi
Melandrium apetalum

VII Järvetekkelised stepp,
riimveelised
poolkõrb
ja sooldunud
madalsood suur
tes orgudes

600–
800 m

järvede sulg
lohkudes

andmed puu
duvad

andmed puuduvad

D: soo-alss Eleocharis palustris, kaelus-peni
keel Potamogeton perfoliatus, tarn Carex
duriuscula;
K: ohtetu luste Bromopsis inermis, tarn Carex
atherodes, tõmmukas tarn C. brunnescens,
pujud Artemisia adamsii, A. mongolica
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Orgude keskosas on turvas jõgede kaldavööndis segunenud kruusaga või väga mineraliseerunud; kasvab stepi- või niidutaimestik. Jõgedes
ja nende kallastel kasvavad hõredalt vaid särjesilmad Ranunculus
natans = R. hydrocharoides var. natans
ja R. trichophyllus. Kuivemaid laike
katavad võhumõõk Iris lactea ja punane aruhein, neid ümbritsevad maranate, liblikõieliste ja pujude puhmad.
Märjemates kasvukohtades moodustavad tarnad ja lehtsamblad sootaimkatte, kus iseloomulikud liigid on
kastehein Agrostis mongholica, heinputk Angelica tenuifolia, tarnad Carex
atherodes, C. canescens, C. cespitosa,
C. coriophora, C. curaica, C. delicata, C. dichroa, C. dioica, C. lithophila,
C. orbicularis, C. schmidtii, ahtalehine villpea, emajuur Gentiana pseudoaquatica, tuderluga ja Juncus salsuginosus, kuuskjalad Pedicularis karoi,
P. longiflora ja P. resupinata, pääsusilm, roomav tulikas, paju Salix divaricata, kollane kivirik ja Saxifraga foliolosa, tari-tihashein (Scutellaria scordiifolia), jõgiputk Sium suave jt.
Nõlvasoodest kõrgemal leidub
sageli põhjaveest ohtralt toituvaid
allikasoid.

52

Õhukese turbalasundiga metsastunud turbaala (sootüüp IIc). See on kaetud tihe
da kuni meetri kõrguse põõsaskase (Betula fruticosa) tihnikuga, puurindes siberi
lehis (Larix sibirica)

VI – stepi- ja metsastepivööndi kiltmaa vaip- (VIa) ja allikasood (VIb)
igikeltsal.
Vaipsood katavad stepi- ja metsastepivööndis piiratud laikudena meretasemest 1800 m kõrgemal asuvaid veelahkmealasid. Tegu on Mongoolias
kõige paremini säilinud soorühmaga.

Aastane sademete hulk on seal
üle 600 mm. Selle rühma soode levik
seostub enamasti kas püsivalt või
regulaarselt külmunud aluspinnaga.
Taimkate koosneb tüüpilistest sooliikidest: kastehein Agrostis mongholica, rebasesaba Alopecurus turczaninovii, heinputk Angelica tenuifolia, kastik Calamagrostis macilenta,
tarnad Carex atrofusca, C. coriophora, C. enervis, C. melanocephala,
C. orbicularis, C. rigidioides, C. saxatilis, ohakas Cirsium esculentum, ahtalehine villpea ja Eriophorum humile, emajuur Gentiana pseudoaquatica, luga Juncus triglumis, roomav
tulikas ja Ranunculus longicaulis, soo-tähthein, soo-piimputk.
Samblarindes on peamiselt turba-

samblad. Turbalasundi paksus on
kuni 80 cm.
Ojakallastel kasvab pajustik ja stepiliikidest põõsasmaran Potentilla fruticosa. Rohurindes on tüüpilised jürilill
Cardamine parviflora, kahekojane tarn,
pusurohi Melandrium apetalum, kollane kivirik; samblarindes leidub peamiselt teravtippu, soosammalt, harilikku
allikasammalt ja viltulmikut. Vette jäävaid kive katavad samblad, peamiselt
suur tömptipp ja harilik vesisammal.

mis näitab selle hõredalt asustatud
riigi tohutut suurust.
Mongoolias on soostumiseks sobivad olud eelkõige mäestikes. Eristada
võib soo-ökosüsteemide kujunemise kolme põhitüüpi [6]: orutüüp, mis
hõlmab perioodiliselt üleujutatavaid
alasid; madalikutüüp, mis on seotud mägedevaheliste orgudega, kus
põhjavesi pressib maapinnast välja;
mäestikutüüp, mis on seotud varjukate nõlvadega ning meretasemest üle
2500–3000 m kõrguste mäestikega.

Kõige enam leidub soid AltaiSajaani, Baikali-taguses ja KeskMongoolia maastikuregioonis. Tuleb
märkida, et Mongoolias käsitletakse
soode mõistet laiemalt kui Euroopas,
nii nagu ariidsetes piirkondades
mujalgi. Nimelt peetakse siin soodeks ka niisuguseid turbaalasid, kus
taimestik ja veerežiim on turbaalale
omane vaid suktsessiooni teatud seisundi korral. Näiteks on sellised väga
mineraliseerunud turbaga, mõnikord
aga vaid turvastunud mullaga soos-

tunud niidud või mattunud turbakihiga alad; kiltmaal võib turbakihi paksus kruusal olla paiguti ainult
kümmekond sentimeetrit, kuid see
on veega küllastunud, mistõttu saab
turvas ladestuda ja kasvab soodele
omane taimestik [6]. Siinses kirjutises
on lihtsuse mõttes siiski läbivalt kasutatud sõna „soo“.
Mongoolia soodes kasvab üle 400
soontaimeliigi. Neist ligi kolmandik (32,2%) kuulub kolme sugukonda: lõikheinalised, kõrrelised ja korv
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VII – stepi-, poolkõrbe- ja kõrbevööndi suurte orgude järvetekkelised riimveelised ja sooldunud
madalsood.
Sellesse rühma kuuluvaid soid leidub
Mongoolia idaosas.
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õielised. Soodes on rohkesti levinud
stepi-, soolakute ja alpiinsete koosluste liike.
Üks poolariidse kliima iseärasus on mitmeaastased märgade-kuivade perioodide tsüklid, mis mõnikord võivad kesta kümmekond aastat. Kuivadel aastatel on sootaimede
seisund vilets ning turba akumulatsioon peatub: sel ajal meenutavad
sood alpiinseid rohumaid, steppe või
kruusal levivaid rohumaid. Ent kui
ilmastik muutub niiskemaks ja turvas
on jälle märg, taastavad taimed oma
tüüpilise välislaadi ning „külalistaimed“ peituvad sootaimede alla.
Soojenev kliima kahandab kirsmaad. Merepinnast suhteliselt kõrge
asukoha ning kuiva ja külma kliima tõttu on Mongoolia väga tundlik globaalse kliimasoojenemise
suhtes. Talviti on äärmiselt külmi
ilmu aina vähem, suviti aga tuleb
järjest enam ette kuuma- ja põuaperioode. Paljud väiksemad järved
on ära kuivanud ning jõgede talvine jääkate on muutunud õhemaks.
Kliimamudelite põhjal on oodata
temperatuuri jätkuvat tõusu, mistõttu turbaalade degradeerumine kiireneb ja nendest lendub süsinikku.
Rahvusvahelise märgalade organisatsiooni (Wetlands International)
andmetel oli Mongoolia 2008. aastal
süsinikuheite poolest maailmas seitsmendal kohal, kusjuures vähemalt
tosinal riigil on rohkem turbaalasid
kui Mongoolial.
Sealsete turbaalade seisund oleneb suurel määral kirsmaa olemasolust, mis on Mongoolia suurim
magevee talletaja ja mille sulavesi
varustab veega ka soid; samas kaitseb turbakate kirsmaad ülemäärase sulamise eest. Paraku kinnitab
1960.–1970. aastatest pärit kaartide
võrdlus 2015.–2016. aastatel tehtud
kaardistamiste tulemustega, et turbaalade pindala on kaks korda vähenenud [1]. Aastal 1971 koostatud
kaardi põhjal hõlmas toona 5–20 m
paksune igikelts Mongoolia territooriumist 65% (vt ka kaarti). Viimaste
uuringute järgi on selle pindala
vähenenud üle poole ning ulatusli-

Turbaalade levik Mongoolias
Tesi jõgi

VEN
Darhadõn hotgor
Bulgan
Lääne-Hentij
Onon-Balž

EMAA
Dornodi org
Kettle järv

Solongotõn
davaa

Ulaanbaatar

Terhijn tsagaan

esmatähtsad
turbaalad

Orhon
Tüvšrüülehh

M O N G O O L I A

200 km

turbaalad

laigutise igikeltsaga alad

lausalise igikeltsaga alad

hajusa igikeltsaga alad

katkendliku igikeltsaga alad

HIINA

väga hajusa igikeltsaga alad

Allikas: Crump, John (ed.) 2017. Smoke on Water: Countering Global Threats from Peatland Loss and Degradation. UN Environment,
GRID-Arendal, Nairobi and Arendal.

Metsastunud kase-paju-rohu-turbaala (sootüüp IId); põõsa- ja puurinde rohke
kasv tuleneb ilmselt põhjavee taseme langusest
kul alal on maapind püsivalt külmunud ainult hooajati [7].
Kariloomade arv on 1990. aastatest suurenenud üle kahe korra ehk 60
miljoni loomani, kusjuures hea rohukasvuga turbaaladel on nende arv
20–30 korda suurem kui mujal. Seega
on nii turbaalade degradeerumise kui
ka kirsmaa sulamise peapõhjus liigne
karjatamine. Vanad karjused mäletavad veel aegu, kui Orhoni jõe lamm
oli sedavõrd soostunud, et seal ei
saanud hobusel ratsutada. Muld oli
vett täis nagu käsn, millel kasvas tihe
kõrge rohi.
Turbaalad on degradeerunud ja
nende pindala vähenenud ka muudel põhjustel: rajatud ja laiendatud
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on kulla-, volframi- ja molübdeeni
kaevandusi ning nendega seotud asulaid, sellega on kaasnenud reostus;
samuti on oma osa teedeehitusel,
suurenenud veetarbimisel, rajatud
on hüdroelektrijaamu, sagenenud on
põlengud stepis ja taigas.
Turbaalad vajavad tugevamat kaitset. Kohalike elanike algatusel on
mõnel pool ehitatud turbaalade ja
allikate ümber kaitsetarasid, mis kariloomad eemal hoiab. Ühtlasi on ojadele rajatud väikesed paisud, kus saab
loomi joota. See päästab olukorda
mõnda aega, kuni kari sõtkub paisutatud tiikide kaldad ja seejärel ka veekogud mudaseks.
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Karjatamisega on turbakiht kokku pressitud, puude juurekaelad paljandunud,
järgneb tuuleheide. Gatšuurti jõe org

Nii näeb välja kullakaevandus Urd Tamiri
jõe orus – hoolimatus maastiku ja veevaru
de suhtes
Ühtlasi on viimasel kümnendil
püütud kohalikele elanikele selgitada turbaalade tähtsust, nende kaitse, taastamise ja majandamise võimalusi. Koostatud on riiklik strateegilise plaani visand, mis käsitleb üle
80 tegevuse kümnel esmatähtsaks
peetud turbaalal (vt alasid kaardilt).
Orhoni jõe orus hõlmavad need tegevused detailseid hüdroloogilisi uuringuid, mis aitaksid peatada kaevandustöödest lähtuvate mürkide sattumist vette, samuti hoida siiani looduslikena säilinud turbaalasid.
Mongoolia on ühinenud peamiste rahvusvaheliste konventsiooni54 |294|

EESTI LOODUS APRILL 2022

Rahvusvahelise
soode kaitse
rühma välisümpoo
sioni korraldajad ei
pidanud paljuks
kutsuda üritust
õnnistama laama,
kes hiljem osales
ka Mongoolia
soode uurimist
ja kaitset
käsitleval
konve
rentsil

de ja kokkulepetega, mis käsitlevad
turbaalade kaitset. Riigis reguleerivad
seda valdkonda keskkonnakaitseseadus, maa-, metsa- ja mullakaitseseadus jt. Ometi on nenditud, et oleks
tungivalt vaja seadust, mis käsitleks
veevarude degradeerumist ja kadu [8].
Praegu on Mongoolias kaitse all
40% turbaalasid, nende hulgas on
mitu Ramsari ala ja tähtsaid linnualasid (IBA), Ida-Aasia – Austraalia
lindude rändevõrgustiku alasid jt.
Esmatähtsaks peetakse siiski kaitsta
veel looduslikult säilinud turbaalasid ja taastada degradeerunud alasid.
Esimesed turbaalade ja kirsmaa taastamise katsed tõendavad, et see on
võimalik ka Mongoolia ariidses kliimas.
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Jaanus Paal (1947) on botaanik ja
emeriitprofessor.

Laika matkaautode
müük, rent ja teenindus

Müügil ka laias valikus matkaautode lisavarustust!
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Matkajuhiga saab
sügavama ja tervikliku

Soomaa-elamuse
Soomaa entusiasti ja matkakorral
dajat Aivar Ruuklit küsitlenud
Katre Palo
Aivar Ruukli nimega seostub kaks
peamist teemat: retked Soomaal ja
haabjas. Kumb sinu tegemistesse
enne tuli?
Isa sai 1979. aastal Jõesuu kolhoosi
agronoomi koha, nii kolisimegi perega Soomaale. Igal suvel tegime sõpradega kummipaadimatku Soomaa
jõgedel, avastasime senikäimata paiku
ja uusi veemarsruute lisajõgedel. Jõed
on soomaalaste elus etendanud väga
olulist rolli, vast isegi olulisemat kui
sood. Kui sood on olnud eelkõige
muust maailmast eraldajad, siis jõed,
vastupidi, on sajandeid olnud põhilised ühendusteed. Kui Eestimaa looduse fond 1993. aastal rahvuspargi asutas, siis kujunes kuidagi sujuvalt, ilma pingutamata, veematkade korraldamisest mulle elustiiliäri.
Ettevõtluse alal pidin muidugi end
harima, selles vallas polnud varasemast mitte mingisugust kogemust.
Elukestev õppimine käib siiani, et ellu
jääda. Keskkond nii laiemas kui ka
kitsamas mõttes muutub ju pidevalt.
Haabja ehitust ja kasutamist
nägin esimest korda telerist filmides
„Veelinnurahvas“ ja „Linnutee tuuled“.
Paadid ja veel liikumine on mind köitnud juba alates poisipõlvest. Soomaa
jõgede kallastel võis 1980. aastatel
näha ka üksikuid ühepuulootsikuid.
Jõgedel mitte, need viimased haabjad olid pigem juba kasutuskõlbmatud.
Näiteks Navesti jõe ääres Tohera külas
oli Andres Tohtil üks. Andres töötas toona ajakirjanikuna Pärnus. Tema
oli esimene, kellelt kuulsin põnevaid
lugusid Riisa küla viiendast aastaajast ja ühepuulootsikutest kui tar56
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vilikest liikumisvahenditest tulvavee
ajal. 1996–2000 korraldasin koostöös
ELF-i ja Soomaa rahvuspargiga isatalus Saarisoos haabjaehituse laagreid,
kus noortele huvilistele jagasid oma
oskusi vanad paadimeistrid Jüri Lükk
ja Jaan Rahumaa. Ka ise sain neil aastatel töövõtted kätte.
Nii et Soomaale looduse keskele jõudsid parajas poisikeseeas.
Sealne maaelu oma erilisusega sai
ilmselt kenasti tuttavaks. Kui kaua
selline elu kestis?
Varajane lapsepõlv möödus mul hoopis Tarvastu kandis vanaema-vanaisa
talus. Aitasin hoolt kanda koduloomade-lindude eest, abistada kasvu-

Soomaal tiksub
aastaring nagu
mujal Eestis ja
oleneb, kui peeneks seda
keegi jaotada tahab.
hoones ja aiatöödel. Mäletan, et vanaisa tegi mingeid töid isegi hobusega,
muldas ilmselt kartuleid. Heinavedu
käis ka hobuvankritega. Vanaema oli
mu suurim sõber eelkoolieas. Ja esimene looduse õpetaja, õpetas linde
laulu järgi ära tundma. Aga ka taimi
kasutama: teeleht veritsevale varbale, jänesekapsad salatiks. Sarapuust
vibu, lepast karkude, pajust vilepilli
ja pihlakast kada meisterdamise tegi
ka selgeks.
Soomaal pidasid mu vanemad
samuti koduloomi, enamiku toidust
kasvatasime aiamaal ise. Viimased
kümmekond aastat olen aga elanud kahepaikset elu: pendeldanud
Soomaa ja Pärnu vahet. Lapsed käivad Pärnus koolis ja abikaasa Ljudmila

tööl. Linnas on meil eluase, vanemate
talu Saarisool peab mu õde Juta.
Mitu aastaaega on Soomaal?
Rohkem vist teatakse kuulsat viiendat, aga tänavu on tähelepanu all
juba kuues aastaaeg.
Riisa ja Tõramaa külaajaloost loeme:
„Üleujutused tabasid külasid pea igal
aastal, aga mõnikord ka mitmel korral
ühe aasta jooksul: reeglina küll kevadel, aga vahel ka sügisel või talvel.
Seetõttu on käibel ütlemine, et meil
on viis aastaaega: kevad, suvi, sügis,
talv ja suurvesi, kusjuures viimane
võis eelmistega suvaliselt kattuda ja
ühte kuuluda“.
Soomaal tiksub aastaring nagu
mujal Eestis ja oleneb, kui peeneks
seda keegi jaotada tahab. Mulle meeldib eristada ja tajuda näiteks kevadtalve ja varakevadet, südasuve ja
vananaistesuve, hilissügist ja eeltalve.
Turundajad ja meedia muidugi heal
meelel interpreteerivad viienda aastaaja kujundit ja kui vaja, loovad ka
kuuenda või seitsmenda. Vanarahvas
ju teadis, et üleujutus võib olla mitu
korda aastas, tänapäeval aga on inimese ilmavaade lineaarne: kui kuu aja
eest juba oli viies aastaaeg, siis kuidas
saab nüüd jälle olla?
Aga tänavune jääkaanega üleujutusvesi võib-olla vääriks eraldi nimetust: jällegi veidi teistmoodi loodusnähtus. Sellisel moel „aastaaega“
vist väga tihti Soomaal ei näe?
Kui üleujutus ei tule kevadel, suvel
või sügisel, vaid hoopis talvel, siis
on suur tõenäosus, et ujutusala külmub. Looduslikud liuväljad, mis sel
moel luhaheinamaadele ja osaliselt ka
lodulepikutesse tekivad, on muutunud aina populaarsemaks uisurahva
seas. Matkauisutamine on siin pigem
uus harrastus, aga head uisujääd otsivate inimeste hulk kasvab igal nädalavahetusel.
Viimasel kümnel aastal on talved
olnud pigem ebastabiilsed, pikemaid
sulasid ja nendele järgnevaid külmaperioode on mõnel talvel tulnud ette
lausa mitu. Ka lõppenud talvel oli
paaril korral „kuuendat aastaaega“,
kui tulvavete külmumist jääväljadeks
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Foto: Ülo Soomets

Aivar Ruukel on sündinud
24. märtsil 1967. aastal Viljandis.
Lõpetanud 1985. aastal Vändra
keskkooli ja 2009. aastal Eesti
maaülikooli loodusturismi erialal.
Kaitsnud maaülikoolis magistritöö
internetis reisimuljete jagajate
veebikasutusest Eesti rahvusparke
väisanud välisturistide näitel (2011).
Tegutsenud pikalt eraettevõtjana
matkakorralduse ja loodusturismi
valdkonnas. Mittetulundusühingute
Eesti Maaturism, Eesti loodusturismi
ühing ja Soomaa Turism asutajaliige.
Soome-ugri toidukultuuri seltsi ja
Fenno-Ugria asutuse juhatuse liige.
Pälvinud aasta turismiedendaja tiitli
1997. ja 2021. aastal. Tunnustatud
Eesti looduskaitsemärgiga (2017),
Eesti muinsuskaitse seltsi teene
temedaliga haabja ehituskultuuri
taaselustaja, hoidja ja tutvustajana
(2017), valitud 2020. aastal LääneEesti parimaks turismiarendajaks,
Pärnumaa aasta turismiarendajaks ja
Tori valla aukodanikuks. Tänavusest
aastast Pärnumaa vapimärgi oma
nik. Aidanud viia Soomaa haabja
Unesco pärandi nimistusse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

APRILL 2022 EESTI LOODUS

57

Intervjuu
niimoodi nimetada. Eriliseks teeb
tänavuse veebruari-märtsi jääväljad
nende suur ulatus ja ka püsimine
peaaegu ilma lumekatteta suhteliselt
pikal perioodil, terve kuu.
Üleujutusajal läheb Soomaad
uudistama väga palju rahvast.
Kohalikel elanikel on kindlasti
omajagu tähelepanekuid, mida nad
tulijatelt sugugi ei oota. Mida inimestel tasuks teada?
Külastajatelt ei oodata, et tullakse
katsetama oma neljarattaliste sõidukite võimeid ujutatud maanteelõikudest läbisõitmises. Maanteede lõhkumine maasturitega on kevadine probleem. Aasta ringi aga tuleb ette juhtumeid, kus ei teata, et rahvuspargis
võib mootorsõidukiga liikuda ainult
sõiduteedel, mitte mööda maastikku.
Kolmkümmend aastat on kehtinud
reegel, et jõgedel on mootorsõidukitega liikumine keelatud, siiski tuleb
seda aeg-ajalt ette.
Oluline on ka mõista, et rahvuspark ei ole teemapark. Kohalikud
elanikud, nende õuealad ja elamute
ümbrus ei ole kohad, kuhu ilma enne
luba küsimata siseneda, olenemata
aastaajast. Kohalike elanike kariloomad ei ole patsutamiseks, söötmiseks
ja koos selfide tegemiseks. Vastupidi,
loomadest tuleks hoida eemale, et
neid mitte häirida.
Sama mure on üle Eesti kaitsealadel-rahvusparkides: mootorsõidukitega tükitakse sinna, kuhu ei tohi
sattuda. Haanjamaal on igatalvine
peavalu lumesaanitajad. Võib-olla
on asjaomane teavitustöö olnud
veidi kehv?
Suhtumine loodusesse ja kõigesse elavasse on osa meie kultuurist. Ma
ei usu, et probleem on teadmiste
puudulikkuses või kehvas teavituses.
Teame väga hästi teatud tegevuste
kahjulikkust, et ei peaks tegema nii,
vaid naa. Ometi käitume vanaviisi.
Kas turismikorraldaja vaatevinklist
on Soomaal ka mõni puudus?
Mis tahes inimtegevuse korraldamine
pole kunagi täiuslik, ikka saab midagi paremaks teha. Inimestevahelist
58
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koostööd Soomaa turismis saab alati
paremini ajada. Aga Soomaa loodus
on puudusteta. Looduse toimimises
on kõik detailideni paigas ja perfektne. Ma ei ole oma matkabisnist ajades
tundnud kunagi puudust taristust või
rajatistest. Soomaa võlu ongi suuresti
see, et siin pole palju muud peale looduse. Selliseid paiku jääb aina vähemaks.
Küllap oled matkale viinud mitmesuguse ellusuhtumisega inimesi.
Kas oled kuulnud midagi üllatavalt
positiivset või vastupidi, hämmastavalt negatiivset? Kas sulle meenub midagi eredat?
Kümne aasta eest kevadise tulvavee ajal käisid meil ajakirjanikud ja
fotograafid ajakirjast Sveriges Natur
(Rootsi Loodus). Võimas veetase võimaldas meeleolukalt seigelda
Tõramaa ja Karuskose vahelistes lammimetsades. Rootslased olid viien-

Soomaa võlu ongi
suuresti see, et siin
pole palju muud
peale looduse. Selliseid paiku
jääb aina vähemaks.
dast aastaajast vaimustuses. Siiski
polnud see emotsioon võrreldav lapselikult siira rõõmuga, mida nad väljendasid järgmisel hommikul, kohates metsa vahel valgeselg-kirjurähni.
Muidugi teadsin ma tolle rähniliigi
erilist ja olulist rolli vana loodusmetsa tunnusliku elanikuna. Lugu, kuidas metsade üleraie on põhjustanud
seisu, et Rootsis, Soomes ja Norras
kokku on valgeselg-kirjurähne vähem
kui Eestis. Rootsi bioloogide ehe vaimustus linnu nägemisest üleujutatud
haavikus üllatas mind siiski. Valgeselg
vajutas nende silmis Soomaa loodusele väärtuslikumast väärtuslikuma
pitseri.
Kelgutasime eelmisel talvel väikese seltskonnaga Öördi soo jäätunud taastamisalal. Juba enam kui saja
aasta eest oli Kõpu mõisnik lasknud
läbi soo kraavi kaevata. Nüüd on see
kraav olnud mõned aastad paisudega
pikitud ja veetase aasta ringi üleval.

Inimese kõrval on tegija ka kobras
oma paisude ja paari uhke kuhilpesaga. Liuglesime kelkudel sellisel jääpinnal üle kahe meetri kõrguse kuhila juurde ja jutustasin üht-teist piibrite maailmast. Ühe proua kehakeelest
mõistsin, et ta tahab väga midagi ise
öelda. „Kuidas kõige lihtsamalt kobrastest lahti saaks?“ kõlas tema rõõmsal toonil esitatud küsimus. Koprad
olid läinud aastal asustanud oja tema
maakodu läheduses.
Aastaringne elu Soomaal on paras
katsumus neile, kes elavad üleujutustsoonis. Hoonesse tungiv vesi
teeb ju korralikku hävitustööd.
Kuidas kohalikud oskavad sellega
toime tulla?
Mul on isiklik kogemus kümne aasta
tagusest perioodist, kui Soomaad
õnnistati saja aasta suuruselt neljanda ja kuuenda kõrgveega. Sõna otseses mõttes vesi oli ahjus. Aga iga päev
ma ujutuspiirkonnas ei ela.
Põliselanikud on ujutust võtnud
kui loomulikku nähtust. Soomaa külade kroonika jutustab: „Suurvesi tõi
kaasa nii nalja kui pahandust. Noored
inimesed ootasid eriti kevadise suurvee saabumist nagu pühi. Suuri töid
siis teha ei saanud. Talitused taganesid lauta ja tuppa. Käidi kalal ja jahil,
sõideti lootsikutega ja parvedega
lusti. Õhtuti kogunesid kõik Tõramaa
küla noored mõnda varjulisse abajasse kokku, kus lauldi ja mängiti pilli.
Vaiksel õhtul kostus mitme küla ‒
Tõramaa, Riisa, Kõduküla ‒ laul üle
lageda veevälja“.
Ahjude kütmine pärast sellist loputust eeldab kogemusi, niisamuti
kogu maja põranda ja vundamendi
kuivatus. Loodetavasti pärandatakse neid ja muid üleujutusega seotud
tarkusi põlvest põlve.
Sedavõrd kõrget veeseisu, kus vesi
on ahjus, tuleb õnneks ette harva.
Selliseid elumaju, mille ahjusid isegi
väga kõrge veeseis ohustaks, saab
kokku lugeda ühe käe näppudel. Saja
aasta eest oli elanikke ja eluasemeid
Soomaal muidugi mitukümmend
korda rohkem. Nüüdseks on kasutusse jäänud pigem sellised, mis asu-
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Tänavu veebruaris tunnustas Eesti
turismi- ja reisifirmade liit sind
turismiedendaja tiitliga. Mõeldes
mitu aastat väldanud pandeemiapidurile, tundub iga selline tunnustus mitmekordse väärtusega.
Kuidas sa vaatad tagasi eelmistele
aastatele?
Summa summarum, mulle tundub see
pisike tegelane, koroonaviirus, pigem
positiivse kui negatiivsena. Ta on kui
sõnumitooja. Muidugi on turismiäri
kannatanud kahe aastaga enneolematult ja sedapidi pandeemiat interpreteerides riskin paljude kolleegide
mõistmatusega. 2019. aastal hõlmasid välisturistid meie Soomaa matkaettevõtte klientuurist suurema osa
kui Eesti siseturistid. Juba mitu aastat oli see nii, Soomaa on välisturistile atraktiivne sihtkoht. Kaotasime
2020. aastal 80 protsenti oma välismaa loodushuvilistest külastajate käibest. Mullu ei õnnestunud seda taset
välisturistide saabumise mõttes paraku samuti parandada.
Klaas on kahel viimasel aastal
olnud pooltäis, välisturu sügava kukkumise on tasakaalustanud siseturg,
varasemast tunduvalt ühtlasem aastaringne külastajate voog ja eelkõige
suurepärane talvehooaeg. Kaks aastat jutti on meid õnnistatud kauni
talvega!
Koroona-aastate positiivse mõjuna näen ka seda, et Soomaa turismiettevõtted on hakanud varasemast tihedamalt koostööd tegema.
Turismiedendaja tiitel tuli aga eelkõige koos ühepuulootsiku Unesco
tiitliga.

Foto: Sandra Urvak

vad veidi kõrgemail põndakuil. Viies
aastaaeg toob sellistes elamutes tihti
kaasa saarelise eluviisi.
Vanu hooneid ujutusalal renoveerides või uusi ehitades lähtutakse traditsioonilistest ehitusvõtetest ja hoidutakse moodsate tehnoloogiate ja
materjalide kasutusest. Eelkõige käib
see seinte, põranda ja vundamendi soojustuse ja isoleerimise kohta.
Veele peab tulemise järel jääma ka
võimalus lahkuda.

Haabjaehitust alustatakse paku voolimisega sigarikujuliseks, tänapäeval on siin
abiks kettsaag. Ent osa lootsikuehituse tööetappe tehakse endiselt traditsioonilis
te võtetega
Soomaad uudistama? Kuidas nendeni on jõutud?
Enne karoonapandeemiat käis meil
suviti huvilisi 45‒50 riigist. Kõige
enam on alati olnud külastajaid
Saksamaalt. Järgnevad teised KeskEuroopa riigid, nagu Šveits, Austria,
Prantsusmaa, Belgia, Madalmaad, aga
ka naabermaad Läti, Leedu, Soome,
Poola. Jaapanlasi, korealasi, hiinlasi ja teisi asiaate käis ka üha arvukamalt, aga kaks aastat on nende
riikide turistid olnud haruldased.
Loodushuvilised leiavad Soomaa ise
üles, kõige peamisem argument on
rahvuspargi staatus.
Peale selle, et juhatad matkarühmi,

panustad ka laiemalt Eesti turismivaldkonda. Hiljuti peeti Eesti
loodusturismi strateegiapäeva.
Milline paistab meie tulevik?
Eesti loodusturismi strateegiapäeva
kokkukutsumise ajendiks Eesti loodusturismi ühingu vaatenurgast oli
mure, et erisugused strateegiadokumendid, mida on koostanud riigiasutused ‒ keskkonnaamet, ettevõtluse arendamise sihtasutus, riigimetsa majandamise keskus ‒, ei haaku
loodusgiidide ja -ettevõtjate arvates
piisavalt. Olukord sarnaneb tuntud
looga, kus inimesed katsuvad elevandi eri kehaosa ja kirjeldavad seda,
kuid kamba peale ei suudeta looma
olemust mõista. Iga riigiasutus kün-
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Millistest riikidest on enim tuldud
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Foto: Mati Kose

Intervjuu

Aivar haabjal: Soomaa viies aastaaeg tähendab uputusvett hoovis ja vahel toaski
nab loodusturismis hoogsalt oma
vagu, võib-olla mitte halvasti, aga tervik on ikkagi mitterahuldav.
Tuleviku headus sõltub sellest, kui
hästi suudame koostööd teha, seemned selleks külvasimegi Sagadis märtsis toimunud strateegiapäeval.
Matkajuhi amet näib koguvat ühe
suuremat populaarsust. Kas see
tähelepanek on õige?
Jah, paistab küll. Tundub ka, et paljud
loodusgiidiks, matkajuhiks õppijad ja
hakkajad ei tee seda mitte verinoorena, vaid juba küpsemas eas. Näiteks
torkab see silma Luua kooli retkejuhi erialal tarkuste kogujate hulgas.
Paljudele on matkamine meeldiv harrastus. Tihti mõeldakse ilmselt nii,
et miks mitte ühendada hobi ja töö.
Tunnen päris palju matkajuhte, kellele see pole ainus elatusallikas, vaid
üks tegevustest, mis leiva lauale toob.
Kas Eesti inimene on pigem omaette uitaja või tahetakse matkajuhti etteotsa? Kas või mõnda teenust,
mis loodusretke lihtsamaks või
mugavamaks teeks?
Nii ja naa, inimesi on igasuguseid.
Loodan väga, et omaette uitajad ja
hakkamasaajad ei ole kaduv nähtus.
Aga ka veerand sajandi eest, kui giidina alustasin, ei saanud kurta retkejuhi vähese nõudluse üle. Koos
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matkajuhiga satub paikadesse, kuhu
Soomaa ametlikud matkarajad ei
juhata, kuuleb lugusid ja märkab
asju, mis kuulmata-nägemata jääksid. Loodetavasti saab sügavama ja
terviklikuma Soomaa-elamuse. Minu
kolleegidel, Soomaal tegutsevatel retkejuhtidel, on kõigil erinev Soomaal
elamise ja olemise kogemus. Neil on
jutustada isiklikud põnevad lood ja
nad teavad hästi selle kandi ajalooga
seotud legende.
Aprillikuus on aktuaalne see, et
kohalikud matkajuhid teavad huvilise
kohale kutsuda õigel ajal, kui lammimetsas leidub kanuusõiduks parasjagu vett. Mõni aeg tagasi sai meie
käest teada, et talvine ujutus on pakasega kaanetunud ja on õige aeg nautida kelgu- või uisuliugu looduslikul
liuväljal.
Looduses on põnev aasta ringi.
Kohalikud giidid aitavad teha Soomaa
matka veelgi paremaks. Aitavad suvel
leida rada salajaste supluslaugaste juurde, sügisel parematele jõhvikapeenardele, talvel ilveste-huntide
mängumaadele, kevadõhtutel kanuusõitudele, et jälgida kopraid oma asju
toimetamas.
Millal hakkas idanema mõte, et
Soomaa haabjale tuleb taotleda
Unesco kultuuripärandi tiitlit?
2016. aastal kinnitas kultuuriminis-

teeriumi juurde kuuluv vaimse kultuuripärandi nõukogu haabja ehitamise Soomaal Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. See oli ülalt
alla algatus, Soomaale tuli Tallinnast
lootsikupärandit üles tähendama
ja taotlusdokumente täitma Vadim
Svjatkovski. Aitasime teda igati.
Unesco idee andis soomaalastele aga hoopis Sloveenia lauljatar,
jutuvestja ja vaimse kultuuripärandi
entusiast Ljoba Jenče. Ljoba kodukülas Cerknica järve kaldal on säilinud Sloveenia traditsiooniliste ruhepaatide drevak’ite ehitus ja kasutus. Rahvuspargi keskuses KõrtsiTõramaal pidasime ka väikese paadiseminari suvel, kui Ljoba oli tulnud
Viljandi Folgile esinema. Ta rääkis
õhinal ideest esitada drevak Unesco
vaimse kultuuripärandi nimestikku. Ka Soomaa haabjatraditsiooniga
võiks teha sama, arvas ta, seda enam,
et rahvuslikus nimistus ta juba on ja
olemuselt on need samad nimekirjad,
üks riiklikul ja teine maailma tasemel.
2018. aasta oktoobris tegimegi toonasele kultuuriministrile
Indrek Saarele ametliku ettepaneku.
2020. aasta märtsil allkirjastas taotluse kanda ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal Unesco
kiireloomulist kaitset vajava vaimse
kultuuripärandi nimistusse juba järgmine kultuuriminister Tõnis Lukas.
Poolteist aastat hiljem, sedapuhku Tiit Teriku kultuuriministri oleku
ajal, saabus rõõmus otsus jõulukingituseks, täpsemalt 14. detsembril
2021.
Kui palju oli tol ajal, kui sina hakkasid lootsikutegu õppima, veel
selle töö tundjaid?
1990ndate keskpaigas, kui praegune haabjaehitajate põlvkond oskused omandas, oli kolm haabjameistrit. Lisaks eespool nimetatud Jaan
Rahumaale ja Jüri Lükile veel Martin
Tolberg. Tolberg oli meie haabjalaagrite ajaks juba vana mees ja lahkuski neil aastail. Oma oskused oli
ta kümmekond aastat varem andnud
edasi Kaido Kamale. Meie laagrid toimusid viiel suvel. Need said otsa sel
põhjusel, et 2000. aasta jõulude ajal
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Haabjas on üsna vastne Unesco
pärand, ilmselt tuleb põnev aasta.
Mis on plaanis?
Tõepoolest, algaval soojemal poolaastal on mul künakirves ilmselt rohkem tunde käes kui ühelgi eelmisel
25 aastal. Džinn on pudelist välja lastud ja seda tagasi ei topi. Peale praktilise haabjaehituse, huvilistele töövõtete jagamise ja Soomaa külastajatele lootsikukultuuri tutvustamise

on käsil mitu rahvusvahelist tegevust.
Unesco vaimse kultuuripärandi
Põhjala-Balti võrgustikus on liikvel
mitu koostööprojekti ideed. Põnev,
et jõulude ajal, haabjaga samas voorus, kanti Unesco vaimse kultuuripärandi nimistusse ka Põhjalas levinud klinkerplangutusega paadiehituse traditsioon. Paadiehituse arengus on haabjas klinkerpaadi esiema.
Ühepuupaadile lisati pardalauad, hiljem asendati väljatahutud paadipõhi
kiilupuuga.
Sel aastal täitub sada aastat
Soomaa esmamainimisest; igatahes
ei ole teada, et varem seda kohanime oleks kasutatud. Juubeliväärilise
tähistamise kõrval kummitab mind
küsimus: kuidas soomerootslasest
geograafiaprofessor Johannes Gabriel
Granö selle nimeni jõudis? Kes talle
selle kohanime välja pakkus? Kes on
Soomaa ristiisa või -ema?
Ja veel olen lubanud jõuludeks
saata Epp Petronele „Minu Soomaa“
käsikirja, 2022. aastasse jagub nii
kehalist kui ka vaimset tegevust.
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matsime Rahumaa Jaani. Mõni aasta
hiljem läks parematele jahimaadele
Lüki Jüri.
Kuivõrd keerukas on haabja ehitus? Milline tööetapp võib kõige
sagedamini ebaõnnestuda?
Haabjaehituse võib jagada neljaks
etapiks: jäme pakk tuleb voolida sigarikujuliseks, seest tühjaks õõnestada, tule ja vee koostoimel pehmeks
kütta ja paadikujuliseks vormida ning
lõpuks kaared sisse panna, viimistleda ja tõrvata. Kõige suurem kunst
on voolida väliskuju: see otsustab,
kui ilus ja täiuslik näeb välja valmis
õõnespuuvene. Kõige aeganõudvam
ja füüsiliselt raskem osa on eemaldada seest künakirvega liigne puit.
Lõppfaasis nõuab see ka kindlat kätt
ja täpsust, et pardasse auku ei uurista.
Lootsiku parraste laiali painutamine lõkkekuuma paistel on vast kõige
müstilisem osa haavapuuvene sünnist. Kui muudes ehitusetappides
naudime tehnoloogilise arengu saavutusi, kettsaagi, moodsaid elektri-

höövleid ja muid tööriistu, siis laotamine käib täpselt samal moel kui
tuhat aastat tagasi. Parraste venitus
võib samuti untsu minna, aga rahulik meel ja järjekindlus toob tulemuse. Rapsides võib veesõiduki asemel
saada kaks haavapuust porilauda.

Sel aastal täitub
sada aastat Soomaa
esmamainimisest;
igatahes ei ole teada, et
varem seda kohanime oleks
kasutatud.
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Foto: Tõru Kannimäe

Poster

Ettevaatlik
mäger

K

evade algul tahtsin väga mäkrasid pildistada. Olin kurb, sest ei
leidnud kodu lähedalt metsadest
ühtegi mägra elupaika. Seda nukrust võimendas veel see, et samal ajal nägin paljude loodusfotograafide vägevaid pilte
sellest loomast. Õnneks teadis mu isa
ühes metsas suurt mägralinnakut ja kuna
tal oli just samas kandis vaja välitöid
teha, sain minna neid passima.
Valinud välja õige tuulesuuna, otsisin
varitsuskohta, kui korraga nägin urus üht
mägra tagumikku. Olin natuke mures,
kas ta tuleb uuesti välja, sest ta oli mind
juba silmanud. Istusin pool tunnikest,
kuni mäger urust välja tuli. Ta kõndis
väga ettevaatlikult ja nuusutas kogu aeg
õhku. Õnneks tuli ta mulle piisavalt lähedale ja ma sain temast hea pildi. Olen
väga-väga õnnelik selle kohtumise üle.
Olen 15-aastane loodusfotograaf
Läänemaalt. Huvi looduse vastu on mul
olnud juba väiksest peale. Minu vanemad on bioloogid, nad on mulle loodusest palju rääkinud ning õpetanud ümbrust kuulama ja nägema.
Loodusfotograafia huvi tekkis mul
2018. aasta lõpus, kui nägin filmi „Eia
jõulud Tondikakul“. Algatuseks andis isa
mulle oma vana Canoni kaamera, millega sain hakata pildistama. Järgmisel aastal sain sünnipäevaks parema kvaliteediga fotoaparaadi, millega olen pilte teinud
siiani. Kõige rohkem meeldib mulle pildistada loomi ja linde.
Foto on tehtud 2021. aasta mais.
Pildistatud on Canon 6D-ga ja Canon
500 mm F4 objektiiviga. Tehnilised andmed: 1/200 s, f/5.6, ISO 2000.
Kaur Nellis
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Paastukuu Lustimäel: all orus rahmeldab kiirekäiguline Elva jõgi

Lustimäe linnud ja puud

uue seaduse ootel
Juhani Püttsepp

V

arakevad võib olla paslik
aastaaeg, et saada ülevaade Hellenurme lähedal Elva
jõe vasakkaldal asuvast Lustimäest.
Põlised jalgrajad kannavad seal rändajat majesteetlike sammaldunud
puudega ääristatud nõlval, veel tärkamata lehestik ja rohustu lubavad heita
pilke all orus jääservi noolivale jõele,
mis rahutult üle kivide tõttab.
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Külm-päikeselises märtsisätenduses vääksutab tamme-kirjurähn, sidiseb sabatihaste parv, kludistab puukoristaja.
„See on imeilus koht, kus oleme
perega käinud pildistamas, kohanud
jäälindu, kes seal pesitseb,“ kõneleb
Elva gümnaasiumi bioloogiaõpetaja
Tiia Kuresoo. Mäge ongi kutsutud ka
Ilumäeks.
Elvast pärit bioloog Rein Kuresoo
on seal märganud ka nõlva-lehelin-

du, kes ei tule Eestis mitte igal sammul ette. Uderna loodushuviline Ruth
Soeson on kohanud aga vesipappi,
valge kurgualuse laigu järgi luteri pastoriks kutsutud musta kuuega sulelist.
Sajanditaguses
ajas
vaatles
Lustimäel linde ornitoloog Ernst von
Middendorff (1851‒1916), kelle isa
Alexander Theodor von Middendorff
(1815‒1894), Peterburi akadeemik,
biogeograaf ja maadeuurija, rajaski
sinna pargi, istutades põõsaid ja puid,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vesipapile Lustimäe all meeldib

Selle pargi olevat Alexander Theodor von Middendorff loonud, et rõõmustada
oma prouat

näiteks lehiseid ja nulgusid, kes seal
tänini oma okkaid kasvatavad. Teiste
seas seisab saja-aastane künnapuu
nagu hallipäine vanake.
Ema poolt eesti päritolu Alexander
Theodor von Middendorff pidas
end ise hellenurmelaseks, elades
Hellenurmes alates 1857. aastast.
„Armastas seda maad ning tegi palju,
et tundma õppida selle väikese maa
rahvast ja loodust,“ on professor Hans
Trass märkinud eessõnas, mille ta kirjutas elvalasest geograafi Kalev Päidi
raamatule kuulsast teadusemehest [1].
Eesti vabariigi algusaastail hoolitses Lustimäe eest Hellenurme hariduse selts, korraldades selles paigas
rahvapidusid, kontserte. Kerkis siis
mäele ka kõlakoda ja Eduard Tubin
lavastas seal isegi opereti.

Nõukogude korra aastad tõid
Lustimäelegi anarhiat, kuni loodushoidlikud suundumused Eestis
1950. aastate teisel poolel taas end
ilmutasid. Näiteks heidetakse Elva ajalehes Uus Tee (1959) ette, et Lustimäel
on langetatud põliseid tammesid rattarummude tarbeks ja kohalik kolhoos korraldanud mäel lehmade kaitsesüstimisi. Paik, kus kevaditi pesitseb kolm paari ööbikuid, vajab kaitset, võtab kokku ajaleht ja Lustimägi
jõuabki kaitse alla: 1964. aastal.
Uuemalgi Eesti ajal on Lustimägi
inimesi tõmmanud: lõkkekohana,
veematkajate peatuspaigana. Mäge
on korrastatud ja niidetud, mis polegi nii vähetähtis, kui mõelda näiteks
liblikatele ja kiilidele.
Aga tänavu veebruaris koostatud keskkonnaministri käskkiri
kergitas küsimuse tosina
Tartumaa pargi riikliku
kaitse alt välja jätmise
kohta, teiste seas oli

nimekirjas Lustimägi (2,9 ha).
Loodusteadlased on siiski veendunud, et Lustimägi vajab uusi kaitseeeskirju ja riiklik kaitse peab kohaliku
puhkeala kaitsestaatuse kõrval jätkuma. Rein Kuresoo on peale rähnihäälte kuulnud mäel ka krossimootorratta
undamist.
1. Päid, Kalev 1993. Akadeemik Alexander
Theodor von Middendorff meile ja meie
temast. Elva muuseum, Elva.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.

Olavi Vainu
vaatas
Lustimäge
ornitoloogi pil
guga ja ütles, et ala
vajab igal juhul riiklikku kaitset
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Foto: erakogu

Sada rida Eesti loodusest

Ood linnapuudele
Aino Mölder

P

uude päriskodu on mets. Kuna
aga linn puudeta läbi ei saa,
on inimesed metsapuid ümber
asustanud ka linnadesse. Seega kasvavad kõik meie linnapuud võõrsil, hoolimata sellest, on nad pärit kodumaa
või mõne muu regiooni metsadest.
Ent eluga võõrsil kaasnevad sageli
kohanemisraskused.
Mets kui teatavat tüüpi taimeühiskond saab metsana kasvada ainult
tänu teistele puudele. Kui metsaomanik rajab uut metsapõlve, istutab ta taimi kaks-kolm korda rohkem, kui vanu puid pinnaühikule kasvama mahub. Sellise „raiskamise“ eesmärk on tekitada kasvuks
soodus mikrokliima ehk isenditevaheline konkurents, mille käigus jäävad ellu parimate omadustega puud.
Nende tüved laasuvad külgvalguse
puudusel, kuid ülavalgusele avatud
võra kannab piisavalt rohelisi lehti või
okkaid, tagamaks optimaalse kõrgusja jämeduskasvu. Kooskasvamisele
annab jõudu õhu- ja elurikas metsamuld, mis varustab puid vee ja toitainetega.
Linnapuud, vastupidi metsapuudele, oleksid konkurentsi eest justkui
tormivarju pääsenud: puiesteedena
või üksikpuudena kasvades on neil
volilt võtta nii üla- kui ka külgvalgust.
Kuid priiskav valguseküllus on kahe
teraga mõõk, millel on omad varjud.
Kuna puuduvad lähinaabrid, kellega
lapikese avatud taeva pärast konkureerida, võib vabalt laiutada ja kasvatada endale peaaegu maapinnalt algava jämedaoksalise võra. Seega peab
linnas naaberpuude töö ära tegema
inimene.
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Linnatänavate standard näeb ette,
et vaba liikluskoridor kergliiklus- ja
kõnniteede kohal peab olema vähemalt 2,8 meetrit, sõiduteede kohal 4,6
meetrit ja trammi- ning trolliteede
kohal 6,5 meetrit. Sedamööda, kuidas noorele puule lisandub kõrgust,
lõikab inimene ära alumisi oksi. Selle
kohta öeldakse: tõstab võra. Vahe
metsapuude iselaasumisega aga seisneb selles, et metsas on see protsess pidev, mistõttu küljest pudenevad peened oksad, linnas aga lõigatakse tüvelt oksi siis, kui aega ja
raha on. Nii peabki linnapuu kannatama metsapuuga võrreldes harvemat, kuid see-eest tunduvalt tugevamat laasimist (lõikust). See muudab
perioodiliselt puu toitumistingimusi,
mistõttu tabab puid stress. Ühtlasi
jäävad liiga jämedaks kasvada lastud
okste lõikusest tüvele suured aeglaselt paranevad lõikehaavad.
Veel halvemini käib puude käsi aga
siis, kui nad on jäänud üldse hooldamata ja ühekorraga avastatakse, et
nad ei mahu enam oma kasvukohale:
nende alla ei mahu parkima, nad on
kasvanud õhuliinidesse või varjavad
akende ees kasvades valgust. Siis asub
inimene nuputama, kuidas probleem
lahendada. Kuidas see on õnnestunud ja milliseid tagajärgi on sellised lahendused põhjustanud puudele, võib igaüks linnas ringi liikudes ise
näha – osaku vaid vaadata! Nii kasvavadki metsapuud linnapuudega võrreldes lausa või sees!
„Või sees“ on metsapuud ka veel
palju otsesemas tähenduses – neil
on võimalus kasvada just neile sobivas mullas. Linnapuude kasvukohtades aga võib muld oma tõelises
tähenduses üleüldse puududa: istutades puid ehitusprahi või täitepinnase
sisse, tuleb istutusaugu kaevamiseks
sageli teha mehiseid jõupingutusi, et
mullapalli mahutav auk kuidagi valmis saada. Aga kasvava puu juured
peavad ju saama ka levida ja toimi-

da. Suuremate puude juurestik vajab
isegi üle 20 m3 juurtele läbitavat õhuja elurikast parasniisket kasvuruumi.
Linnapuude ja neile vajaliku mullaelustiku elutingimusi halvendab
ka pidev vibratsioon ja tallamissurve, mille tagajärjel pressitakse muld
üha enam kokku ning õhku ja vett
mahutavate tühimike (mullapooride) maht väheneb pidevalt. Halvasti
mõjub puudele ka tänavasillutis, mis
laseb õhku ja vett läbi vaid jaopärast
ja kohati. Pealegi võib juurteni jõudev
vesi olla soolane! Järgmiseks suveks,
kui soolakahjustus avaldub leheservade pruunistumisena, oleme aga jõudnud eelmise talve soolalumed unustada.
Puid kahjustavad ka igilõpmatud
kaevetööd, kergliiklusteede ja parklate rajamine, maapinna tasandused,
tõstmised ja koorimised, mille käigus
võivad puud kaotada märkimisväärse osa oma juurestikust. Suurem osa
toimivatest juurtest paikneb ju ainult
kuni 30 cm sügavusel. Tagajärjeks on
vähemate või rohkemate okste, halvimal juhul aga kogu puu kuivamine.
Kui nii juhtub, siis ega inimene tavaliselt oska seostada põhjust ja tagajärge.
Linnapuude karmid või liigile mitteomased elutingimused peegelduvad ka nende võra ehituses. Nii kipuvad oksad kasvama liiga jämedaks
ja liiga püstiseks, mille tõttu võivad
puuharud vanemas eas lahti rebeneda. Eriti altid V-kujuliselt harunema
ja sellega koos rebenema on vahtrapuud, kuigi metsas puistuna kasvades
on nemadki sirged kui sukavardad.
Sageli aga juhtub, et noorepoolse, veel kasvuealise puu juhttüvi kaotab liidrirolli ning koonilise kuju asemel omandab võra lillkapsa kuju.
„Lillkapsavõra“ põhjusi tasub otsida
maa alt: kasvupinnas on kas liiga tihenenud, puukoolist on kaasa saadud
keerdjuured või on puu istutatud liiga
sügavale.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Helar Laasik

Ent kui on märgata tüvehaavandeid, siis võib üks põhjus olla päikesepõletus. Metsas, kus puutüvesid varjavad teised puud või alusmets, päikesepõletuse ohtu ei ole. Linnapuude
tüved aga on päikese, ülekuumenenud asfaldi ja suurtelt klaaspindadelt
peegelduva valguse meelevallas.
Linnapuude puhul ei ole tavaliselt
arvestatud ka genotüüpi: kui puukoolis on istik kord müügimõõtmetesse kasvatatud, siis ta müüakse maha.
Sellest tulenebki märgatav erinevus
sama liiki puude eri isendite väljanägemises, mis torkab eriti silma ridadena kasvavate puude puhul. Tagamaks
ühtlaste omadustega istutusmaterjali, tuleks tänavapuid paljundada
pookimise teel, olles pookokste tarbeks enne välja valinud sobivaimate
omadustega emapuud. Tänavapuuks
sobiv puu on küllaltki kitsa võra ja
pigem peenemate kui jämedamate
okstega, mis ei tohi tüvest väljuda
väga püstiselt.
Mida siis teha? Tahame ju kõik, et
linn oleks roheline ja elurikas – ilma
puudeta me ei saa. Ega võimalusi eriti
palju polegi. Ühelt poolt peaksime
tegelema põuale, stressile ja kõigele
muule pahale vastupidavate liikide,
kloonide ja populatsioonide selektsiooniga. See peaks olema teadusasutuste pärusmaa, kuna nõuab aega ja
järjepidevaid võrdluskatseid.
Teisalt peaksid puude vajaduste ja omadustega oskama arvestada
nii arhitektid, projekteerijad, insenerid, ehitajad kui ka puude hooldajad. Enne kui asuda objekti projekteerima või rajama, tuleks puudega
suhelda: kuulata neid silmadega. Siis
ehk taipame, et puu pole porgand,
mille juur läheb püstloodis maa sügavusse, vaid puu hea kasvu tagamiseks peab tema juurestik saama levida mitu korda kaugemale, kui ulatub
võra. Oskame ehk ka arvestada puu
maapealse osa ruumivajadusega. Puid
silmadega kuulates lepime ehk sellegagi, et igasse kohta ei peagi pääsema
mööda varjulist laudsileda sillutisega
kaetud otseteed.
Aino Mölder (1948) on Luua metsanduskooli meisterõpetaja.
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Aasia arlekiinlepatriinu,

uus invasiivne võõrliik Eestis
Fotod: Irja, Indrek, Heili ja Liine Tammekänd

Merike Linnamägi, Triin Lepik

E

estis leiti aasia arlekiinlepatriinu (Harmonia
Harmonia axyridis)
esimest korda mullu juulis Tartust (◊ 1), misjärel tuli
teateid ka Pärnu ümbrusest,
Jõgevalt ja Tallinnast.
Naaberriikidest
oli
teda leitud juba varem
(Norra ja Taani: 2006,
Rootsi: 2007, Läti: 2009,
Soome: 2014). Seega võib
arvata, et liik on meil elanud juba mõned aastad,
ent jäänud märkamata.
Nagu nimetus ütleb,
on kõnealune liik pärit
Aasiast: looduslik levila hõlmab Hiinat, Jaapanit,
Koread, Mongooliat ja Siberit.
Lepatriinudele ebatüüpiliselt
on see liik täiskasvanuna segatoiduline; enamik lepatriinuliike on
röövtoidulised, toitudes väiksematest selgrootutest. Ent aasia arlekiinlepatriinu toitub ka näiteks mitmesugustest pehmetest viljadest,
eriti sügisel, kui saakloomi leidub
vähem.
Samas on tegemist usina röövloomaga nii vastse kui ka täiskasvanuna.
Seetõttu arvati, et teda sobiks kasutada biotõrjeks väljaspool oma looduslikku levilat. Esmajoones asustati liiki 20. sajandi alguses USA-sse,
kus ennast taastootev populatsioon
leiti 1988. aastal. Asustati ka LadinaAmeerikasse ja Aafrikasse.
Euroopas alustati laialdast müüki
1990. aastatel vähemalt üheksas riigis. Liiki müüdi aianduspoodides
kui kemikaalivaba ja looduslähedast
lehe- ja kilptäiliste tõrjevahendit.
Aedadest ja kasvuhoonetest, kuhu
inimesed neid lahti lasid, hakkas liik
aga kiirelt välja levima. Ohtu märgati ja 2004. aasta paiku lõpetati müük
kõikjal Euroopas. Kuid oli hilja, liigi
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◊ 1. Teadaolevalt esimene Eestis –
mullu 28. juulil Tartus Veeriku pargis –
kohatud isend

◊ 2. Ülejäänud Eesti leiud, kelle fotod
seni on sisestatud andmebaasi PlutoF,
pärinevad mullusest augustist ja
oktoobrist Pärnumaalt

levikut see enam ei takistanud ja üha
enam tuli teateid ka tema kahjustuste
kohta loodusele ja majandusele.

mõõdetud 1600–4000 muna, mis on
märksa suurem kui Euroopa looduslikel lepatriinuliikidel.
Aasia arlekiinlepatriinu levib mitmesugustes elupaikades, nii aedadesparkides kui ka niitudel, metsades,
põõsastikes ja nõmmedel. Liiki võib
sageli leida põõsa- ja puurindest ning
hea lendajana laiendab ta oma levikut
50–100 kilomeetrit aastas. USA-s on
tähele pandud levikut koguni üle 400
kilomeetri aastas, kuid tol korral võisid lepatriinut tahtmatult edasi asustada ka inimesed.

Aasia arlekiinlepatriinu elutsükkel
on täismoondega nagu kõigil mardikatel, läbides muna, vastse, nuku
ja valmiku järgu. Arengu kiirus oleneb nii toidust kui ka temperatuurist,
kuid enamasti koorub muna umbes
kolm päeva pärast munemist, vastne
läbib neli kasvujärku umbes kümne
päevaga ja siis nukkub neli-viis
päeva. Täiskasvanud elavad keskmiselt 30–90 päeva, kuid võivad elada
ka mitu aastat.
Munetakse 20–30-munaliste kogumitena, eri allikate järgi on emaste suurimaks viljakuseks laborioludes

Liik tekitab kolme tüüpi kahjustusi: hävitab loodusväärtuslikke selgrootuid, rikub põllusaake ja talvitub
hulgi inimelamutes. Seetõttu pee-
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Fotod: Christoph Benisch / kerbtier.de

◊ 3. Aasia arlekiinlepatriinu värvus varieerub suuresti. Tumedamat värvi isendid
on rohkem levinud liigi looduslikel levikualadel, Euroopas on aga levinud pigem
punased ja oranžikad variatsioonid. Liiki aitavad ära tunda ebamäärase kujuga
täpid-laigud, valgete laikude puudumine tiibadel, kollakad-pruunikad jalad, tund
lad, pea ja alakülg ning M-tähe laadne muster eesseljal
Joonis: Merike Linnamägi

takse aasia arlekiinlepatriinut invasiivseks ehk ohtlikuks võõrliigiks nii
Euroopas kui ka Põhja- ja LõunaAmeerikas. Kahjuks ei osatud enne
liigi laialdast kasutuselevõttu neid
ohte piisavalt ette näha.
Aasia arlekiinlepatriinut asustati peamiselt lehe- ja kilptäide tõrjeks, kuid ta toitub hea meelega
laiast valikust lülijalgsetest, eelistades pehmema kestaga saakloomi. Ta
toitub isegi teistest lepatriinudest
ning samuti konkureerib nendega
toiduobjektide pärast. Seetõttu võib
looduslike lepatriinuliikide arvukus
drastiliselt väheneda, eriti juhul, kui
lehetäisid jm toiduobjekte on vähe.
Ehkki lepatriinud sisaldavad palju
liigispetsiifilisi mürgiseid alkaloide,
talub see võõrliik neid väga hästi,
süües looduslike lepatriinude mune
ja vastseid. Samas on tema enda
munad ja vastsed piisavalt mürgised, nii et tal on vähe looduslikke
vaenlasi.
Arlekiinlepatriinu vastsed eritavad
taimedel ringi liikudes signaalaineid,
mille tõttu teised lepatriinuliigid hoiduvad taimele munemast. Nõnda vallutavad aasia arlekiinlepatriinud näiteks ohtrate lehetäidega taimed ja
võidavad toidukonkurentsis kodumaiseid liike.
Ühendkuningriigi mõnes piirkonnas on aasia arlekiinlepatriinu nüüdseks üle kahe korra arvukam kui
kõik kodumaised lepatriinuliigid
kokku: juba 70% lepatriinudest on
seda liiki. Ta on avaldanud ulatuslikku kahjulikku mõju kakstäpp-, seitsetäpp- ja kümmetäpp-lepatriinu,
väike-aasatriinu, ankurtriinu, lepa
triinu Coccinella transversoguttata
ning mitmete lehetäi- ja taimeliikide
arvukusele. Arlekiinlepatriinud toituvad muu hulgas liblikamunadest ja
röövikutest, näiteks USA-s kahjustavad nad ohustatud liiki monarh
liblikat.
Aasia arlekiinlepatriinu teeb kahju
ka põllumajanduses, samuti eraaedades, süües viinamarju, õunu, pirne,
mitut liiki marju, tsitrusvilju ja ka
kartulit. Suurimat majanduslikku
kahju teeb ta viinamarjakasvatuses:
lepatriinud kogunevad suhkrurikas-

◊ 4. Aasia arlekiinlepatriinul on eristatud kolm põhilist värvusvormi: ülemises reas
on vorm succinea (oranzikaspunane põhivärv ja 0–21 musta täppi), all vasakul
spectabilis (must põhivärv ja neli oranži täppi), all paremal conspicua (must põhi
värv ja kaks oranži täppi)
tele marjakobaratele hulgi toituma.
Osalt vähendavad viljade väärtust
toitumiskahjustused, kuid peamine
kahju tuleneb enesekaitseainetest,
mida putukad eritavad häirimisel ja
hukkudes. Need ühendid on inimeselegi ebameeldiva lõhna ja maitsega,
mis säilib ka viinamarjadest toodetud
veinis. Seetõttu tuleb lepatriinusid

tõrjuda, enamasti kasutada ka spetsiaalseid raputeid, et lepatriinusid viinamarjade ja teiste viljade vahelt välja
sõeluda.
Tüli teeb ka aasia arlekiinlepatriinudele iseloomulik komme tungida
sageli talvituma hoonetesse. See käitumisjoon võimaldab neil talvituda
aladel, kus nad muidu külma tõttu
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◊ 5. Võrdluseks Eesti pärismaiseid lepatriinuliike
Foto: Gilles San Martin / flickr.com

talvituvad isendid sattuda toidu sisse,
rikkudes selle maitse.

Foto: Judy Gallagher / flickr.com

Foto: Gilles San Martin / flickr.com

◊ 6. Eesti tubades on tulevikus sügiseti oodata sellist vaatepilti: aasia arlekiinlepa
triinudel on kombeks koguneda hulgi talvituma hoonetesse, mis aitab neil kül
mas kliimas ellu jääda

◊ 7. Vastne (vasakul) ja nukk (paremal) sarnanevad välimuse poolest kodumaiste
liikidega

Teated aasia arlekiinlepatriinu vaatluste kohta (koos fotodega) tasub kindlasti sisestada loodusvaatluste andmebaasi
(lva.keskkonnainfo.ee) või andmebaasi PlutoF (plutof.ut.ee),
et selgitada selle liigi levikut Eestis.
hukkuksid. Nad koonduvad kodudesse ja muudesse hoonetesse hulgi,
vahel isegi tuhandete kaupa. Kui
lepatriinusid häirida, eritavad nad
hemolümfi, mis pole mitte üksnes
ebameeldiva haisuga, vaid ka määrib, rikkudes sageli vaipu, kardinaid,
70
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tapeete ja mööblit. Nad võivad ka
valusalt hammustada ja põhjustada
allergiat. Mõne uurimuse järgi on nad
muutumas USA-s oluliseks hooajaliseks allergeeniks, põhjustades kroonilist köha, silmapõletikke ja isegi
astmat. Peale kõige võivad kodudes

Kuidas teda ära tunda? Võrreldes
teiste lepatriinulastega on aasia arlekiinlepatriinu suhteliselt suur, nad on
5–8 mm pikad ja 4–7 mm laiad.
Suuruselt on sarnane seitsetäpplepatriinu, kuid enamik teisi Eesti
lepatriinulasi on temast väiksemad.
Aasia arlekiinlepatriinu on polümorfne liik, mis tähendab, et värvus
võib isenditi erineda (◊ 3, 4). Näiteks
täppide arv varieerub suuresti. Üks
iseloomulikum tunnus on täppide ja
laikude ebakorrapärane kuju, kusjuures kattetiibadel ei leidu kunagi valgeid täppe.
Kuna kattetiibade järgi on liiki
määrata keerukas, tuleb vaadata teisigi tunnuseid. Aasia arlekiinlepatriinu
jalad ja alakülg on oranžikaspruuni
värvi. Eesselg on kollakasvalge, sellel paiknevad neli täppi moodustavad
enamasti musta M-tähe. Pea, tundlad
ja suised on kollakad, mõnikord kergelt mustjat tooni.
Euroopas elutsev vorm conspicua
(◊ 4) sarnaneb kakstäpp-lepatriinuga,
kuid tolle suurus ei ületa viit millimeetrit ja jalad on musta värvi. Teine
Euroopas levinud vorm succinea (◊ 4)
võib sarnaneda kümmetäpp-lepatriinuga, ent toogi on väiksem, tema
täpid on korrapärased ning tal puudub M-täht rindmikul.
Merike Linnamägi (1983) on zooloog ja
looduskaitsja, Berni konventsiooni alalise
komitee esimees; tegeleb keskkonna
ministeeriumis võõrliikide teemaga.
Triin Lepik (1998) on tulevane lepatriinuuurija, õpib Tartu ülikooli magistrantuuris
bioloogia ja ökoinnovatsiooni õppekaval.
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Foto: Toivo Pedak / ERM Fk 1427:169

Inimese uurimise ajalugu

Ekspeditsiooni juht antropoloog Karin Mark tööhoos, inimesi mõõtmas

Karin Mark 100
24. märtsil oleks Eesti antropoloogia suurkuju Karin Mark
(24. märts 1922 – 4. detsember 1999) saanud sajaaasta
seks. Tema viljakas elutee kulges rööbiti Eesti Vabariigi käe
käiguga, ta sai tunda nii häid kui ka ränki, teise maailmasõja
aegseid ja järgseid aegu.
Leiu Heapost

K

arin Mark sündis Tartus
soome-ugri
keeleteadlase Julius Margi ja kunstnik
Kristine Margi (Mei) esimese tütrena.
1941. aastal lõpetas ta Tartu tütarlaste gümnaasiumi. Karin Margi õe geoloog-paleontoloog Elga Mark-Kuriku
(1928–2016) meenutusel olid Karinil
väga laialdased huvid. Loodushuvi
osutus valdavaks ja nii saigi temast
antropoloog.
Tema kõrgkooliõpingud langesid
teise maailmasõja ja sellele vahetult
72
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järgnevatele aastatele, seetõttu pidi ta
õpinguid mitu korda uuesti alustama.
Tartu ülikoolis sai ta 1942. aastal professor Juhan Auli esimeseks õpilaseks
ja abiliseks antropoloogia vallas.
Teda huvitas eelkõige paleoantropoloogia. Juba üliõpilasena asus
ta teaduste akadeemia ajaloo instituudis korrastama ja läbi töötama
arheoloogilistel kaevamistel kogutud muistseid luustikke ning kaitses nende põhjal koostatud diplomitöö „Paleoantropoloogilisi andmeid
Eesti NSV ja selle idapoolsete piirialade noorema rauaaja kohta“.

Sõja järel langesid repressioonide
alla nii geneetika ja antropoloogia kui
ka teadlased. Neil aastail sai Karin oma
esimesed kogemused kooliõpetajana.
Pärast ülikooli järgnes aspirantuur
bioloogia instituudis. Elga MarkKuriku meenutuste järgi peeti antropoloogiat NSV Liidus enam-vähem
rassiteaduseks, nii sai Karin uurimisteema hoopis zooloogia valkonnast,
see oli seotud pisiimetajatega. Karin
Mark ise ütles talle omase huumoriga, et bioloogia instituutki muudeti
zooloogia ja botaanika instituudiks,
et välistada inimese uurimist.
Peagi õnnestus Karin Margil jätkata aspirantuuri ajaloo instituudis
paleoantropoloogia erialal tuntud
Vene antropoloogi Georgi Debetsi
juhendusel. Aspirantuuris olles töötas ta läbi kogu tolleks ajaks Eestis
kogutud paleoantropoloogilise ainese ja kaitses selle alusel Moskva riik-
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likus ülikoolis 1953. aastal kandidaadiväitekirja „Eesti NSV paleoantropoloogia“. Alates 1952. aastast töötas
ta ajaloo instituudis kuni pensionile
minekuni 1986. aastal. Ta pühendas
kogu oma teadustöö eestlaste ja soome-ugri rahvaste etnogeneesile.
Eesti rahvas on tänu Juhan Aulile
piirkonniti somatoloogia seisukohalt
hästi läbi uuritud ning antropoloogilised tunnused ülirikkaliku materjali
põhjal kaardistatud, ühtlasi on kindlaks tehtud eestlaste tõuline kuuluvus.
Karin Mark hakkas kindlaks määrama muistsete eestlaste antropoloogilisi omadusi ning lahendama eestlaste
päritolu ja kujunemise küsimusi, kuidas on arenenud Eesti rahvastiku antropoloogilised tunnused esiajast tänapäevani. Peale Eesti materjali mõõtis
ta võrdluseks Leedu koljusid.
Kranioloogilise ainese uurimise kõrval alustas ta juba aspirantuuris tänapäeva inimeste uurimist, võttes aastail 1952–1954 osa Baltimaade
kompleksse ühisekspeditsiooni tööst.
Selle tulemused on kokku võetud
Baltimaade etnilist antropoloogiat
käsitlevas teoses, mille autorid on
Mihhail Vitov, Karin Mark ja Nikolai
Tšeboksarov (1959). Töös on kasutatud kõiki sel ajal olemas olnud paleoantropoloogia andmeid.

Karin Margi koostatud ja joonistatud töövahendi näide: habemekasv. Numbrid
1–5: väga nõrk, nõrk, keskmine, tugev ja väga tugev. Joonis Karin Margi raamatust
„Soomeugri rahvaste füüsiline antropoloogia“ (lk 38)
Kõik mõõtmised ja kirjeldamised tegi Karin Mark isiklikult, et
vältida mõõtetehnilisi erinevusi. Mitme sugulasrahva antropoloogiast on ta avaldanud lühimonograafia. Ulatuslikku materjali arheoloogia ja keeleajaloo andmetega sidudes
kirjutas ta raamatu „Zur Herkunft
der Finnisch-Ugrischen Völker vom
Standpunkt der Anthropologie“, mis
ilmus 1970. aastal Tallinnas korraldatud rahvusvaheliseks fennougristide
III kongressiks. Selle plenaaristungil
pidas Karin Mark ettekande oma töö
põhitulemustest.
Mitmel korral võttis Karin Mark
osa Nõukogude ja Soome antropoloogide ühisekspeditsioonidest
Soomes. Nende tööde tulemused
avaldas ta Soome teaduste akadeemia väljaandes 1972. aastal. 1975
ilmus temalt raamatuna kokkuvõte
läänemeresoome rahvaste antropoloogiast. Ka saami antropoloogiale on ta pühendanud eriuurimuse.
Teadusartikleid on ilmunud mitme
soome-ugri rahva antropoloogia
kohta.
Eestlaste etnilisele ajaloole pühendas Karin Mark erilist tähelepanu.
Tema eestvedamisel hakati ajaloo instituudis 1970. aastatel kranioloogia ja
somatoloogia kõrval etnilise ajaloo
aspektist uurima vererühmi, hammastikku ja mõningaid muid tunnuseid. Materjale koguti kõigist Eesti
piirkondadest. Andmed on esitatud
kollektiivses monograafias „Eestlaste

antropoloogia seoses etnogeneesi
küsimustega“ (1994).
Selles uurimuses käsitleb Karin
Mark eestlaste somatoloogiat (väliskuju) võrrelduna nii Eesti vähemusrahvaste kui ka teiste rahvaste omaga ning
eestlaste etnilist kujunemist. Aluseks
olid Juhan Auli rikkalik aines ja tema
enda kogutud uurimismaterjalid.
Karin Margi andmete järgi sai ka
möödunud sajandi lõpupoolel eristada eestlastel kaht antropoloogilist tüüpi: läänebalti ja idabalti tüüp,
nagu oli teinud kindlaks Juhan Aul
oma 1930. aastate põhjalikes uurimustes. Esimene tüüp on ülekaalus
Lääne-Eestis, teine Ida-Eestis. Neid
iseloomustavad ühtmoodi heledad
silmad ja heledad juuksed. Mõlemad
on europiidid. Läänebalti tüüp on
pikakasvuline, suhteliselt pikapealine, kitsama ja kõrgema näoga, teisel
on kehapikkus mõnevõrra väiksem,
samuti on erinevusi pea ja näo proportsioonides.
Antropoloogiline kahesus hakkas Karin Margile silma juba Eesti
hilisneoliitilist paleoantropoloogilist
materjali uurides. Nendest venekirvekultuuri esindajad olid väga pikapealised, kõrge ajukoljuga, kõrge ja keskmise laiusega näoga. Kammkeraamika
kultuuri asulatest leitud koljud on
enamasti protolaponoidset tüüpi.
Veel 11.–13. sajandil pKr oli venekirvekultuuri hõimudele omane koljutüüp säilinud Lääne-ja Põhja-Eesti,
ka Tartu ümbruse maa-aluste haudadega kalmete leidudes, ainult viimaste

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Soome-ugri rahvaste antropoloogiat asus Karin Mark laialdase programmi järgi uurima 1950. aastate teisel poolel. Kuna paleoantropoloogilist
ainest oli vähevõitu, mõnest perioodist ei olnud põletusmatmise tõttu
luustikke säilinudki, seati etnogeneesi
vallas peasiht uurida elusaid inimesi.
Selleks korraldati aastail 1955–
1976 lähemaid ja kaugemaid uurimisretki karjalaste, vepslaste, isurite, mordvalaste, maride, udmurtide
ja komide juurde. Põhjas uuris Karin
Mark soomlasi ja laplasi, lõunas aga
Taga-Karpaatia ungarlasi. Kõige kaugemad matkad viisid Lääne-Siberisse
Obi jõele manside ja hantide juurde.
Võrdluseks uuriti ka naaberrahvaid:
rootslasi, baškiire, tšuvašše, tatarlasi ja venelasi. Eestis koguti andmeid
1980. aastani.
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Foto: erakogu

Inimese uurimise ajalugu

Paleoantropoloog Karin Mark ja tema uurimismaterjal ajaloo ins
tituudis 1960. aastatel. Foto Karin Margi isikuarhiivist. 2014. aastal
ilmus uurimistöö kokkuvõte
näo laius oli kitsam. Seda elanikkonda iseloomustab pikk kasv. KirdeEesti vadjapärastest kääbaskalmetest, aga ka kagupoolsematest kalmetest pärit olevad koljud kuuluvad
teise tüüpi. Nad on lühipealisemad,
laiema ja madalama näoga ning kasvult veidi lühemad.
Seega, praegusaja eestlastele omaseid tunnuseid on leitud juba palju
varasemate aegade Eesti ala elanikelt
ja nende levikuski võib täheldada järjepidevust.
Oma suurteost soome-ugri rahvaste kohta täiendas, kontrollis ja viimistles Karin Mark viimase võimaluseni, kuid elulõng katkes ja töö jäi
pooleli. Uurimuse materjal oli väga
mahukas: ekspeditsioonidel uuriti
22 rahvast, 133 rahvarühma. Kokku
mõõdeti 12 651 inimesel 14 mõõdetavat ja 32 kirjeldatavat parameetrit.
Keskmine mõõdetavate rühm oli võimaluse korral sada inimest.
Nüüdisaja teadlased on harjunud
arvutitega, kuid Margi kogu töömahukas statistiline töötlus on tehtud käsitsi, mis on eriti väärtuslik
ja kordumatu. Peale antropoloogilise
materjali on Karin Mark läbi töötanud asjaomased arheoloogia ja keeleajaloo andmed.
Praeguseks on tema rikkalik and74
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mestik Leiu Heaposti
toimetatud ja avaldatud raamatuna
„Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia“ (2014). Sealt saab teada, kuidas eristuvad eestlased ja ka teised
rahvad uuritud tunnuste poolest nii
regiooniti kui ka kokkuvõtlikult teiste
rahvastega võrreldes.
Taas selgub, et eestlased on uuritute hulgas heledate silmadega ja
kõige heledamate juustega rahvas.
Eestlaste keskmine pigmentatsiooni
indeks on Euroopas ning tõenäoliselt kogu maailmas kõige väiksem,
st eestlased on üks heledamaid ja
pikemaid rahvaid maailmas. Pikemad
on mõõdetute hulgas ainult soomerootslased.
Peamõõdud on suured, eestlane
on soomeugrilastest kõige suurema
peaga rahvas, peamoodul ületab isegi
soomerootslaste oma; nina kuju poolest on nad läänemeresoomlaste hulgas kõige leptoriinsemad (kõrge ja
kitsa ninaga) nagu osa soomlasigi
jne. jne.
Ajaloo instituudis pani Karin Mark
aluse antropoloogilisele uurimistööle
ja materjalikogule, paleoantropoloogia süstemaatilisele uurimisele Eestis.
Soome-ugri rahvaste kohta tehtud
uurimused on kahtlemata väärt mitut

doktoritööd. Tema kogutud hinnalised andmed aitavad ka edaspidi uurida nii eestlaste kui ka hõimurahvaste
ainelist ja vaimset kultuuri.
Teadlasena oli Karin Mark tunnustatud nii kodu- kui ka välismaal.
Ta esines paljudel fennougristika ja
teistel teaduskongressidel. 1965. aastal valiti Karin Mark soome-ugri seltsi välismaiseks liikmeks, 1970. aastal
rahvusvahelise fennougristide komitee liikmeks. Ta oli ka Eesti looduseuurijate seltsi ja Euroopa antropoloogia assotsiatsiooni liige.
Karin Mark oli naine,
kes töötas mõne abilisega ligi veerand sajandit
ekspeditsioonidel tohutu
suurel territooriumil, kaasas rasked metallist mõõteriistad, liikudes igat sorti
sõiduvahenditega: rongid,
veoautod, jõelaevad jm,
viimastel uurimisaastatel
ja lähemates paikades ka
mikrobussid. Ta on oma
käega mõõtnud ligi 13 000
inimest.
Huumorimeelse, sõbraliku, leebe,
viisaka, lahke ja hea vestluskaaslasena, nõudliku ja täpse juhendajana
jagas Karin Mark õpetusi noorematele kolleegidele ja õpilastele kaugematel ja lähematel antropoloogilistel
ekspeditsioonidel ja igapäevatöös.
Kuigi viimasel ajal on lisandunud uusi suundi ja võimalusi uurida
inimesi, näiteks DNA-uuringud, on
pärand
Karin Margi rikkalik teadus
endiselt tähtis ja hindamatu läbi
aegade.
Järjepidevad piirkondlikud pärilikud ja kohastumuslikud tunnused
ja nende kompleksid võimaldavad
tagasivaadet väga kaugetele aegadele ja väga laialdasele territooriumile,
kuid neid tunnuseid võib veel praegugi ära tunda meie territooriumil ja
eri piirkondades, olenemata rahvaste liikumisest või loodusteguritest.
Karin Margil on erilisi teeneid eestlaste pärilike, kohastumuslike tunnuste uurimisel.
Leiu Heapost (1936) on antropoloog,
professor Juhan Auli õpilane.
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Foto: Toomas Tuul

In memoriam

Leida Lepik

13. detsember 1968 – 14. märts 2022

E

esti
loodusesõbrad
jäid
14. märtsil ilma kallist kaasteelisest. Lahkus geograaf, üks
kaardikirjastuse Regio omanikke,
hobifotograaf ja harrastuspurjetaja,
eelkõige aga Kõige Parem Sõber.
Palmse, Ilumäe, Viru raba, Viitna
järv. Rakvere. Tartu. Triibuline rahvariideseelik. Korporatsioon Filiae
Patriae valgepunarohelised teklid.
Kollasekirjud, vahel ka Lotte pildiga
atlased bensiinijaamas ja poodides.
Kaardid toolidel ja laudadel. Väikese
Regio suured ettevõtmised koos maailma digihiidudega. Lõkked, villased
vammused, matkasaapad. Jõulu- ja
uusaastaööd. Tuul, meri, lõbusad lained ja vabadus … Väiksemad ja suuremad lapsed, kes oma hoolivate ja
armastavate vanemate käeulatusest
põnevamat otsima lipanud …
Selline oli Leida Lepiku elu. Leida
paljude sõprade elu. Ei jää keegi ilmasambaks, ütles vanarahvas. Aga Leida
oli meie ilmasammas. Usutavasti ei tea
keegi Leida sõpradest ja teekaaslastest,
kui palju meid täpselt oli. Kas sadu?
Või tuhandeid? Aeg-ajalt tundub, et
sadu tuhandeid. Korralik mesilastaru.
Leida nimelt jaksas palju rohkem
kui keegi teine. Nii saigi palju neid,
kes temaga koos selles maailmas seiklesid ja kelle elu muutus sellest pare76
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maks ja põnevamaks.
Igal inimesel on oma sisseharjunud
käigurajad. Leida käis kõiki neid radu
ikka koos paljude inimestega. Ta teadis, et sõprus ei jää sellest väiksemaks,
kui kutsuda mõne sõbraga kokku lepitud seiklustesse kaasa veel teisi ja kolmandaid-neljandaid, noori ja vanu,
sõpru ja nende lapsi ja omaenda ristilapsi. Küll nad kokku sulavad!
Leida rajad ja teed viisid ümber
maakera ja samas läbi pisikeste hubaste Tartu koduaedade. Millegipärast ei
meenu mulle üldse vestlusi ega meenutusi suurtest linnadest. Muidugi olime
ju mõlemad neist paljudes käinud, aga
linn on linn. Jutustamist väärt asjad
ja meenutamist tahtvad sündmused
olid ikka mujal. Lahemaal, Läänemaal,
Virumaal, Saares ja Muhus, alati sõprade juures. Marelle-paadil, Emajõe
lodjal. Liibanoni päikeses, orgudes ja
mägedes, Lapimaa kevad- või sügisvärvides, Muhu väinas ja Vilsandi taga
laidudel.
Kodulinn Tartugi oli Leida läheduses ikka kuidagi väike ja maalähedane, keset loomulikku, mitte moodsalt
pingutatud looduslikkust.
Paljud Leida sõbrad ei olnud loomuldasa looduse- ja metsarahvas,
tuule- ja päikeseinimesed. Leida läheduses ei saanud aga keegi asfalti sipel-

gapesale eelistada. Ja nii said kõik
Leida sõbrad osa loodusest, võib isegi
öelda, et osaks loodusest, kus ongi
inimese õige koht.
Leida kodu oli mõnus pesa keset
lambanahku, oranže, siniseid, tumepunaseid ja kuldkollaseid võõramaa
kangaid ja koduseid kootud vaipasid. Seal köögilaua taga said kellaajale või olukorrale vastavat jooki rüübata ning maailmaasju arutada väga
erinevad inimesed. Paljud kohtusid
endale tundmatute maailmadega, aga
läksid alati laiali paremate inimestena, kui oli kokku tuldud. Leida oli
parim sõber, kes justkui leidis igas
inimeses üles kõik hea ja suurepärase.
Tema maailmas ei eksisteerinud kurjust, kadedust, eelarvamusi, tigedust
ega vihapidamist.
Leida aitas rajada tehnoloogiafirma Regio ja töötas seal terve elu. Just
temal oli pealehakkamist Regio kui
kartograafiaettevõte lahutada mujale pürgivast Reach-U-st. On muidugi
üdini Leida moodi, et see kõik sündis vanu sõprusi ja sidemeid hoides.
Leida ei kartnud moodsa elu vidinaid,
ta kasutas kõiki võimalusi selleks, et
kogu suur Ettevõtmine, mis iganes
see parasjagu ei olnud, aga mida Leida
kindlasti vedas, õnnestuks. Olgu töine
projekt, retk, matk või meresõit.
Aga tema olemus ei muutunud
kunagi. Villased käpikud, sõrmikud,
eesti rahvakunst selle kõikides võimalikes vormides kootud raamatukaantest eriotstarbeliste sepisteni, kuivanud loodus tee sisse panemiseks ja
korallijäljega kivist küünlaalus domineerisid Leida elus ja olus alati kroomi ja klaasi üle. Isegi tema armas Saab
või Subaru tundus kuidagi mõeldud
selleks, et olla loodusega koos.
Nüüd on Leida teisel pool pilvi,
päriselt ja igavesti loodusega koos.
Jussi nõmme päikesetõusus ja Arula
väljade loojangus. Mätta alt välja
sulanud marjulises leesikapuhmas
ja jäätunud luhal. Ma tunnen tema
kohalolu igal retkel varakevadisel päikeselisel Eestimaal. Ta on kuskil siinsamas. Oma kalli kodumaa looduses.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kersti Kaljulaid, bioloog, korporatsiooni Filiae Patriae vilistlane

14. jaanuar 1926 – 15. veebruar 2022

Arvi Liiva

mitööde ja väitekirjade juhendajana.
Asta Oraspõllul on suuri teeneid
Eesti Ülem-Ordoviit
siumi lademete litoloogia detailstratigraafia, faunakoosluste ja tekkeloo selgitamisel.
Ta osales alati innukalt ühisuuringutes, näiteks selle nimel, et koostada Kohila–Rapla ümbruse paepaljandite detailkirjeldused ja kirjastada Ordoviitsiumi-Siluri piirilademete kompleksuuringute tulemused.
Paeuuringutes oli ta oma sihitaotlustes eeskätt paleoökoloog ja fatsioloog.
Asta on tuntud ka selle poolest, et
on kirjutanud pae kohta lugusid, mis
kutsuvad uurima Eesti ürgloodust.
Aktiivselt osales ta Eesti looduseuurijate seltsi tegevuses, oli mitmel
aastal geoloogiasektsiooni juhataja.

7. juuli 1930 – 1. jaanuar 2022

K

eemiku haridusega Arvi Liiva
oli üks Baltikumi esimese
radiosüsinikulabori rajajaid
tollase TA zooloogia ja botaanika instituudi juures 1957. aastal. 1990. aastate keskpaiga teaduskorralduse tõmbetuultes sai radiosüsinikulabori hallata TÜ geoloogia instituut, kus Arvi
töötas kuni pensionile minekuni. Aga
ka pärast seda ei unustanud ta teed
laborisse ja jagas oma kogemusi kuni
viimaste aastateni.
Nõukogude Liidus oli Tartu radiosüsinikulabor vanuselt kolmas. Tol
ajal oli keeruline hankida radioaktiivsuse mõõtmise seadmeid ja suur osa
dateerimiseks vajalikust aparatuurist
tuli kohapeal valmistada, tuginedes
välismaisele teaduskirjandusele ja TÜ
füüsikute abile. 1959. aastaks oli aparatuur valmis, metoodika omandatud
ja ka esimeste proovide vanus määratud.

Foto: erakogu

I

gavikku on lahkunud Tartu ülikooli kauaaegne armastatud
õppejõud, litoloog emeriitdotsent
Asta Oraspõld.
Asta sündis Tartus töölisperes. Tartu
teise keskkooli lõpetamise järel astus ta
1945. aastal Tartu ülikooli geoloogiaosakonda. Juba üliõpilasena rakendas
ta oma loovat energiat paekihte uurides. Ta astus aspirantuuri ja kaitses
1953. aastal edukalt väitekirja. Seejärel
jätkas Asta tööd suure sisendusjõuga
õppejõuna kuni oma tööelu lõpuni, täites mõnel aastal kateedri juhataja või
teaduskonna prodekaani kohustusi.
Astal oli sügavaid teadmisi mitmes geoloogiavaldkonnas, ta pidas
sütitava kirglikkusega loenguid alates
faatsieste õpetusest kuni litogeneesi, regionaalgeoloogia ja maavarade
õpetuseni. Ühtlasi hinnati teda diplo-

Foto: Tõnis Saadre

Asta Oraspõld

On imekspandav, et pooleldi
põlve otsas ehitatud Tartu radiosüsinikulabor alustas tööd vaid seitse aastat pärast seda,
kui teadusüldsusele oli 1952. aastal
tutvustatud Willard Frank Libby väljatöötatud revolutsioonilist meetodit. Radiosüsinikumeetodi tähtsusest
annab tunnistust tõsiasi, et 1960. aastal anti selle loojale Nobeli keemia
auhind.
Tartu radiosüsinikulabor tegi
laialdast koostööd mitme nõukogude teadusinstituudiga. See väljendus ühistes teadusekspeditsioonides
Karjalas, Polaar-Uuralis, Kesk-Aasias
ja Mongoolias. Ennekõike oli laboril aga märgiline roll Eesti teaduses. Laboris tehti üle 3000 vanusemäärangu, sealhulgas Eesti vanima
Sindi-Pulli asula ning Kaali meteoriidikraatri vanuse kohta.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

1995. aastal sai temast Eesti geograafia seltsi auliige.
Olmes vähenõudlik ja tagasihoidlik, oli Astale omane põhjalikkus, faktitäpsus, väidete argumenteeritus,
selgus nii sõnas kui ka kirjas. Tema
oli üks vähestest, kes ka vaikival nõukogude ajal väljendas koosolekutel
võimule ebameeldivaid tõdesid otsekoheselt ja ausalt.
Geoloogide seas kursuste kokkutulekutel jt ühisüritustel jäi Asta viimaste eluaastateni südamlikuks suhtlejaks
ja asjalikuks nõuandjaks, eriala-emana
elas ta muhedalt kaasa endiste õpilaste
rõõmudele ja muredele. Helle Perens
on tabavalt öelnud: Asta oli eriline,
temast kiirgas headust ja tarkust.
Jääme Asta Oraspõldu meenutama
hingestatud vaimuerksa kaasamõtleja
ja otseütlejana, tähelepaneliku, hooliva, elurõõmsa ja sügavalt eestimeelse
kaasteelisena. Siiras kaastunne Asta
lähedastele ja sõpradele, kõigile geoloogidele.
Paevana Rein Einasto

Arvil, kes oli pühendunud tööle
radiosüsinikulaboris, oli palju hobisid ja huvialasid. Muusika, iseäranis
suupilli mängimise kõrval oli tema
suur kirg koguda ekspeditsioonide
ja reiside käigus mineraale ja kivimeid. Suure osa oma kogust on
ta annetanud TÜ loodusmuuseumi
õppekogule. Arvi tundis suurt huvi
kliimamuutuste ja kodukandi ajaloo
vastu, ta oli paljude väljaannete viljakas kaasautor. Tema arvukad arvamuslood ja aimeartiklid on ilmunud
Eesti Looduses, Tartu Postimehes,
Maalehes, Vooremaas ja mujal. Ta
oli tegus kirjutaja väga kõrge vanuseni.
Töökaaslasena oli Arvi sõbralik, ta
toetas alati ja tundis huvi teiste käekäigu vastu. Arvile meeldis huumor ja
tal oli olukorrale vastav anekdoot või
naljalugu ikka käepärast võtta.
Kolleegid jäävad teda mäletama
kui teerajajat ja radiosüsinikumeetodi
juurutajat Eestis ning armastatud ja
austatud ametivenda ja sõpra.
Katrin Lasberg, Kalle Kirsimäe
APRILL 2022 EESTI LOODUS |317|
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Mikroskoop
Foto: Georg Aher

lõhuvad rakke. Selle vastu on välja
kujunenud mitu kohastumust. Näiteks
takistatakse vett külmumast, suurendades temas suhkrute või muude ainete sisaldust. Suur osa meie omamaiseid rohttaimi elab jäise aja üle nii,
et taime maapealsed osad surevad,
kuid pungad ja maa-alused osad jäävad ootama paremaid aegu.
Ka liigne vesi on taimele ohtlik. Vees
on vähem hapnikku kui mullas olevas õhus ning kui juured on olnud
pikka aega vees, tekib neis hapnikupuudus. Korrapäraselt üleujutatavate
jõgede kallastel laiuvad luhad, kus kasvavad ainult need taimed, kes ajuti taluvad liigvett, siis aga kuivemat pinnast.
Luhad on lagedad, sest suvel seemnetest arenema hakanud puuhakatised ei
saa sellistes oludes elama jääda.
Siiski leidub hulk taimi, kes on
kohastunud üleujutuste või püsiva
veega, nad saavad suurepäraselt hakkama seal, kus teised taimed hukkuvad. Näiteks aprilli lõpus ja mais kraavides ning ojakallastel õitseval varsakabjal on tugev sügav juurestik, mida
vee üleküllus ei häiri. Pigem on tal
veest kasu, sest tema seemned ei upu,
vaid kanduvad veega edasi uutesse
kasvukohtadesse. Taimedele on tähtis ka lumesulamisvesi, sest see aitab
paljudel seemnetel levida. Ent vett
peab olema parajalt, liig on kurjast.

Varsakapja üleujutus ei häiri. Talle sobib, kui kasvukoht on seemnete valmimise
ajal vesine

Veeküllus on mõnele
taimele meeltmööda

V

esi on taimedele ülioluline.
Rohttaimed närbuvad, kui
juured ei saa maa seest piisavalt vett, kuid lehtedest aurumine jätkub. Peale keha toestamise on
vesi vajalik fotosünteesis ning kannab laiali taimele vajalikke aineid.
Vesi on nii tähtis, et selle hankimise
nimel teevad paljud taimed koostööd

seentega. Ulatusliku seeneniidistiku
kaudu saab taim rohkem vett, kui
ta suudaks üksnes juurtega mullast
imada. Vastutasuks saab seen talle
vajalikke toitaineid.
Palaval päeval aitab vesi taime jahutada, aga külmema ilmaga soojendada.
Ent kui temperatuur langeb alla nulli,
muutub vesi ohtlikuks. Jääkristallid
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Eestis algab kevadise suurvee
aeg tavaliselt märtsi lõpus või
aprilli alguses, kui jää ja lumi hakkab sulama. Mõistagi ei pruugi
suurvesi tulla igal aastal: kõik oleneb lumekogusest ja sellest, kui
kiiresti see saabunud sooja või
vihmasadude tõttu sulab. Osal
Eesti jõgedel avalduvad tulvavesi
ja üleujutused iseäranis ilmekalt.
Ristsõnas on peidus 20 jõenime,
enamik nendest veekogudest on
tuntud kevadise suurvee poolest.
Nimed võivad olla peidus ka
tagurpidi.
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Georg Aher, bioloog ja loodusemees

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. aprilliks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel
loosime välja Eesti Looduse poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „ .. vibrissid peavad jääma“. Kokku tuli 44
õiget vastust. Märtsinumbris meeldisid enim artiklid jääkarust, sulgedest ja habemest. Ristsõna auhinna, Horisondi aastatelli
muse, võitis Sirje Sisask.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
60 aastat tagasi
Jõudsin Puhtulaiu avamerepoolsema
le neemele. Siin üllatas mind nägus
vaatetorn, kust pilk ulatub kaugele
avamerele, et jälgida rändlindude lii
kumissuunda. Helde käega oli loodus
koondanud siia mitmesuguseid taime
liike. Neist pakkus suurt huvi nooljate
lehtede ja valgete õitega hammasjuur
– Puhtulaidu iseloomustav ja mujal
haruldane taim. Lihav karuputk polnud
veel ehtinud end õitega. Ka õieilus
purpurne kurekael, helesinine lõosilm,
kuldne sirge harakalatv ja valge metsharakputk ülendasid selle paiga poee
siat ja omapära. Lilledega seltsis tuule
iilides väriseva lehestuga saar, pihlakas,
jalakas, vaher ja mage sõstar. Eakamad
puudest olid tugevatest meretuultest
osalt kõveraks koolutatud või moonu
tatud jässakaiks jändrikeks. [Johannes
Piiper: Rännak Puhtulaiul 1. VI 1961,
1962: 120]

40 aastat tagasi
Ma ei suuda siin ideed ideaalide ja
illusioonide suurest ja sügavast psüh
holoogilisest, eetilisest ja esteetilisest
tähendusest küllaldaselt väljendada.
Aga kui te tahate vaielda – ma kaitsen
ikka seda, jään ikka selle juurde, et kõik
kolleegid, vanad ja noored, noored
ja vanad oleksid alati idealistid. Ma ei
räägi mitte idealismist ontoloogilises,
metafüüsilises mõttes, vaid puhteetili
ses ja esteetilises mõttes. See on minu
soov teile. [Johannes Piiper: Armsad
sõbrad, kallid kolleegid!, 1982: 249]

20 aastat tagasi
Loodusesõber, sa ei pea oma armastust
häbenema ja põhjendama. Meid, kes
me iga hinna eest looduse arvel ette
võtluse arendamise ja saadud rahaga
vahetevahel kuhugi safarile sõitmise
asemel parema meelega lepiksime
lihtsalt päikeseloojangutega omaenda
kodusel kivisel täisehitamata mereran
nal, on maailmas tegelikult rohkem, kui
sa arvad. Me ei ole vaid nii häälekad
ja kahjuks vist ka mitte nii enesekind
lad kui need teised. Kuid oma huvide
kaitseks tõstkem siiski häält, kui vaja.
Ja usu: südame hääl ei ole vähem
tähtis kui mõistuse hääl. [Raivo Mänd:
Südame ja mõistuse häälest, 2002: 187]
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Aprillikuu metsa valjuhäälsemaid ja temperamentsemaid lauljaid on pöidlaotsa
suurune käblik. Rahva seas ka risulinnuks hüütud käblik tegutseb tavaliselt tuule
murrus, talle meeldivad ka metsaojade kaldad

Jürikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
180 (snd 1842)
30.04 August Eduard Justus Kupffer,
keemik ja mineraloog
(srn 1918)
30.04 Valerian Carl Michael Russow,
baltisaksa ornitoloog ja taksi
dermist (srn 1879)
140 (snd 1882)
12.04 Johannes Piiper, zooloog, loodus
teaduste ja loodushoiu populari
seerija (srn 1973)
120 (snd 1902)
14.04 Ants Särev, matemaatik
(srn 1983)
105 (snd 1917)
08.04 Grigori Kusmin, astronoom
(srn 1988)
100 (snd 1922)
07.04 Jaan-Magnus Sarv, põllumajan
dusteadlane (srn 1991)
11.04 Ernst Allese, geograaf ja peda
goog (srn 2004)
19.04 Helmut Raig, põllumajandus
teadlane (srn 2002)
95 (snd 1927)
06.04 Ilmar Aamisepp, põllumajandus
teadlane (srn 1992)
06.04 Artur Lind, biokeemik ja mole
kulaarbioloog, Eesti TA liige
(srn 1989)
07.04 Vilmar Kruus, põllumajandus
teadlane (srn 2010)
08.04 August Loopmann, hüdroloog
(srn 2001)
10.04 Guido Paalme, insener ja kesk
konnakaitsja (srn 2004)
90 (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 1942)
06.04 Helve Anton, geograaf, loodus
kaitsja 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 ja sportlane
22.04 Urmas Grišakov, haljastus
teadlane ja -praktik
23.04 Tõnis Saadre, geoloog
26.04 Malle Kärner, põllumajandus
teadlane
27.04 Heino Seemen, metsateadlane
75 (snd 1947)
10.04 Helgi Kaldmäe, loomakasvatus
teadlane
19.04 Tiina Karu, biofüüsik
70 (snd 1952)
02.04 Ado Seire, hüdrobioloog
13.04 Anne Kivinukk, looduspedagoog
27.04 Vello Keppart, metsateadlane ja
pedagoog
65 (snd 1957)
21.04 Tatjana Oja, botaanik
55 (snd 1967)
17.04 Tiina Peil, geograaf, saarte asus
tusloo uurija
21.04 Ene Indermitte, geograaf,
keskkonnatervishoiu edendaja
30.04 Heidi Elisabet Soosalu, seismo
loog ja vulkanoloog
50 (snd 1972)
04.04 Elen Rekand, Eesti Looduse kaas
autor
06.04 Aarne Männik, füüsik ja klimato
loog
15.04 Toomas Trapido, looduskaitsja
22.04 Tambet Kikas, geoinformaatik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Maailma parimad

kummikud
KÄSITÖÖNA VALMISTATUD KVALITEETSED

art 88-441

art 88-15731209

art 88-574
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• Naelte (libisemistõkke)
kinnitamise võimalus
• Klassikalised kummikud,
mida jahimehed ja kalurid
eelistavad
• Sääre küljel kergesti lukustatava
klambriga reguleerimisrihm
• Materjal talub –40 °C
• Lai sääreosa
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke)
kinnitamise võimalus
• Sääre küljel kergesti
lukustatava klambriga
reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega
kanna-, külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav
termoisolatsiooniga sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke) kinnitamise
võimalus
• Sääre küljel kergesti lukustatava
klambriga reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega kanna-,
külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav termoisolatsiooniga
sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist
• Materjal talub –40 °C
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

FINNWALD

89 €

KEVO Outlast
HIGH

KOLI

119 €

169 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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