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Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist 1. oktoobrini
2013. Võistluse lõpuõhtu aja ja koha saab teada
oktoobri lõpul Eesti Looduse kodulehelt www.
eestiloodus.ee.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning sellel
jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad,
taimed või seened üksi või mitmekesi. Fotod
inimesega harjunud loomadest või istutatud
taimedest võistlevad omaette noorte kategooriates (koduloom ja aiataim). Maastikupilte
võistlusel ei hinnata, küll aga äratuntavaid kaitsealade pilte (Vikipeedia eriauhind, autor lubab
selle kategooria pildid CC SA-BY 3.0 litsentsi
alusel Vikipeedia pildipanka Commons).
Pildistatud loom, taim või seen peab olema
äratuntav ning autoril võimalikult täpselt määratud. Iga foto juurde ootame kindlasti lühikest
lugu (100–500 tähemärki), kus ja kuidas pilt on
saadud ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema külje
pikkus on vähemalt 3000 pikslit (noortel 2000).
Faili vorming peab olema kas vähima tihendusega JPG või TIFF. Igat fotot saab esitada ühes
kategoorias ning kategooria peab olema määratud õigesti.
Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) ning
täiskasvanud. Välja antakse looma-, taime- ja
seenefotode peaauhind ja esimene auhind nii
üld- kui ka noorte arvestuses. Ühtlasi jagatakse
eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta lind,
käituv loom, väike loom (lähi- või makrovõte),
veeloom, väike taim (lähi- või makrovõte), veetaim, Eesti kaitsealad (Vikipeedia eriauhind) ja
elurikkus (keskkonnaministeeriumi eriauhind).
Ainult noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma, sh lemmiklooma pildi eest.
Hulganisti eriauhindu jagavad korraldajad.

2012. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna
Mati Kose

Toetajad:

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki
võistlusele saadetud pilte võivad korraldajad
tasuta kasutada võistlust tutvustavatel üritustel
(näitused, ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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Imsi raba lauagas,
Raplamaa
Foto: Timo Palo
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et juhtida tähelepanu maakonna ilusamatele ja väärtuslikumatele kohtadele: oleks patt neist mööda sõita või
mõni omanäoline paik otsimata jätta.
Küllap teatakse Raplamaa vaatamisväärsustest kõige enam Paluküla
Hiiemäge, Kuimetsa karstiala ja
Varbola maalinnust. Sellest kolmikust on kõige skandaalsemal moel
tuntuks saanud Paluküla Hiiemägi:
maausulistele tähtis hiis, kuhu kohalik vallavalitsus kavandas kümme
aastat tagasi suurt puhke- ja spordikeskust. Järgnesid vaidlused, pöördumised, kohtuskäigud, sõnavõtud ja
teated ajakirjanduses. Et Palukülaga
on minulgi oma side – lasteaia- ja
kooliaegsed vastlaväljasõidud tehti
ikka sinna –, tekitas aastaid kestnud
vaidlustesaaga minuski vastakaid
tundeid. Viimase kohtuotsuse järgi
suurem osa rajatisi keelatigi, küllap
said kõik oma väikese võidu.
Ent Raplamaal on veel väga palju
põnevaid kohti ja huviväärsusi: Eesti
suurim rabajärv, Patukahetsuse tamm,
Lipstu nõmm oma Lehmalõuka ja
Vanapagana jalajälgedega, Eestimaa
kivide kuningas, arvukad mõisad,
Raikküla Pakamägi, Rapla–Virtsu
kitsarööpmelise raudtee tamm, Mukri
raba, Sillaotsa talu dendraarium, Jalase
küla, Päärdu paljand, Keava linnusease, Velise vasall-linnuse ala jne.
Pealekauba mitmekesine elusloodus.
Põnevat ja elamusrohket Raplamaa-retke! ■
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estis on viisteist maakonda; kõigil
neil on omad head ja vead, eelised ja puudused, tõmbenumbrid
ja tüliõunad. Mõni kant paistab silma
tugeva kogukonna ja kultuuri poolest, kaunis loodus pealekauba. Teise
eksootika on kaevandustest pahupidi pööratud keskkond ja tehismäed,
kolmas pakub Eesti suurimat mäge,
meelitab kauni künkliku maastiku ja
võru keelega, nii mõnigi saab uhkust
tunda mere, pankranniku või liivarandade üle, üksikud eristuvad selle poolest, et on saared, aga mõni on lihtsalt
ilus Eestimaa. Iga kant – Tallinnast
Piirissaare, Parmu või Sõrve säärani –
on kellegi kodukoht oma kordumatu
looduse ja ilusate mälestustega.
Viimase tosinkonna aasta jooksul
on ilmunud mitu Eesti Looduse maakondlikku erinumbrit, mis käsitlevad
piirkonna loodust, kultuuri ja kujunemislugu, nimelt Saaremaa (2004.
aastal), Ida-Virumaa (2007), Võrumaa
(2008) ja Põlvamaa erinumber
(2010). Peale nende on veel mõned
teistmoodi piiritletavat ala vaatlevad
erinumbrid: Vilsandi (2000), AlamPedja (2001), Setomaa (2003), Tallinn
(2005) ja Lahemaa (2011).
Sedapuhku peatume Raplamaal.
See on maakond, kust enamasti
sõidetakse mööda või läbi: lõunast
tulijad tõttavad puhkuste ajal uudistama mereranda ja pealinna, seevastu rannikuinimesed seavad sihiks
jõuda Lõuna-Eesti kuplite vahele.
Raplamaad jõutakse silmitseda vaid
läbi autoakna, heal juhul tehakse
lühike poe-, tankla- või metsapeatus.
Nõnda teatakse Raplamaa loodusest, maakonna tekkest ja pärandkultuurist pigem vähevõitu. Sellele
viitab ka käesoleva erinumbri koostamisel ette tulnud seik: meile tegi
suurt muret sobilike fotode puudus.
Päästerõngaks sai Facebook (paistab, et mis tahes mure leevendamise
parim vahend), kus toimetajate fotomuret jagati hoolega ja sellest oli ka
kasu. Täname neid, kes meie appihüüet märkasid ja aitasid!
Samast murest võib järeldada, et
Raplamaa erinumbrit on hädasti vaja,
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Mart Noorma pälvis Ökuli
31. märtsil andis Eesti teadusajakirjanike seltsi esimees
Priit Ennet telesaate „Rakett 69” finaali salvestuse aegu
Tartu ülikooli loodusteaduskonna õppeprodekaanile,
tudengisatelliidi projekti eestvedajale Mart Noormale üle
seltsi auhinna Ökul.
Selts tänab Ökuliga teadlasi, kes on ajakirjandusega suhtlemisel üles näidanud aktiivsust ja koostöövaimu. Mart
Noorma puhul tõi žürii esile, et hoolimata oma hõivatusest
väärtustab ta meedia olulist rolli hoiakute kujundajana.
Mart Noorma on populaarse noorte teadlaste võistlussaate kohtunikuna korduvalt rõhutanud, et peale
nutikuse, teadmiste ja meeskonnatöö oskuse peab noorel „teaduse superstaariks” saamiseks olema ka X-faktor.
Auhinnažürii leidis, et Mart Noormal endal on see inimesi innustav X-faktor kindlasti olemas.
Priit Enneti juhitud žüriisse kuulusid veel
Loodusajakirja töötajad Kärt Jänes-Kapp, Indrek
Rohtmets ja Helen Arusoo, Tallinna ülikooli teadus- ja
innovatsiooni kommunikatsiooni keskuse juht, teadus-

Mart Noorma, ikka innukas ja innustav

ajakirjanik Arko Olesk ning geoloogiaprofessor Rein
Einasto.
Teadusajakirjanike selts andis keraamik Piret Kändleri
loodud Ökuli välja teist korda. Esimene laureaat oli vulkanoloog ja seismoloog Heidi Soosalu.
Eesti teadusajakirjanike selts / Loodusajakiri

KIK maksis mullu toetustena välja ligi 250 miljonit eurot

FOTO: EESTI LOODUSMUUSEUM

Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu kinnitas
17. aprillil sihtasutuse 2012. majandusaasta aruande,
mille järgi kasvas möödunud aastal toetuste maht kõigis alaliikides. Keskkonnaprogrammist maksti välja 40,6
miljonit eurot ja Euroopa Liidu tõukefondide rahast koos
kaasfinantseeringuga ligi 200 miljonit eurot.
KIK-i tulu keskkonnakasutusest oli 2012. aastal 35,8
miljonit eurot (2011. aastal 39,6 miljonit eurot). Muutuse
tingis ennekõike asjaolu, et Eesti keskkonnakasutusest
tulenevad summad olid vähenenud. Keskkonnakasutusest
laekunud raha taotleti KIK-ilt 1933 projekti toetuseks
kokku 110 miljonit eurot. Nõukogu otsusega toetati neist
1096 projekti 46 miljoni euroga, millest 2012. aastal

KIK-i toetusel on Eesti loodusmuuseum teinud läbi noorenduskuuri

maksti välja 40,6 miljonit eurot ehk 9 miljonit rohkem
kui 2011. aastal.
Välisabi vahendas KIK 2012. aastal koos kaasfinantseeringuga kokku 206 miljonit eurot, mis on 39% rohkem kui 2011. aastal. Seejuures kasvas vahendatud
välisabi maht 2012. aastal 57 miljoni euro võrra ehk 40%
ja kaasfinantseeringu maht suurenes 109 000 euro võrra
ehk 3%.
Mõni näide mulluste projektide kohta. Uue tegevusena
alustas KIK tänavavalgustuse rekonstrueerimise programmi: Kuressaare, Valga, Võru, Jõhvi, Haapsalu, Keila ja
Paide saavad energiasäästliku tänavavalgustuse. Lõpetati
soojustorustike rekonstrueerimise projektid Räpinas,
Sompas, Vaidas ja Lähtes. Ehitati ümber terved kaugküttevõrgud ehk tuhandeid meetreid soojustorustikke, millega hoitakse aastas kokku üle 5000 MWh soojusenergiat.
Keskkonnaprogrammi atmosfääriõhukaitse programmi
raames ehitati ümber seitse katlamaja, mis nüüd kasutavad taastuvat kütust. Energiasäästunädala raames toetati
koolides korraldatud kampaaniat, mis hõlmas üle 30 kooli
ja 120 üritust.
Euroopa Liidu kaudu rahastatud keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise projektidest lõpetati
2012. aastal Eesti loodusmuuseumi, RMK Sagadi looduskooli ja Saaremaa teadus- ja huvikooli projekt.
Keskkonnaprogrammi jäätmekäitluse programmi toetusel rajati 2012. aastal jäätmejaamad Vihulasse, Lihulasse
ja Otepääle ning uuendati Helme, Valga ja Haljala jäätmejaama.
Veemajanduse programmi raames kõrvaldati üle
14 000 tonni ohtlikke jäätmeid ja reostunud pinnast ning
puhastati 33 kilomeetrit Eestimaa jõgesid.
KIK
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Eesti maaülikool (EMÜ) osaleb uues
Euroopa Komisjoni rahastatud ja
Suurbritannia juhitud üleeuroopalises teadusprojektis, mis hindab esimest korda võimalusi, kuidas parimal
moel kaitsta elutähtsaid loodusvarasid kogu Euroopas.
„Loodus pakub meile arvukalt ökosüsteemi teenuseid, millega kaasneb
varjatud kasu ka majandusele,” selgitas EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi entomoloog Eve
Veromann. „Kõige selgemini avaldub
nendest saadav kasu toidutootmises,
põllumajanduses, näiteks mullaelustiku, kahjurite arvukuse ohjamise ja
tolmeldajate näol.” Veromann tõi näite
Inglismaalt, kus on leitud, et ainuüksi
tolmeldajad toovad põllumajandusele
kasu 430 miljonit naela aastas.
Loodusrikkuste parema kaitse võimalusi uuriva teadusprojekti QUESSA
(„Quantification of Ecosystem
Services for Sustainable Agriculture”,
st „Ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses”) eesmärk on hinnata põllumajandusmaal

asuvate poollooduslike elupaikade
tähtsust ja väärtust ökosüsteemi teenuste pakkujana ning välja arendada
meetodid nii põllumajandustootjatele
kui ka poliitikutele, et tagada ratsionaalne ja efektiivne maastikukasutus
ka tulevikus.
Kuna looduslike alade osatähtsus kogu Euroopas väheneb, siis
QUESSA projekt aitab teha kindlaks selliseid põllumaaväliseid alasid
(nagu hekid, põllu- ja kraaviservad,
võsastikud), mis on väärtuslikud
ning mida peaks hoidma ja paremaks
muutma, et tolmeldajad, kahjurite looduslikud vaenlased jt põllumajandusmaastikul elavad loomad
leiaksid sealt toitu, elu- ja varjepaiku.
Nii ökoloogilistel kui ka majanduslikel põhjustel on eluliselt tähtis, et
selliseid loodusressursse kaitstaks.
Esmajoones uurivad teadlased, kuidas nii põllu sees kui ka selle ümber
paiknevad poollooduslikud alad
mõjutavad mesilaste, kimalaste,
erakmesilaste, röövtoiduliste lülijalgsete ja parasitoidide arvukust põllul

FOTO: EMÜ / PEETER VEROMANN

Üleeuroopaline uurimus hindab looduse väärtust

Aedkimalane (Bombus hortorum) on Eestis
arvatud III kaitsekategooriasse

ning seega taimede tolmeldamist ja
kahjurite arvukust.
QUESSA projektis, mida rahastatakse ligi kolme miljoni euro eest
Euroopa Liidu seitsmenda raamprogrammi raames, osaleb kokku neliteist
partnerit kaheksast riigist: Eestist,
Hollandist, Itaaliast, Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Suurbritanniast, Šveitsist
ja Ungarist.
EMÜ

Tartumaal Vapramäel avati loodusmaja
laste ja lasteaialaste loodusõppeks.
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse juhataja Gea Järvela sõnul
on õpe üles ehitatud mängulisusele
ja aktiivtegevustele. Kasutatud on
põnevaid ja uudseid tehnilisi lahendusi. Muidugi pole maja suletud ka
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus (VVV SA) avas 25. aprillil pidulikult Vapramäe loodusmaja, kus
loodusharidustööd on tehtud juba
mõnda aega.
Loodusmajas on kaks klassi,
mis on eelkõige mõeldud õpi-

Uus loodusmaja on ehitatud populaarsete matka- ja suusaradadega Vapramäe nõlva alla
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täiskasvanud loodushuvilistele, kelle
jaoks pakuvad maja kvaliteetsed
õppevahendid ja ekspositsioon ehk
rohkemgi üllatusi kui puuteekraanide ja muude ajakohaste vahenditega harjunud lastele. Lisaväärtus on
seegi, et maja avarad aknad avanevad kaunisse loodusesse. Eeldatavasti
hakkab majas aastas käima umbes
6000 külastajat.
Vapramäe loodusmaja läks
maksma 379 283 eurot, millest
341 355 eurot tuli KIK kaudu EL
regionaalarengu fondist ning 37 928
eurot omaosalusena VVV SA-lt. Töö
kestis ligi kolm aastat.
Eesti keskkonnaharidustaristule
tuleb peagi rohkesti lisa: valmimas
on Tartu loodusmaja ja Pärnu keskkonnahariduskeskus, keskkonnahariduskeskus rajatakse ka Tallinna
loomaaeda, hoopis avaramaks muutub Eesti maaülikooli Võrtsjärve
õppekeskus jne.
Loodusajakiri / VVV SA
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Talv rajas korralikud jääteed
Võrreldes varasemate aastatega võimaldasid tänavuse
talve head ilma- ja jääolud hoida jääteid avatuna rekordiliselt kaua. Suuri õnnetusi jääteedel ei olnud, kuigi sõitjaid oli väga palju.
Näiteks mandri ja Vormsi vahel liikus 62 päeva jooksul, kui ilmaolud võimaldasid 10-kilomeetrist teed
ametlikult lahti hoida, edasi-tagasi kokku ligi 8600 sõidukit. Mandri ja Vormsi ning Haapsalu ja Noarootsi jääteede hooldamine läks maanteeametile kummalgi juhul
maksma 40 000 – 50 000 eurot.
Paraku jäi ametlikult avamata jäätee mandri ja
Hiiumaa vahel. Omaalgatuslikult oli jääl sõitjaid palju,
sest peamiselt hiidlastest autojuhtide hinnangul oli jää

Noarootsi jäätee

piisavalt paks. Asjatundjad väitsid aga, et tee poleks
olnud täiesti ohutu.
ERR

Eesti on ametlikult marutaudivaba maa

ALLIKAS: WIKIMEDIA

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) teatas 4. aprillil, et on
saatnud rahvusvahelisele episootiate büroole (Office
International des Epizooties, OIE) deklaratsiooni, milles
kuulutas Eesti marutaudivabaks riigiks.
OIE reeglite järgi on riigil õigus kuulutada end marutaudist vabaks juhul, kui ta vastab maismaaloomade tervisekoodeksis kehtestatud nõuetele. Et jõuda marutaudivaba
riigi staatusesse, on üks põhilisi eeldusi see, et riigis ei ole

Niiviisi sõditi marutaudiga keskajal

haigusjuhte olnud viimase kahe aasta jooksul. Eestis diagnoositi viimane marutaudijuhtum 2011. aasta jaanuarikuus, kui leiti nakatunud kährikkoer Põlvamaal Värska
vallas mõne kilomeetri kaugusel Eesti-Vene maismaapiirist.
Viimane laiaulatuslik marutaudipuhang Eestis sai
alguse 1968. aastal, kui haigus levis nakatunud rebaste
ja kährikkoerte kaudu üle riigi nii maismaale kui ka saartele. Alates sellest ajast on ligi neljakümne aasta jooksul
surnud marutaudi sadu kodu- ja metsloomi aastas; raskeim oli olukord 2003. aastal, kui laboratoorselt tehti
marutaud surma põhjustajana kindlaks 813 loomal.
VTA jätkab marutaudivaba maa staatusest hoolimata
metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist riigi
lõuna- ning idapiiri aladel, et vältida haiguse taaslevikut Eestisse naaberriikidest. Geograafilise asendi tõttu ei
saa marutaudi Eestis tõenäoliselt kunagi hakata pidama
minevikuprobleemiks, kuna nakkus on endiselt väga
levinud meie idanaabri aladel ning üksikjuhtumitena ka
Lätis. Endiselt on kohustuslik vaktsineerida marutaudi
vastu kasse ja koeri.
VTA

19. aprillil anti metsanduse visioonikonverentsil kätte tänavune metsanduse elutööpreemia. Selle pälvis
Läänemaa metsamees ja pärandkultuuri uurija Lembitu Tarang.
Pärandkultuuriga hakkas Lembitu
Tarang tegelema juba 1996. aastal,
kui ta oli Läänemaa keskkonnateenistuse juht. Tarang on üks neist, kes
on Eestis tutvustanud pärandkultuuri mõistet ning kes alustas ühe

esimesena pärandkultuuri kaitset ja
uurimist.
Tema algatusel ja eestvedamisel
hakati pärandkultuuri meie metsades inventeerima – algul Kullamaa
piirkonnas, hiljem juba kogu Eestis.
Eesti metsaselts on andnud metsanduse elutööpreemiat välja alates
2006. aastast, Tarang on kaheksas
laureaat.
Eesti metsaselts

FOTO: JÜRI PERE / EESTI METSASELTS

Metsanduse elutööpreemia sai Lembitu Tarang

Lembitu Tarangut õnnitleb Eesti metsaseltsi projektijuht Kristi Teppo
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Aprillis sai teatavaks neli linna,
mis jätkavad võistlust 2015. aasta
Euroopa rohelise pealinna tiitli
pärast: Bristol, Brüssel, Glasgow ja
Ljubljana.
Selle tiitli annab Euroopa
Komisjon igal aastal ühele linnale,
et tunnustada tema keskkonnasaavutusi. Ekspertkogu teeb oma otsuse
tosina indikaatori põhjal, mille seas
on näiteks veetarvitus ja heitvee
puhastus, jäätmemajandus, kohalik
transport, energiasüsteem, loodus ja
elurikkus, õhukvaliteet jne.
Seni on tiitlit antud viis korda.
2010. aastal pälvis selle Stockholm,

2011 Hamburg ja 2012 Hispaania
Baski autonoomse piirkonna pealinn Victoria-Gasteiz. Tänavu
on Euroopa roheline pealinn
Prantsusmaa Nantes, tuleval aastal
aga Kopenhaagen.
Neljal finalistil tuleb nüüd
24. mail Brüsselis ette kanda, mil
viisil kavatsetakse olla teistele linnadele eeskujuks ning milline on linna
kommunikatsioonistrateegia.
2015. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitel kuulutatakse pidulikult
välja 14. juunil praeguses pealinnas
Nantes’is.
ELTIS

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

2015. aasta Euroopa roheline pealinn selgub juunis

Nüüd ka Euroopa rohepealinnaks pürgivas
europealinnas Brüsselis leidub kauneid
parke, näiteks Petit Sabloni väljakul

IFAW: Jaapan lõpetagu julm ja kehva saagiga vaalajaht
Rahvusvaheline loomakaitsefond
IFAW kutsus taas Jaapanit üles lõpetama vaalapüük ja nimetas seda
surevaks tegevusharuks: nii kehva
saagiga kui tänavu pole Jaapani
vaalakütid alates 1987. aastast veel
kunagi naasnud.
Läinud aasta lõpul, „teadusliku
vaalapüügi” järjekordse hooaja alguses, teatasid jaapanlased kavadest
harpuunida ligi tuhat vaala: 935
põhja- ja 50 heeringvaala. Hooaja
lõpul, 5. aprillil, teatati aga, et kätte
saadi 103 põhjavaala, ent mitte ainsatki heeringvaala. Mullune saak oli

olnud vastavalt 266 ja 1. Samas toetab Jaapani riik vaalapüüki tohutu
summa, 782 miljoni jeeni ehk ligi 10
miljoni dollariga aastas.
Jätkuv vaalajaht on üks põhilisi komistuskive Jaapani vabakaubanduslepingu läbirääkimistel
Euroopa Liiduga: välismajanduskomisjon INTA nõuab kindlalt, et
nn teaduspüük tuleb lõpetada ja
toetada kaitsealade rajamist teatud
ookeani piirkondadesse. Pole ka
mingi saladus, et pärast kommertspüügi keelustamist ette võetud „teaduspüük” pole kuigivõrd teadmisi

juurde toonud, vaalaliha on aga ikka
jõudnud kaubanduskeskustesse ja
restoranidesse.
IFAW soovitab Jaapanil otsida teenistust hoopis hoogsalt populaarsust
koguvast majandusharust: vaalavaatlustest. Praegu toob see maailmas
sisse 2,1 miljardit dollarit. Jaapaniski
pakub tosinas paigas vaalavaatlusvõimalusi umbes 30 firmat. Mõttetult
kalliks kujunev vaalapüük on peale
kõige muu ka äärmiselt julm: lõhkharpuuniga tabatud vaal piinleb surres kuni pool tundi.
IFAW/Loodusajakiri

Kas tunamullu tapeti tõesti 35 000 elevanti?

FOTO: IKIWANER / WIKIMEDIA

Enne valgete jahimeeste tulekut
elas Aafrikas hinnanguliselt viis
kuni kümme miljonit elevanti.
Aastakümneid väldanud ülemäärane jaht ja salakütid olid asurkonda
1980. aastateks kahandanud ainult
600 000 isendini.

Elevandid Serengeti rahvuspargis Tansaanias

6

I262I EEST I LOO DUS M AI 2013

Ehkki 1989. aastal keelati elevandiluukaubandus, on see tegelikult jätkunud tänini. Siiski hakkas keelu
järel elevantide arvukus tasapisi suurenema. Paraku on aasialaste kasvav
jõukus muutnud vandlikaubanduse
Aafrika ja Aasia vahel enneolematult aktiivseks ning elevandid ja ka
ninasarvikud on suures ohus. Pealegi
on vandli hind viimase kahe aastaga
kahekordistunud.
Metsloomadega kauplemist seirav
võrgustik TRAFFIC kinnitab, et 2011.
aasta oli vandlimüügi keelust alates
elevantidele tapvaim. Tabatud vandlilaadungite hankimiseks pidi elu jätma
vähemalt 2500 looma. Aga pole sala-

dus, et tabada õnnestub vaid murdosa
Aafrika ja Aasia vahel liikuvast elevandiluust. Kuigi osa salakaubitsejaid
avastatakse, ei saa nad loomakaitsjate
jahmatuseks enamasti karistada või
neid isegi ei vahistata. Igatahes kinnitab fond nimega Tusk Trust, et 2011.
aastal on tapetud lausa 35 000 londilist. Charlie Mayhew Tusk Trustist väidab pealegi, et Lõuna-Aafrikas tapeti
samal aastal ka 434 ninasarvikut ehk
üks loom iga 15 tunni kohta.
Ehkki elevantide ja ninasarvikute
täbar olukord on ülemaailmse tõsise
tähelepanu all, ei tekita hetkeseis
vähimatki optimismi.
www.aboutmyplanet.com
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Raplamaad leiab ka võrgust

Veebikaamera meil: kakupere

Raplamaa põhjalik veebikülg on aadressil www.raplamaa.ee. Eestikeelse mitmekesise teabe kõrval leiab sealt
olulisema info ka inglise ja soome keeles.
Võrgupaigas www.rapla.ee avaneb Rapla valla veebileht. Oma veebilehed on veel mitmel Rapla ja Raplamaa
asutusel ja organisatsioonil.

Eesti ornitoloogiaühing teatas 27. märtsil, et alustas oma
kodulehel www.eoy.ee otseülekannet kodukaku pesaõõnsusest.
Veebikaamerate abil saavad vaatajad segamatult jälgida 2009. ja 2010. aastal tuttavaks saanud Läänemaa
kodukakupaari Klaara ja Klausi pesitsemist. Kuigi kakkude pesapuu murdus mullu sügisel tormituultes, meisterdasid keskkonnaameti ja RMK töötajad neile samast
puust pesapaku, mille kodukakud tänavu kohe omaks
võtsid. 19. märtsil munes Klaara esimese muna. Esimest
korda saab päevasel ajal vaadata kodukaku pesa ka väljast. Pesapakus toimuvat saab tänu infrapunakaamerale
jälgida ööselgi.
Vt. pontu.eenet.ee/player/kakk.html

Ilmunud on raamat maailma
ohustatuimate lindude kohta

ALLIKAS: WWW.THEWORLDSRARESTBIRDS.COM

Aprilli alguses ilmus kirjastuse Lynx Edicions raamatu
„The World’s Rarest Birds” teine trükk; selle autorid on
Erik Hirschfel, Andy Swash ja Robert Still.
Et hankida raamatule fotosid, korraldati võistlus,
millele saadeti kogu maailmast tuhandeid ülesvõtteid,
üle 800 valiti neist raamatusse. Pildid konkureerisid
kahes kategoorias: kriitiliselt ohustatud ja ohustatud
liigid. Esimesed – neid loendatakse tervelt 197 – on
jõudnud otsese hukuohu servale, 389-l ohustatud liigil on reaalne oht hävida lähemas tulevikus. Esikoha
pälvisid vastavalt Dubi Shapiro foto eestikeelse nimeta
ahjulindlasest Cinclodes palliatus ning Tim Lamani ülesvõte suur-keisertuvist (Ducula galeata). Tänu sellele
ja ka kaks aastat
tagasi korraldatud võistlusele on
590 kõige ohustatumast linnuliigist
nüüd suurepärased fotod olemas
515 liigi ehk 87%
kohta.
Võrgupaigast
www.theworldsrarestbirds.com/en/
the-photo-competitions.html saab
vaadata nii auhinnatud kui ka esile
tõstetud pilte.

Kaks pilti korraga: kakukaamera 2013

Veebiakaamera mujal:
Ameerika karupark
Võrgupaikades www.earthcam.com/usa/southcarolina/
wellford/ ja www.hollywild.com/webcam.html avaneb
pilt Lõuna-Carolina Hollywildi loomapargist mitut liiki
karudega.

Puud tuleviku heaks
Võrgupaigast www.treesforthefuture.org saab teada 1989.
aastal alustatud programmist „Trees for the Future”, mis
on aidanud miljonil inimesel üle kahekümne Aasia,
Aafrika ja Lõuna-Ameerika riigi tuhandetes kogukondades istutada üle 80 miljoni puu.
Tänavu jagatakse seemneid ja tööriistu, aga ka koolitust 200 000 inimesele, et panna kasvama veel 20 miljonit kiirekasvulist puud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Elan Raplamaal
elusamust
Margus Mikomägi

Küsin vene aadliku, eesti näitleja Peeter Volkonski sõnadega endalt ja mitte
esimene kord: „Mis maa see on?” Ma ei tea vastust. Õnneks.

K

Päritolumüüt. Tahan nüüd jagada oma raplamaalaseks
saamise lugu. See on omal moel ka kasvamise lugu. Mu
agronoomist isa juhatusel olime emaga sunnitud kaasa
lohisema, kui ta Raplasse tööle määrati. Ma oli 13 ja enne
seda elanud Laitses ja Jänedal. Vaekülas ja Tartus elamist
ma ei mäleta: olin siis väga väike. Tartus olen sündinud
ja kogu elu märganud, et ma ei eksi seal ära, ka praegu
ja öösiti, mis siis, et seal kunagi päriselt elanud ei ole, kui
beebiks olemise aeg välja arvata.
Jäneda algkool oli siis Kalijärve ääres. Ma ei mäleta
seda, kuidas me sinna saime, neli liitklassitäit lapsi. Jalgsi
käimine läbi metsa siis probleemiks ei olnud. Ja ega ma ei
mäleta, et meist keegi oleks järve uppunud. Mäletan hoopis, kuidas meid telefoniga helistama õpetati. Õpetajaks
olid Karin Topman ja Leida Valk. Seal avastasime puid
ladudes nahkhiiri. Kuidagi on meeles üks öökull, keda
miskipärast olen lapsena saanud katsuda.
Ja siis Ruila kool, õpetajad Helmes ja Feliks Tungal ja
mälestustes mu esimene oma silmaga nähtud kirjanik
Paul Rummo ja muidugi härra Tungal koos oma koera,
valge puudliga, keda keegi ei seltsimehetanud, sest nimi
oli Härra.
Selline oli siis mu kaasas olev pagas, kui saabusin
Rapla rajooni vallutama ja raplakaks saama. Nüüd oskan
mõelda, et need väikesed kohad, kus elu mind hellitas,
senini andsid kogu eluks kaasa selle, et loodus on päris ja
8

I264I EEST I LOO DUS M AI 2013

FOTO: VIIO AITSAM

ui Raplamaal 1998. aastal tähistati Mahtra sõja
140. aastapäeva, mängiti siin vanal sõjaväljal
Eduard Vilde romaanist tõugatud lugu taas maha.
Ja vaat siis Peeter Volkonski selle „Mis maa see on?”
sõnad kirjutas. Siiri Sisask mängis mõisapreili Juliette
Marchande’i. Nii, nagu ikka läheb asjadega, mis on imelised, sai see Siiri viisiga kaunis laul üldtuntuks alles 2011.
aasta laulupeol.
„Mis maa see on, siin pole ühtki mäge, / vaid metsad lõputud
ja laukasood, / kuid siinne rahvas täis on imeväge / ja kummalised nende laululood.”
Siin ei ole mu jaoks ülearune märkida, et sel laulupeol juhatas sedasama laulu Raul Talmar, koorijuht, kes
Raplast läbi vilksus mõni aasta tagasi ja mu mõttemaailma selle vilksumisega midagi olulist juurde andis.
Margus Mikomägi Raelas kodutalus enda ehitatud kiviaiaga

kõik muu pisut vähem. Praegu lehvitavad minust poole
nooremad internetiavaruses loosungit küsimusega „Miks
me kutsume vandalismiks seda, kui hävitatakse midagi
inimese poolt loodut, ja progressiks seda, kui hävitatakse
midagi looduse poolt loodut?”.
Ma olin siis juba Raplast elumere lainetesse läinud, kui
isa Raikküla külje alla Raela külla maantee äärde väikese
maatüki laguneva majaköksiga ostis. Ma jõudsin raplakana vahepeal elada Tallinnas ja Viljandis ja Rakveres ja
pikalt Saaremaal Pidulas. Siit on selle loo jaoks tähtis, et
Saaremaal võttis omakssaamine vist kõige rohkem aega.
Olin metsavaht ja elasin eelmise vabariigi lõpus valminud metsaülemamajas. Mind hakati seal elamise esimesest päevast appi kutsuma. Appi heinale, appi sõnnikut
vedama, appi metssiga metsast kelguga koju vedama,
appi siga tapma. Sünnipäevadele ja muudele pidudele ja
hauda kaevama kutsuti mind, arvan, alles kolm-neli aastat pärast sinna mõisapargi kõrvale elama asumist.
Ja siis, 1990. aastate keskel, juhtis elu mind tagasi
Raplasse. Põletushaavadega ja natuke sundkorras.
Hakkasin ajakirjanikuks õppima me tollase maakonnalehe
Nädalise endast targemate ajakirjanike seltsis. Ja endale
üllatuseks olin siin kohe oma. Maavalitsuse asjamehed
küsisid, kui nendega lugu tegema läksin, kas sa oled selle
vana Mikomäe vend, ja kord maal, Kuimetsa kandis ühes
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talus, kuhu olin läinud tollase üpris lolli põllumajandusministri visiiti kajastama, sain soojema ja tähelepanuväärsema vastuvõtu osaliseks kui minister koos saatjatega. Isa
vari käis mu ees ja avas uksi. Avab siiamaani.
Üks asi veel on väga tähtis siin. Isa hakkas siis juba
vanaks jääma ja sundis mind – siis, kui ma veel uuesti
Raplas ei elanud, ja siis ka, kui elasin – Raela aias tööd
tegema. Tegin seda vägisi ja vastu tahtmist. Porisesin kommuagronoomide maaharimise kiiksu vastu, aga tegin,
mis kästi. Mida isa käskis. Kui siis sõpradele külla läksin, Vilsandile näiteks, ei pannud ma kuhugi käsi külge.
Võtsin kitarri hoopis ja laulsin, kui teised katust panid või
muid igapäevategemisi toimetasid.
Ja vaat siis sain selle isa maa ja veel rohkem laguneva
majaköksi endale. Ja siis tuli ka armastus. Nüüd ikka
vahel vaidlen nendega, kes ütlevad, et tarkus tuleb taevast
ja maa, see on kuradi kodu. Jah, Peeter Volkonski teadis, ma arvan, vaid tunnetuslikult, et vabadus on maasse
kaevatud, mina tean nüüd niisama. Jõudu ja eluenergiat
saan ma maast. No ennekõike. Looduse elurütm on see,
mida linnas ei märka. Isegi öö ja päeva vaheldumist linnas ei ole. Raplas, linnas ja maal, see on nagunii. Päriselt.
Rapla alevist on saanud linn, aga ikka pääseb siit mis tahes
punktist kümneminutise jalutuskäiguga metsa ja raba
veerde. Ma elan siin ja praegu hingan seda õhku.

Darwinil oli õigus. Imestan, kuidas mu alateadvuses aastaid püsinud mõte üha enam tõestust saab sellega, mida
rohkem aastaringe elupuusse lisandub. Laps õpib esimese
kümne ja veel vähema aastaga selgeks kõik, mis eluks
vajalik. Õpib nägema, rääkima, käima ja imestama. Õpib
lugema ja kirjutama.
Ja siis hakkab meid ümbritsev inimese loodud maailm talle õpetama kõike seda, mis ei ole päris. Valetamist,
varjamist, suupidamist, vajaduse korral parteide ja maailmavaadete vahetamist ... Mõni õpib selle selgeks ja jääbki
selliseks. Mõni (ja ma usun ikka veel, et enamik) teatud
hetkel pidurdab silmakirjalikkuse kasvu endas ja hakkab õpitud rumaluse kihte enda olemisest eemaldama.
Hakkab taas märkama vahesid, mis elamisele ja maailmale värvi annavad. Ja noh, siis, kui tuleb surm, on kõik
selge. Mõni siis elab elusamalt ja mõni elabki, ise aru saamata, et on surnud.
„Elusamus” on Uku Masingu sõna. Uku Masing kasvas
praegusel Raplamaal Lipal ja Lipa on me Raela aia ligidal.
Pakamägi niisamuti. Ja taas on siin mingi sarnasus. Kui
elasin Saaremaal Pidulas, siis olin uhke, et elan sisuliselt mere ääres. Samas sattusin sinna Küdema lahe äärde
juhuslikult, siis, kui sõbrad külla tulid, no ja haruharva
sellepärast, et meri kutsus. Elus hoidis teadmine, et ta seal
käeulatuses on. Muidugi ma teadsin, et kui kuulatan, ka
kõige vaiksemal õhtul kuulen teda.
Vaat nii kuulan ma nüüd Pakamäge, kus muinaseestlaste vanemad oma kärajaid olla pidanud. Ja need mõtted,
mis seal mõeldi, ma arvan, et ka kuulsate Raikküla mõisnike ja nende veel kuulsamate külaliste mõtted ja puust
jalgratta ehitanud Raela poisi mõtted on seal kusagil maa
küljes alles. Oska vaid kuulata. Ma õpin veel.

Raela küla
• Asub Raikküla vallas (Rapla kihelkond), kus elab umbes 1700 inimest. Valda iseloomustab hõre asustus (7,7 inimest ruutkilomeetri
kohta) ja paepealsed metsad (loometsad; valla metsasus on 47%).
• Raela külas on 29 majapidamist, kohapeal elab 89 inimest (2011).
• Küla on vana: oli olemas enne Raikküla koos Pakamäega (siit
paar kilomeetrit Raikküla poole), mis Läti Henriku järgi oli muistsete eestlaste nõupidamise (kärajate) paik.
Raelas avastatud asulakohast leitud keraamika on dateeritud I aastatuhande teise poolde ja II aastatuhande algusesse.
Siin on oma Hiiemägi (II aastatuhandest), on olnud ka Hiieoja ja
naabruses Hiienurme küla, mis nüüdseks on liidetud Kaigeperega.
Muinsuskaitse all on siinne Kalmumägi (külakalmistu 13.–16./17.
sajand).
• Külas kasvab võimsaid põlispuid, millest osa on võetud looduskaitse alla: Jaaneri pärnad (Kolm Õde), Jaaneri kasesalu (paistab
siia üle põllu), Põlendiku pärnad ja Saariste tamm.
• Raela kõiketeadja Ilse Rahkema järgi kujunes muinas-Raelast (ta
mainib ühtlasi, et oli nõidade küla) mitusada aastat hiljem käsitööliste küla, mis kuulus Raikküla mõisa juurde.
• Raela mehed olid mässumeelsed, näiteks Jüri Kildema, kes
19. sajandi algul käis mõisarentniku seatud koormiste pärast
Peterburis mõisaomanikule Cancrinile kaebamas; või Pitseri talust
pärit vennad Uudeltid (Karl ja Jaan), kes olid seotud 1905. aasta
sündmustega.
Pitseri oli paik, kus käis koos kohalik karskusselts ja kus tehti näitemänge.
• Raikküla mõis kuulus hiljem loodusteadlasele Alexander
Keyserlingile (1815–1891), kes peale kõige muu oli Eesti esimese
kiviktaimla (1881) rajaja. Tema pojapoeg Hermann Keyserling
(1880–1946) oli mees, kes pani aluse new age’i liikumisele.
• Ristikivi kinnistu Raela külas oli kunagi suure Jaanari talu saunikukoht. Eesti vabariigi alguskümnenditel tegutses siin kauplus.
Nõukogude ajal elas siinses elumajas tihti korraga mitu leibkonda.
Mitukümmend aastat tagasi ostis siinse hoone ära Margus
Mikomäe isa, kes kasutas seda suvemajana.

Juured. Ma üpris meelega ei ole siiani kasutanud sõna
„identiteet”. Selgub, et sellel sõnal ei ole ühest eestikeelset vastet. Ehk „eneseteadvus”, aga see pole nagu see.
Ühe kihi sellele mõistele annab juurde sõna „juured”. Ja
veel ühe „enesemääramine”. Ma olen püüdnud ennast
määratleda seni. Nüüd peaksin sama tegema Raplamaaga.
Raplamaa identiteet – siia lisab kihi, kui sest mõelda kui
kohatundest.
Mõtlen, kas ma kannan endas Raplamaa identiteeti,
ja see mõte ei tundu kuigi terane. Vähemalt elu elades ei
ole ma kunagi sellele mõelnud. Samas on ju nii, et identiteeti saavad kanda vaid inimesed. Ja Raplamaal on elanud
palju inimesi, kes on minu inimesed. Ma pean siin ehk
kasutama üht oma lemmikväljendit „meie parve linnud”.
See mõiste tuli mu ellu Raela aias. Meil oli külas siberlane Dima Mohhov, teatrikunstnik. Tutvusime temaga
Minskis kaheksa aastat tagasi, ta on nagu mu vanem
vend. Minskis alustasime dialoogi ja see kestab seni, kuni
me kestame. Dima on must kümmekond aastat vanem,
näinud ja teinud hiigelpalju ilusat oma elus.
No ja siis oli ta üllatunud seal mu maal, Raikküla külje
all aias, et me marjapõõsad olid marju täis. Et me neid
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Ilse Rahkema, nüüd täpselt 90-aastane, elab Pakamäe kõrval. Ilse
ongi maa sool. Kui ma soovisin talle 90. sünnipäeva puhul õnne, küsis
ta: „Kuidas su tervis on?” Ja rääkis , et luges mõni päev tagasi mu
Postimehes ilmunud teatriarvustust suure huviga

moosiks ei tee ja linna ei vii. Ta lamas põõsaste all ja sõi
ja siis sõid linnud, nagu juba aastaid ... noh, sestpeale, kui
isa enam ei jõua. Ja see kümneid aastaid suurlinnas teatrit
ja kino teinud vana mees on hoidnud alles maatunnetuse
ja esivanemate talupojatarkuse ja oli õnnelik meil. Tema
ütleski, et ju me oleme ühe parve linnud.
Dima rääkis kord oma Siberi lapsepõlvest. Vanaisast,
kes töödejuhatajana lapselapse tööle võttis. Ja nüüd
kuulsa teatrikunstniku eneseteadvuse määras pilt, kuidas
ta jässakate Siberi meestega palgajärjekorras seisis ja oma
tehtud töö eest nende silme all esimese palga sai.
Ja siis ma viisin Dima Loonele külla. Külla teisele vanale
mehele, kes on mulle eeskujuks siin Raplamaal, Ülo
Vooglaiule. Ta elab ka siin. Me oleme koos metsa istutanud
ja mõelnud, millal see ükskord suureks saab ja mis temast
saab. Vooglaiul on raamat oma vanaisast, sellest, kuidas
ta lapsena vanaisaga elumänge mängis. Ülo on Saaremaa
juurtega, aga mu jaoks kannab Raplamaa identiteeti.

Regionaalpoliitiline avaldus. Raplamaal on paarkümmend aastat ikka räägitud, kuidas see on tehismoodustis,
võrreldes Saaremaa ja Setumaaga. Ikka veel räägitakse
lapitekist. Et Raplamaa on Harjumaa ja Pärnumaa ja
Läänemaa ja Järvamaa hoopis ja need lapid siis tuleb kuidagi kokku siduda.
Ma ammu tean, et ei tohi seda teha. Raplamaa on piiririik. Piiride peal elamine on alati elusam kui keskmaal
kulgemine. Piiril juhtub. Sünnib ja plahvatab. See viimane
on seotud kultuuriplahvatuste mõistega. Ma kutsun üles
neid piire hoidma, et Juuru rahvas jääks Juuru rahvaks
ja Vigala kant oleks Vigala kant edasi. Kultuur on see, mis
alles jääb ja edasi kantud saab. Muu laguneb – mõelge
mõisasüdametele ja kolhoosikeskustele, kui muidu ei saa.
Ma arvan, ja jälle on see teadmine minuga koos käinud
aastaid, et ammu on väikesed omavalitsused saanud loomuliku arengu piduriks. Ühest küljest on see isegi tore: omavalitsejate saamatus on omamoodi pidur, ilmselt on mõnigi
suur lollus (mõtlen me vabariigi üldist püüdu olla nii nagu
teised, olla Ameerika ja olla Euroopa) tegemata jäänud.
10
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Me maakonna omavahel koostöövõimetud ja konkureerivad vallad – ega nad nii kiiresti ei lagune – peaksid kogu oma auru sellesse torusse laskma, mis säilitab
nende oma näo, hoiab neid piire, mis on. Selles on ja
oleks me maakonna ilu.
Seni muidugi, kui maakonna ja Rapla valla arengu
näitajad on abivallavanema suu läbi me linna tulnud
Maxima, Selver ja Säästumarket, lisaks kaks euro- ja oma
rahadega hiljuti uueks ehitatud peatänavat, ei ole meil
suurt lootust olla päris. Rapla Brodway’de äärest maha
raiutud põlispuud ei ole linna linnamaks teinud. Linna
saab hoida vaid vaimuvalge vennaskond, maad maa sool.
Kui järgida Ülo Vooglaiu teooriat, tuleks Raplamaad
käsitleda kui probleemi. Ja praegu on me probleem haritud inimeste nappus. Napib selliseid, kes on isiksused.
Kildudest koos maakonna mõte võiks olla aidata haritlastel siia luua oma kodu. Mets on ligidal ja pealinn.
Mu klassikaaslased Rapla keskkoolis olid peaaegu kõik
maaharitlaste lapsed. Nüüd tagantjärele olen mõelnud
– toona see ei olnud tähtis –, et mu lapsepõlve sõprade
hulka kuulusid muu hulgas Kuusiku põllumajandusteadlaste lapsed. Mõni aasta tagasi kirjutasin Nädalises loo
„RÜGi 1999. aastal lõpetanud doktorid ja doktorandid,
Märt Avandist rääkimata”. RÜGi ehk Rapla ühisgümnaasiumi üks lend on andnud Eestile mereteaduste doktori
ja filosoofiadoktori; loo kirjutamise ajal olid sama teadustiitli teel psühholoogiadoktorant, keeleteaduste doktorant ja geoinformaatika doktorant.
Siia ei mahu kirjutama me inimeste võimalusest määratleda ennast Raplamaal kasvanud teatriinimeste ja
muusikute ja kirjanike kaudu. Ly Ehin toimetab maakonnalehes luuleveergusid ja ütleb, et ta saab siinsete ja
siit pärit luuletajate originaalloominguga sisustada lehte
vähemalt kaks aastat. Miks nii uhkelt on läinud? Vastust
on raske sõnastada. Raplamaa on kindlasti kasvukoht ja
oma osa on siin kindlasti ka neil piiridel maakonna sees.
See sunnib eri kantide inimesi olema paremgi kui muidu.
Raplamaa identiteediparv lendab ja on lennanud muinasajast saadik. Ma kuidagi tunnen seda seljaga. Ärgem
laskem täiskasvanutena ses tiibu kärpida. See on me ainus
võimalus elada elusamust. ■
Margus Mikomägi (1956) on teatrikriitik ja ajakirjanik.

See kivi Pakamäe metsas on vanem kui mälestused: kes teab, mitut
metsa ta on näinud siin kasvamas
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Nii mõnigi allikas muutub kevadise suurvee ajal järveks. Nõnda võib ka Kurisu-Jaani allikas kevadel paisuda kuni 200 meetri laiuseks karstijärveks

Raplamaa allikad
Katrin Erg

Allikad on maainimeste jaoks alati tähtsad olnud: nende vett on iidsetest
aegadest kasutatud tarbeveena. Seetõttu on allikate levik tugevasti mõjutanud
asulamustri kujunemist Eestis. Peale kasu pakuvad allikad ja allikajärved
silmailu ja ilmestavad maastikke. Raplamaal on allikaid rikkalikult ning enamik
neist on seotud karstiga.

E

esti aluspõhja ja pinnakatte
ehitust, põhjavett ning geoloogilist arengulugu on uurinud mitu geoloogide põlvkonda,
samuti välismaa tuntud teadlased.
Paljudel geoloogilistel objektidel
on püsiv teaduslik ja kultuurilooline väärtus.
Et hoida neid mälestisi järelpõlvedele, on objektid ja soovitused
nende kaitserežiimi kohta kantud
,,Eesti ürglooduse raamatusse”.
Peale aluspõhjaliste paljandite ja
koobaste, pinnavormide, rändrahnude ja kivikülvide ning eriomaste
objektide (meteoriidikraatrid jt)
pannakse raamatusse maakonniti
kirja ka veeobjektid, nagu karstivormid, allikad, järved, sood ja joad.
Raplamaad käsitlev köide hõlmab 37

veeobjekti, neist peaaegu pool on
allikad.

Rapla maakonna geoloogilise aluspõhja moodustavad Ordoviitsiumi ja
Siluri lubja- ning dolokivid, mis lasuvad Kambriumi liivakividel ja savidel.
Settekivimite kompleks lasub ebatasaselt kulutatud moonde- ja tardkivimeil. Settekivimid moodustusid
umbes 600 miljonit aastat tagasi, kui
Eesti alale tungis meri. Meri eksisteeris
siinsetel aladel vaheaegadega 200 miljoni aasta vältel. Liivakivide ja savide
kogupaksus Raplamaal ulatub umbes
130 meetrini, lubjakivilasundi paksus
170–240 meetrini [2, 3]. Settekivimite
kihtidele on siin iseloomulik väike
kalle lõunasse, samas suunas suureneb
ka nende üldine tüsedus.

Tänapäevase pinnamoe kujunemisel oli suure tähtsusega viimane jääaeg: liustiku taandumise Pandivere ja
Palivere staadiumil 11 000 – 12 000
aastat tagasi vormusid maakonna
praegused pinnavormid. Rapla maakonna ala kattis kaks jääkeelt, mille
vahet tähistavad servakuhjatised
Rapla–Angerja joonel. Läänepoolne
liustikukeel taandus suhteliselt kiiresti ja ühtlaselt, jättes maha õhukese, enamasti kahe kuni nelja
meetri paksuse moreenikihi.
Idapoolne jääkeel sulas ebaühtlaselt ning paigus, kus liustiku taganemine takerdus, paiknevad nüüd
omapärased servamoodustised
(Lelle, Paluküla, Kädva, Vahastu).
Maapinna rahutu reljeefi tõttu on
siinsed maastikud maakonna kaunei-
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¥ 1. Raplamaa kaitstavad allikad tähtsuskategooriate järgi [3]

mad. Põhja pool Kaiut taganes seegi
jääkeel ühtlaselt ja kiiresti, mistõttu
moreenikiht jäi õhukeseks ja maapind laugeks.

Allikad ja karst. Allikas on looduslik maapinnale väljuv põhjaveevool.
Allikaid liigitatakse punktallikateks
ja pindalalisteks ehk allikaimbeks.
Viimasel juhul moodustuvad allikasood. Vabapinnalise põhjavee väljavoolul moodustuvad langeallikad,
survelisel aga tõusuallikad. Langeja tõusuallikad on seotud tugevasti
karstunud lõhevöönditega.
Enamik Raplamaa allikaid ongi
seotud karstinähtustega. Huvitavaim
sedalaadi karstinähtustest asub
Märjamaalt ida pool loometsade
vahel, kus paikneb kolm looduslikku nõgu, milles kevadel suurvee ajal kujunevad ajutised järved.
Kohalikud elanikud nimetavad neid
järtadeks. Vesi voolab välja karstiõõnsustest ja põhjavee taseme alanedes neeldub õõnsustesse.

kasoo kulgeb 400 meetrit piki jõge,
kus avaneb kolm suuremat allikat.
Kolmest allikast suurim avaneb jõest
saja meetri kaugusel kümne meetri
laiuse mudase põhjaga allikalehtrina – Õrde allikana. Allikale ligipääsuks on jõele tehtud purre.
Allikalehtri sügavuse kohta pole
andmeid, kuid muistendite järgi ei
saadavat põhja kätte ka kõige kuivemal ajal. Vooluhulk allikas on 5 l/s
(6.10.1975) [1]. Ulmu allikad kuuluvad
arheoloogiamälestiste hulka ja on 1981.
aastast looduskaitse all. Allikavesi voolab väikese oja kaudu Atla jõkke.
Tulimurru allikad asuvad
Raikküla vallas Jalase koolimajast

pool kilomeetrit põhja pool
Abrumetsas. 150 meetri pikkuses ja
100 meetri laiuses kirde-edelasihilises
ja 1,5 meetri sügavuses nõos kujuneb
veerikkal ajal ajutine järv. Allikad
avanevad nõo põhjas ja nõlvadel.
Purila allikad, Raplamaa ühed
suuremad karstiallikad, avanevad
Rapla vallas Keila jõe paremal kaldal, jõest 600–700 meetri kaugusel. Need on karstilised tõusuallikad
allikajärves, millest algab veerikas oja. Osa allikaid avaneb ka oja
põhjas. Paeastangu jalamil nähtavale tulevate lange- ja tõusuallikate
vooluhulk on 120–200 l/s. Allikate
maksimaalne vooluhulk on eri autorite hinnangul 245–270 l/s. Purila
allikad on Eesti kõige veerikkamate
allikate reas 22. kohal ning kuuluvad väga suurte allikate hulka (vooluhulk 100–1000 l/s).
Purila allikad võeti kaitse alla
1981. aastal, alates 1993. aastast on
need kuulunud loodus- ja veekaitseobjektide nimekirja.
Seli allikad võib leida Juuru vallast
Seli asulast mõisa viinavabriku lähedalt
Atla jõe vasakult kaldalt. Tõusuallikad
avanevad neljas lehtris, millest kolm
on liitunud. Selle tulemusena on moodustunud kuue meetri laiune ja ühe
meetri sügavune järvik. Lehtrite põhjast kerkib üles tõusuallikate vesi, mille
koguvooluhulk on 10 l/s. Allikad paiknevad Seli-Angerja kaitseala serval.

Lümandu Nõiaallikas asub Märjamaa
vallas Kasari jõe lähedal. Lümandu
allikas on 1,5 m sügav, allika-

Raplamaal on arvukalt riikliku, maakondliku ja kohaliku tähtsusega allikaid (¥ 1).
Õrde (Ulmu) allikad, mille vesi
pärineb Kuimetsa karstialalt, asuvad
Kaiu vallas Kolgu raba põhjaserval,
Oblu külast allavoolu Atla jõe paremal kaldal. 200 meetri laiune alli12
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Neitsipere allikate põhjas on hästi näha paljanduv paekivi, mille pragudest immitseb vett
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lehtri laius on viis meetrit, äravool
0,5 l/s. See on põline ohvriallikas,
mille vett on kasutatud ravitsemiseks. Selletõttu on allikat kutsutud
ka Silmaallikaks ja Külmaallikaks.
Lümandu mõisa pargis ja tiigis leidub
arvukalt teisigi tõusuallikaid koguvooluhulgaga 10–20 l/s.
Neitsipere allikad asuvad
Märjamaa vallas Lümandu mõisa
pargist 0,8 km kagus. Allikaalalt
(pikkus 30 m, laius 20 m) algab veerikas oja, mille põhjas ja kallastel
avaneb arvukalt langeallikaid. Vesi
väljub paepragudest, kus liiv „keeb”
ja moodustab Vanamõisa veerikka
oja. Allikate toitealaks on Vaimõisa
karstijärvikud. Neitsipere allikad on
olnud üksikobjektina looduskaitse all
alates 1981. aastast.
Pühaoja (Pühajõe) allikad (Püha
allikaala) paiknevad Märjamaa vallas Märjamaalt viis kilomeetrit edelas Paekülas Pühajõe talu lähedal.
Tiigis, mille põhjas paljandub lubjakivi, avaneb kaks suuremat tõusuallikat: Punaallikas (Paunallikas) ning
Valgeallikas (Valkallikas). Needki on
olnud ohvriallikad. Allikate koguvooluhulk ulatub 50 l/s. Tiigist algab
Kasari jõkke suubuv Pühaoja. See on
looduskaitse all aastast 1958.
Üüste allikad (Mustallika allikarühm) asuvad Märjamaa vallas
Paekülas Postikõrtsu talust vana
Tallinna–Pärnu maantee äärest 200
meetrit lääne pool metsas soisel
tasandikul. Seal avaneb kuus tõusuallikate rühma, mille vesi suubub
Pühaojja ehk Üüste ojja. Eesvooluks
on Kasari jõgi. Koguvooluhulk on
20 l/s. Allikaala idaserval kümne
meetri laiuses ja ühe meetri sügavuses lehtris avaneva Mustallika
veega on silmi ravitud. Need kaitsealused allikad on võetud kaitse alla
ka arheoloogiamälestisena.
Rahvausundite ja muistendite
andmebaasis Rehepapp on Mustallika kohta kirjas mitu lugu:
1. Mustallikas olla ämbri täis kulda
varjul. Korra tahtnud keegi seda kätte
saada, lasknud nööri põhja, et sääl
pidatud kullaämber otsa pandama.
Tõmmand nööri välja ja sääl otsas olnud
verine veise pää.
2. Enne olnud Mustallikas põhjata.
Korra künnud tüdruk härgadega Kõrtsi

Mustallikas on Üüste allikatest tuntuim ja suurim. See on põline ohvriallikas, mille kohta on
üles kirjutatud arvukalt rahvajutte ja muistendeid

ees, härjad hakand kiili jooksma ja jooksnud kõige adra ja tüdrukuga allikasse,
kuhu nad ka kadund.
3. Kunagi Kõrtsus sõnnikuveo ajal
hakand hobune lõhkuma ja jooksnud
kõige vankriga allikasse, kuhu ta ka
kadund.
4. Korra tahtnud keegi ka katsuda, kui
sügav Mustallikas on, pannud paja raskuseks köie otsa ja lasknud põhja. Välja
tõmmates pole pada enam otsas olnud:
selle asemele olnud verine härja pää [5].
Märjamaa vallas Rangu küla
astangu jalamil 20 meetri pikkusel
lõigul avaneb mitu allikat. Astangu
jalamil on ka 20–30 m pikk karstilohk: Kurisu-Jaani allikas, mis
neelab vett 10 l/s. Kevadise suurvee
ajal on vesi seal surveline ning moodustub 200 meetri laiune karstijärv.

Mihka-Jüri allikad asuvad Kehtna
vallas Käbiküla asula edelaservas.
30 meetri pikkune allikaala algab
kahe meetri sügavuse ja 15 meetri
laiuse allikalehtriga, mille põhjast
pae lõhedest väljub langeallikas.
Veevaesel ajal on vooluhulk 0,3 l/s.
Allikaalal avaneb veel mitu väiksemat tõusuallikat. Hästi on märgatavad nn üleskeemiskohad. Allikate
koguvooluhulk on 20 l/s.
Keetaallikas asub Raikküla vallas
Jalase kaitsealal. See on loopealse piiril 0,5 meetri sügavusest paepõhjalisest lohust avanev ajutine allikas, mis
paikneb karstilõhe kohal. Suurvee
ajal ulatub vooluhulk mitmekümne

liitrini sekundis. Keetaallikast lääne
pool 150 meetri pikkusel lõigul väljub maapinnale väikese vooluhulgaga allikaid.
Vainupealse allikad võib samuti
leida Raikküla vallast Jalase külast.
Vainupealse allikate vesi on suurvee
ajal surveline. Suurima allika peal on
süvendatud külakaev, mis suurvee
ajal vett üle ajab.
Leedi allikas on tuntud Vahastu
ümbruses allika lähedalt saadava ookri
poolest. Allikas asub Leedi talu lähedal:
Kuimetsa–Vahastu teelt 300 meetrit
ida pool, põllu ja madalsoo piiril.
Rapla maakonnas leidub märksa
rohkem allikaid, kui siin kirjeldatud.
Nii mõnigi neist on kajastatud „Eesti
ürglooduse raamatus”, kuid tõenäoliselt on hulk allikaid veel uurimata ja neid teavad ainult kohalikud
inimesed. ■
1. Heinsalu, Ülo 1976. Karstiallikate ja -vormide
teadusliku uurimise ja kaitse olukord Eesti
NSV-s. – Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus,
Tallinn.
2. Kink, Hella (koost) 2011. Loodusmälestised 22.
Harjumaa-Raplamaa: Kohila karstivaldkond,
Kose, Kohila. MTÜ Pakri looduskeskus, teaduste
akadeemia kirjastus, Tallinn.
3. Kink, Hella; Petersoo, Tiit (koost) 2010.
Loodusmälestised 19. Raplamaa: Rapla,
Märjamaa, Raikküla vald. Loometsade riik.
Teaduste akadeemia kirjastus, Tallinn.
4. Kruusimägi, Ants; Paidla, Arvi 1974. Siin- ja
sealpool maanteed. Rapla rajoon. Eesti Raamat,
Tallinn.
5. Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas. – http://www.folklore.ee/rehepapp/
tekst.php?perpage=25&page=335.
Katrin Erg (1957) on Eesti mereakadeemia merendusteaduskonna dekaan.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I269I

13

| RAPL A M A A T E K E |

Raplamaa tekkelugu
Taavi Pae

Raplamaa on üks Eesti nooremaid haldusüksusi, mille teke on seotud
nõukogudeaegse halduskorraldusega. Oma sisemaise asukohaga on ta
paljude jaoks justkui olematu maakond: eemal suurematest liikumisteedest.
Ka meie kunagine president Lennart Meri on üsna otsekoheselt öelnud: „Erilise
aardena säilitan Raplat: ma ei ole seal kunagi käinud ega lähegi” [2].
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esti haldussüsteemi käsitlustes
kasutatakse tihti mõisteid „muinasmaakonnad” ja „ajaloolised
maakonnad”. Viimase all mõeldakse
haldussüsteemi, mis kehtis enne
1950. aastat. Kõrvutatuna ajalooliste
maakondadega võib öelda, et nüüdne
Raplamaa hõlmab laias laastus ajaloolise Harjumaa lõunaosa. Praegune
Raplamaa langeb üsna täpselt ühte
ka ristiusustamiseelse Harjumaaga.
Harjumaa piirid ühtivad üldistatult
aga hoopis muinasaegse Rävalaga.
Kaks muinasmaakonda – Rävala ja
Harjumaa – ühinesid sujuvalt üheks
ajalooliseks Harjumaaks üldjoontes
13. sajandi jooksul ning ühisnimeks
sai just lõunapoolsem toponüüm.
Veel ühel hilisemal ajajärgul saab
tinglikult rääkida Raplamaast kui
omaette maakonnast, mis toona kandis nime Paldiski maakond (vt ¥ 1).
Pärast Põhjasõda jäi Eesti ligi paariks
sajandiks Vene tsaaririigi valitseda.
Haldussüsteem sellest eriti ei muutunud, Eesti ala oli endiselt jagatud kahe
kubermangu vahel ja Põhja-Eesti ehk
Eestimaa koosnes siis neljast maakonnast (kreisist): Läänemaa, Harjumaa,
Järvamaa ja Virumaa.
Muutused seesuguses traditsioonilises haldusjaotuses toimusid ajal,
kui Venemaad valitses Katariina II.
Tema valitsemisajal teostunud halduskorralduse muutust nimetatakse
asehalduskorraks [1]. 1783. aastal
kehtestatud valitsemiskorra siht oli
laiendada kogu riigis kehtivat valitsusasutuste süsteemi ka Läänemereäärsetele kubermangudele, ühtlasi
liita need tihedamalt Sise-Venemaa

i
sar
Ka
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20 km

P Ä R N U M A A KO N D

¥ 1. Venemaa valitseja Katariina II kehtestas 1783. aastal riigis asehalduskorra, mille järgi oli
Eesti ala jaotatud Tallinna ja Riia kubermanguks, need omakorda maakondadeks (kreisideks).
Toona muudeti maakondi väiksemaks ning loodi ka uusi: muu hulgas tekkis Paldiski maakond,
mis enamjaolt ühtis tänapäevase Raplamaaga. Sestap võiks tinglikult öelda, et eraldi haldusüksusena on Raplamaa olnud olemas juba ammusel ajal, küll Paldiski maakonna nime all

aladega. Asehalduskorra kehtestamisega nimetati Eesti- ja Liivimaa
kubermang ümber Tallinna ja Riia
kubermanguks ning haldussuutlikkuse parandamiseks muudeti maakondi väiksemaks ja asutati juurde
uusi. Nii tekkisid Eesti alale Paldiski,
Võru ja Viljandi maakond, Paldiski
muudeti linnaks ja rajati Võru linn.
Kui teised tookord tekkinud maakonnad on alles ka tänapäevasel
Eesti halduskaardil, siis Paldiski maakonna iga polnud kuigi pikk. Keiser
Paul I kaotas 1796 asehalduskorra ja
sestap jäi ajalukku ka Paldiski maa-

kond. Suurema osa toonase Paldiski
maakonna alast hõlmasid praeguse
Raplamaa alad. Nüüdsest Raplamaast
ei kuulunud Paldiski maakonda
vaid Käru, Lelle, Eidapere ja Vigala
ümbrus.

Raplamaa hakkas kujunema rajoonide ajastul. Ajaloolistest maa kondadest hõlmab praegune Raplamaa alasid peamiselt Harju- ja
Läänemaalt, vähemal määral ka
Pärnu- ja Järvamaalt (¥ 2). Järgnevalt
vaatamegi, kuidas on kujunenud need
praeguseks harjumuspärased piirid.
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Pärast Teist maailmasõda tabas
Eestit suurem haldusmuutuste laine,
mille üks ajend oli kaheldamatult haldussüsteemi erinevused Nõukogude
Liidus kehtiva süsteemiga. ENSV
ülemnõukogu presiidiumi seadlusega
26. septembrist 1950 „Maarajoonide
moodustamise kohta ENSV-s” loodi
1. oktoobril 1950 Harju maakonna
lõunaosast Rapla rajoon, mille keskuseks sai Rapla alev.
Rajoonikeskusena suurenes Rapla
tähtsus Eesti asustussüsteemis. Kui
1934. aastal oli seal elanikke tuhande
ümber, siis 1959. aastaks, kui Rapla
oli peaaegu kümmekond aastat
olnud rajoonikeskus, ulatus elanike
arv üle kolme tuhande.
Siiski ei olnud Rapla rajoon 1950.
aastatel samades piirides kui tänapäevane maakond, vaid hõlmas peamiselt praeguse maakonna idaosa.
1950. aastaid võib Eesti haldusajaloos
kutsuda ka väikerajoonide ajastuks.
Kui 1950. aastate alguses oli Eestis 39
rajooni, siis kümmekonna aasta jooksul see arv pidevalt vähenes. Nõnda
oli 1962. aastaks kujunenud välja
viieteistkümnest maakonnast koosnev haldusjaotus, mis on säilinud
tänini. Erand on Järvamaa ja LääneVirumaa vaheline piirimuutus, mis
puudutab endist Lehtse valda.

Rajoonile liideti maid aina juurde.
Esimesed muutused Rapla väikerajooni piirides tehti juba 1954. aastal, kui sellega liideti vähemad alad
rajooni põhjaosas. Jõudsamalt suurenes rajoon 1959. aastal, kui kaotati
ära Türi ja Kose rajoon ning vastavalt Käru ja Lelle ning Alansi ja Kõue
külanõukogu läks Rapla rajooni
koosseisu. Samal aastal kaotati ka
Pärnu-Jaagupi rajoon ning selle põhjaosa Vigala ja Velise ümbrus liideti
Märjamaa rajooniga.
1962. aastal kahanes väikerajoonide hulk veelgi: Rapla rajooniga liideti kaotatavast Märjamaa rajoonist
Märjamaa alev, samuti Märjamaa,
Loodna, Varbola, Velise ja Vigala
külanõukogu; Vändra rajoonist sai
Rapla endale Eidapere külanõukogu alad ning Järvakandi alevi.
Sama seadluse alusel viidi aga Alansi
ja Kõue külanõukogu tagasi Harju
rajooni alla. Sellega olid rajoonide

maakondade piirid kuni 1950
rajooni piir (alates 1962)

ajutiselt Rapla
rajooni kuulunud ala
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¥ 2. Rapla rajoon loodi 1950. aastal Harju maakonna lõunaosast ning rajoonikeskuseks sai
Rapla alev. Esimesed muutused väikerajooni piirides tehti 1954. aastal, jõudsasti suurenes
Rapla rajoon aga 1959. aastal, kui kaotati ära Türi ja Kose rajoon: need liideti Rapla rajooniga.
1962. aastal väikerajoonide kaotamine jätkus ning Rapla sai taas maad juurde; toonastes
piirides on ka nüüdne Raplamaa

halduspiiride suuremad muudatused
tehtud ja nii saavutas Rapla rajoon
oma praegused maakonnapiirid [3].
Üks väiksem muudatus võeti siiski
ette ka hiljem. 1971. aastal liideti Rapla
rajooniga osa Pärnu rajoonis olevast
Võidula sovhoosist, kuid üldpilti see
eriti enam ei muutnud. Eesti taasiseseisvumise järel, 1. jaanuaril 1990,
loodi toonaste rajoonide halduspiirides
maakonnad ja niimoodi tekkis esimest
korda Eesti kaardile ka nimetus Rapla
maakond ehk Raplamaa.

Eespool kirjutatu annab meile
aimu, kuivõrd mitmekesiselt on
Raplamaa kujunenud. Tulles tagasi loo
algusesse, siis võib kahelda ka Lennart
Mere Rapla kohta öeldud arvamuses:
küllap sattus meie president siiski
Raplasse ja Raplamaale, sest tema
teine naine on ju pärit Raplast. ■

Raplamaa oma mitmekesisuses.

Taavi Pae (1976) on geograaf ja koduloohuviline,
töötab Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste
instituudis.

Ajaloolises ja kultuuriloolises mõttes
võtab Raplamaa tervikuna enda alla
kaks Harjumaa kihelkonda: Rapla
ja Juuru kihelkonna. Samuti kaks
Läänemaa kihelkonda: Märjamaa ja
Vigala. Maakonna kaguosa Käru ja
Eidapere ümbrus kuulus aga hoopis Liivimaa Vändra kihelkonda.
Väikesel osal nüüdsest Raplamaast
elavad ka järvakad. Nimelt kuulus
Vahastu kant Türi kihelkonna loodeosana ajaloolise Järvamaa koosseisu. Taasiseseisvumisajal 1990–1999
tegutsenud Loodna valla ala (praegune Märjamaa valla lääneosa) kuulus
hoopis Läänemaale jäänud Kullamaa
kihelkonda ning Varbola ja Riisipere
vahelised alad paiknesid varem samuti
Läänemaal, aga Nissi kihelkonnas.

1. Laur, Mati 2000. Eesti ala valitsemine 18. sajandil. Tartu.
2. Meri, Lennart 1977. Lähenevad rannad. Tallinn.
3. Õunapuu, Karl. Väikerajoonidest Rapla rajooniks http://www.raplamv.ee/raamat/index.
php?page=vaeikerajoonidest-rapla-rajooniks
(vaadatud mai 2013).

¥ 3. Raplamaa vapp kajastab hästi
maakonna sünnilugu. Vapi põhimotiiv on
Harjumaalt ja neli värvi kilbil sümboliseerivad
asjaolu, et maakond koosneb neljast
ajaloolisest maakonnast: hõbedane rist
märgib Pärnumaad, sinine kilbiosa Järvamaad
ning Harju- ja Läänemaalt on kummaltki üks
punane kilbiosa
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Järv jätab jälje, hiis
aseme, inimene... ?
Raplamaast kultuuriloolase ja folkloristi pilguga
Marju Kõivupuu

Raplamaa loodus on huvitav ja mitmekesine: siit saavad alguse suured jõed,
siin võib näha kuivale jäänud korallrahusid, suuri rabasid ning metsi ja siit
ei puudu omad mäedki. Siinne inimajalugu on samuti olnud pikk ja põnev.
Sajanditepikkune aja- ja elu lugu ning loodus peegelduvad ka siinsete elanike
elulaadis ja suulises pärimuses.

algusest asunud kõikide teede
ristumiskohas, olgu selleks muistsed
kaubateed või praegusaegsed magistraalid. Küllap seetõttu on siinsed asukad olnud läbi aegade vahetult seotud
kõigi Eesti lähemas või kaugemas ajaloos ette tulnud sündmustega, kus on
valatud verd ja nõutud õigust.
Suurem osa praeguse Rapla maakonna territooriumist kuulus muinasajal muistsesse Harju maakonda.
Varased kirjalikud allikad lubavad
väita, et noil kaugetel aegadel oli
kõnesoleva piirkonna asustus üsnagi
tihe. 13. sajandi keskpaiku koostatud „Taani hindamisraamatu” („Liber
Census Daniae”) suurest Eestimaa
nimistust leiab andmeid toonaste
Raplamaa külade ja nende suuruse
kohta: toogem siinkohal näiteks Alafæ
(Alu), kaheksa adramaaga Rapala
(Rapla), 11 adramaaga Kaiu, mille
omanikuks oli keegi Basilius jne.
Arvatavasti eraldati Rapla kirikukihelkond Hageri kihelkonnast
kas 13. sajandi teisel poolel või 14.
sajandi alguses, kihelkonnakirikut on
esimest korda mainitud 1412. aastal.
Vanimad Raplamaa mõisad, mida
kirjalikes allikates on ära märgitud,
on Alu (1409), Sikeldi (1410), Valtu
(1412) ja Kodila (1436).
16

I272I EEST I LOO DUS M AI 2013

FOTO: MARJU KÕIVUPUU

R

apla – kihelkond ja maakonna
süda. Raplamaa on aegade

Paekõrgendikul asuv Varbola Jaanilinn on ümbritsetud tugeva valliga, mille kogupikkus ulatub
peaaegu 600 meetrini. Esialgu ilmselt kuivmüüritisena laotud vall on nüüdseks ajaks suuresti
varisenud

Varbola linnus. Nüüdse Rapla maakonna alal paikneb üks Eesti suuremaid ja tähtsamaid muinaslinnuseid.
Väidetavalt suundus tuhatkond aastat tagasi kaubatee Novgorodist
Pärsiasse just läbi Raplamaa alade,
mille turvamiseks rajati 12. sajandil Varbolasse Baltimaade võimsaim
muinaslinnus: Varbola maalinn ehk

Varbola Jaanilinn. Linnust on nimetatud nii Henriku Liivimaa kroonikas
(1212 castrum Warbole, 1223 castrum
Warbolensis) kui ka Vene kroonikates, kus on juttu Novgorodi vürsti
Mstislav Uljase sõjakäigust 1212.
aastal.
15.–17. sajandil kasutati linnuseõue
külakalmistuna. Aastatel 1774–1782
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ilmunud August Wilhelm Hupeli
kolmeköitelises teatmeteoses
„Topographische Nachrichten von
Lief- und Ehstland” on märgitud, et
Varbola (Warbjala või Jaani linn) on
vana hävinenud Eesti kindlus Nissi
kihelkonnas. Jaanilinna nimetust
püütakse seletada oletusega, et see
võiks pärineda maalinna mõne üliku
nimest, mis kõlaliselt sarnanes eestipärase Jaaniga.

Vastuhakkude kants. Raplamaa paistab silma sellegagi, et siin kandis on
toimunud arvukalt vastuhakke, mis
on saanud osaks meie rahvuslikust
ajalookirjutusest ja -kirjandusest.
1343. aastal alanud jüriöö ülestõus,
mida on peetud eesti soost ülikute ja
taanlaste vastuhakuks Saksa ordule,
algas väidetavalt Raplamaalt.
14. juunil 1858 piirasid teivastega
relvastunud talupojad Mahtra mõisas
sõdurid ümber ning nõudsid nende
lahkumist. Vastuhakanud talupoegadele määras sõjakohus peksukaristuse, mis viidi täide veebruaris
1859 Mahtra mõisas. Neid sündmusi
on kirjeldanud Eduard Vilde oma
romaanis „Mahtra sõda”.
Mahtra sõda toob meelde ka Adra
Mihkli ehk Mihkel Teini loo: ta langes
soldatite kuulist Atla ja Mahtra mõisa
vahelisel heinamaal. Tema mälestuseks lõikas naine sinnasamasse kasepuusse risti. Seda kaske tunti kui
Adra Mihkli kaske. Rahvasuus on ristiga kase kohta käibel olnud ka teine
nimi: ohvitseri kask, sest väidetavalt
umbes samas paigas saanud surma ka
üks vene ohvitser.

Paluküla Hiiemägi, mis tekkis viimase
jääaja lõpul mandrijää taandudes,
paikneb Rapla ja Juuru kihelkonna
piiril ajaloolisel Lõuna-Harjumaal
vana Palu küla südames. Hiiemäe
läheduses asub Loosalu raba, mis
koos Keava, Imsi ja teiste rabadega on
tekkinud jääaegse paisjärve asemele.
Paluküla Hiiemäe lõunakülge, mis on
üks osa hiiemäest, kutsutakse rahvasuus Reevimäeks. Sõna reev tähendab
rannikumurdes serva, äärt.
Paluküla Hiiemäe kohta talletatud rahvapärimusele ja varasemale
kirjasõnale tuginedes võib üsna julgesti väita, et paik on olnud ümber-

Adra Mihkli kask oli mälestusmärk Mahtra sõjast. Jüri Metssalu teatel oli kase viimane
oks lehes veel 1986. aastal, lõplikult kuivas puu 1990. aastate keskel. Mahtra sõja 140.
aastapäevaks istutasid Adra Mihkli järeltulijad uue kase. Foto pärineb aastast 1957

kaudsetele elanikele inimpõlvi eriline
ja püha:
Palu külas on hiiemägi. Seal mäel
asub 3 kaske. Need olnud ohvri kased.
Nende alla, okste ja tüvede peale pandud
ohvreid, nagu vilja, leiba, jahu, loomi
jne. Hiiemäel asub ka ohvri kibi. See on
suur kibi, mille keskpaigas on lohk või
auk. Seal ohverdatud ka loomi, hoburaudu ja igasuguseid värke. Need kased
teevat (moodustavat) nagu iie ja see mägi
ja iis kokku ongi iiemägi. ERA II 225,
87/8 (26) < Rapla khk (1939).
Rahvapärimuse kohaselt on juba
ammustel aegadel käidud hiiemäel
ande või ohvrit viimas. Ande viidi ka
hiiemäel asuvasse Tõnniauku. Maja- ja
koduhaldjas Tõnni (Antoniuse) kaitse

alla kuulus kari, iseäranis sead, ning
üldiselt oli tavaks viia talle esmaohvrit
kõigest uudsest, samuti tapetust, keedetust ning küpsetatust. Tõnniohvritest
loobujaid ja Tõnni ohvripaiga hävitajaid või nende lähedasi tabas pärimuse
järgi õnnetus või parandamatu haigus,
sama juhtus ka ohvripaikade rüüstajate ja hävitajatega.
Traditsioon räägib, et sääl elanud
„Hiie Tõnn”, kellele ohvrit viidud toiduainete näol, et ta viljakasvu õnnistaks.
Mäe sees olla olnud ka Tõnni auk, kus
veel hiljuti leidunud kausitükke, milles
toitu toodud. EKA F 200 m. 15:2 <
Rapla khk, Paluküla.
Paluküla Hiiemäel oli ennem ohvrikivi. Ümberkaudne rahvas käis kõik
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Paluküla Hiiemägi on ajaloolise Harjumaa ja üksiti kogu Lääne-Eesti kõrgeim mägi (106 m ü.m). Mägi asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, mis
hõlmab ka muistse Keava linnuse linnamäe ja Linnaaluste muinasasula alad

seal ohverdamas. Ohverdamiseks viidi
ikka alati midagi värsket ehk uudisvilja.
Kord oli keegi mees õlut teinud ja saatnud ka õlut ohverdamiseks. Ta pole seda
ise viima läinud, vaid saatnud kellegi
teisega. Läinud juba tükk aega mööda.
Mees arvanud, et eks nüüd ole juba õlut
küll kohal ja hakanud õlut jooma. Nii
kui ta saanud õlut mekkida, kohe löönud
vaadi vits pealt ära ja õlut kõik põrandale. See tähendas, et õlut ei olnud veel
kohal. Teine juhus oli nii, et Hiie mäelt
oli palju leppi maha raiutud. See tähendas halba, sest ennemalt olid ohvrikivi
ümbruses asuvad puud pühad. Ja see
ennustus läkski täide. Sel aastal suri
külas palju loomi ära. Ajaloo Instituut
F 22 s. 73.2 < Rapla khk.
Paluküla Hiiemägi on üks Eesti
ajaloolisi looduslikke pühapaiku, mis
on maa- ja taarausulistele tähtis ka
tänapäeval. Ühtaegu on see Maavalla
loodeosa tähtsamaid hiiepaiku.
Korrapäraselt peetakse palvusi hiiemäe esimesel kõrgemal, Reevimäe
nõlval, kus asub tuletegemise koht
ning kus tänini jaanituld tehakse.
Kombeks on saanud seal ka hinge18
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depäeva ning tõnisepäeva tähistada
ja vastlapäeval vastlaliugu lasta.
Suuremat tähelepanu pälvis Paluküla Hiiemägi avalikkuses
mõned aastad tagasi, kui sinna sooviti rajada moodne Paluküla spordija puhkekeskus. 2009. aastal said
Paluküla Hiiemäe kaitsmise eest
hiie sõbra tiitli Arvi Sepp, tema poeg
Toivo Sepp ning Lembi Välli. Hiiemäe
hoiu seltsing aga tegi vastukaaluks
ettepaneku luua hiiemäe ümbrusse
hoopis Kedenpä(ä) (sks Kedenpäh)
rahvuspark.

Kedenpä on Keava ja sinna rajatud muinaslinnuse vanem nimetus. Keava linnamägi on muistse
Harjumaa kõige lõunapoolsem nn
Kalevipoja sängi tüüpi linnamägi,
mille järskudele kruusastele nõlvadele rajatud linnuse ehitusajaks
peetakse I aastatuhande lõppu pKr.
On arvatud, et Keava linnust on
mainitud ka Vana-Vene kroonikates
ja seda juba tubli sada aastat varem
kui Tallinna linna. Väidetavalt vallutanud 1054 vürst Izjaslav I Kedipivi

linnuse. Toponüüm Kedenpä on aga
tõlgitud vene keelde kui solntsa ruka –
eesti keeles siis „päikese käsi”; käden
päe(v).
Üks pühapaikadega seotud pärimuse tunnus on see, et pühaks
peetud puu, järv või püha mägi on
otsustanud endale uue asukoha
otsida, sest endises kohas on ta jäänud kas piisava tähelepanuta või on
inimesed pühakohta mingil moel
rüvetanud. Rahvasuu teab rääkida,
et Kastna (ka Lelle) hiiemägi on üks
selline „taevast kukkunud iis”:
Selles Kasna külas on Iiemägi, selle
otsas kasvab ühes põõsas üheksa suurt
pärnapuud. Üheskoos oma iluduse ja
kenaduse poolest on ta kui suur ümmargune mühakas, mis kõrguse pärast
ümberkaudu kaugele paistab. Selle iie
saamisest räägib vana rahvajutt.
Sellesama aseme peal, kus nüüd Kasna
küla oma Iiemäega seisab, olnud vanast
lausa põld. Kord, kui rahvas kibedaste
tööl olnud, ilmunud taeva alla ilmatu
suur must kogu. Kui ta küla kohta saanud, akanud ääl taeva all üidma: „Oitke
alt, iis tuleb, oitke alt, iis tuleb!” Iis tul-
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nud ja matnud enese alla ulk inimesi ja
seitse paari ärgi. [---] H III, 207/8 (3) <
Rapla khk (1902).
Kuid püha hiiemägi varjab rahvapärimusele tuginedes veel üht saladust, peidetud aaret:
[---] Mägi tulnud ka üle lauka, kuhu
üks rikas mees, Kuldkepp, oma varanduse
ja kulla enne surma sisse oli pannud.
Sellepärast hüütakse seda Kuldkepi laukaks. Seda raha säält muidu kätte ei saa,
kui peab seitsme venna verd sisse valama.
Ühel mehel olnud korra raha tarvis ja ta
katsunud pajaga raha välja tõmmata. Ja
tõmbaski pajatäie kulda üles, aga kukkus kohe jälle tagasi. Teinekord tõmbas
verise lambapea välja, aga kulda keegi
pole enam saanud. ERA II 225, 200/3
(32) < Vändra khk (1939).
Rahvapärimus teab kõnelda ka
Ohekatku või Ööre hiiemäest, mida
tuntakse laiemalt Kalevipoja muistendite kaudu. Eiseni kogutud muistendi seast leiab ka Rapla Ohekatku
hiiemäe tekkimise loo, kus korduvad tuttavad motiivid: vee roojastamise pärast rändab järv pilve kujul,
mille järel tulevad kaks möirgavat
härga hiiemäge vedades. Härjad kaovad, nende kohale veetud mäehiies
hakkavad ümberkaudsed elanikud
käima ohverdamas.

märgutuleks oma maja Helmoldus
de Zaghe.

Vähe järvi, kuid palju allikaid –
nii tutvustab ennast Raplamaa ise.
Huvitava pärimusega allikaid leidub
Raplamaal tõesti üksjagu. Vanemast
koduloolisest kirjavarast võib leida
huvitavaid näiteid, kuidas inimene
on püüdnud oma kätega muuta looduse loodut ja pühaks peetud paika
veelgi kaunimaks:
Ajalooliselt on Märjamaa ümbrus
rikas vanaaegseist muinsusesemeist ja
mälestusmärkidest. Mitte väga kaugel
alevikust, Aase talu põllul, asub vana
eestlaste ohverdamise paik – ohvri-allikas. 4-5 sülda maapinnast kõrgemal
asuva künka all, missugune nähtavasti
raudkividest kokku kantud, niriseb kristallselge ja külm läte. Kohalik talunik P.
on tähendatud künka piiranud 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. – Ajaleht „Waba
Maa” 24.01.1929.

Peale hiiemägede on põnev paik

Allikate pühaduse hoidmisega on
seotud ka laialdaselt levinud hoiatuslood pühade veekogude sügavuse

ka Pakamägi Raikkülas. Henriku
kroonika (ning küllap ka sellest
ürikust omakorda inspiratsiooni
saanud suulise ajaloo ning rahvapärimuse) kohaselt on Pakamäel
(või selle lähemas ümbruses) muistsetel aegadel kogunenud kärajatele
ehk rahvakoosolekutele meie esivanemate hõimujuhid. Rahvasuu teab
rääkida ka Pakamäel asunud Hiie
ojast, ohvrihiiest ja suurest ohvrikivist ning sedagi, et nii jüri- kui ka
jaanipäeva aegu võib mäelt kuulda
hobuste kabjaplaginat ning metsasarve häält.
Ühtlasi seostab rahvapärimus
seda paika Kalevipoja tegutsemisega.
Muistendite järgi olevat Kalevipoeg
Pakamäel ratsutades seal oma hobuse
raua ära kaotanud – osa mäest meenutab oma väliskujult hobuserauda.
Ühe võimaliku variandina väidetakse, et just siin Pakamäel süütas
1343. aasta jüriöö ülestõusu alustuse

mõõtjaile või muidu solkijatele: kes
seda proovivad teha, tõmbavad veest
välja verise loomapea või kuulevad
maapõue sügavusest manitsevaid
hääli, mis lubavad allika kuivaks
jätta, kui inimesed allikat rahule ei
jäta. Enamik Eestis leiduvaid allikaid
– nii ka Raplamaal – on rahvapärimuses tuntud terviseallikatena, kust
on usutud abi saavat küll peaasjalikult silmahaiguste, kuid ka arvukate
teiste tõvede vastu.
Suursilma allikas ja nunnade kaev.
Pääle Õrde allika tuleb veel palju ja
palju allikaid Kuimetsas ette, mis on
mitmesuguste tähtsustega, nagu näiteks
veel Nunnade kaev. See on ka allikas,
mis asub Kuimetsa külas Kamara talu
karjakoplis. Säält käinud nunnad toomas omale puhast vett ja selle veega oli
õnnistatud õndsaid.
Üks rahva poolt väga tuntud allikas
on Suuresilma allikas. Seda allikat peeti
pühaks ja käidi seal ohverdamas oma

iga-aastasest saagist veehaldjale, et teisel
aastal kasvaks parem vili. Peatähtsus on
selles, et arvati Kuimetsa jõe haldjat elavat Suursilma allikas, mis on jõe ääres.
Sellest arvati siis, et haldjas hoiab suplejaid hukkumast. Suur tähtsus on veel
Suursilma allikal selles, et sääl käidi
toomas omale tervismuda, mida pandi
pääle, kui oli mõnes kehaliikmes palavik. Kuid suurem mõju olnud siis veel,
kui sinna kalleid esemeid visati.
Seda jutustas minule Tõnu Iibram,
kes on praegu 60 a. vana. Teda olla ka
kord poisikesepõlves kästud minna tooma
ühele vanakesele seda tervisemuda. Talle
antud siis kaasa ühte ja teist väärtuslikku, mida ta enam ei mäletavat. ERA
II 165, 381/2 (7) < Juuru khk (1937).
Ida oja, mis algab Vaopere soodest ja
rabadest, jookseb Ida talu juures maa
alla, mis sääl haruneb omakorda kaheks
haruks. Üks neist voolab välja Kuimetsa
mõisa juurde Jäävandi ja teine Tamsi
küla juures Kärt-Tõnu talu juures. Sääl
madalmikus on allikas, mille kaldal on
ümarik küngas. Rahvasuus on levinud
jutt, et vanalajal, kui möllas Eestis suur
katk, teinud ta ka Tamsis oma puhastustööd ja jätnud elama ainult kaks vanatütrukut – Kärt-Tõnu Malle ja Küünimaa
Kaie. Ise hüpanud siis allika künkal
ühelt jalalt teisele ja laulnud: „Kärdi
Mall elab ja Küünimaa Kai magab!”
Nii jorutanud ja hüpanud ta sääl neid
sõnu, olles uhke oma tööle. ERA II 165,
379/80 (6) < Juuru khk (1937).

Raplamaa huvitavamaid allikaid
on siinkirjutaja arvates kaitsealune
Õrde, teise nimega Ulmu allikas,
mis asub Oblu külas. Oblu küla on
üsna soliidse ajalooga, inimesed
on sinna elama asunud arvatavasti
14.–15. sajandi paiku. See on tüüpiline ridaküla, mis kulgeb piki Atla
jõge. Kohalike inimeste sõnul oli allikas enne ümbruskonna soode kuivendamist ja uudismaade rajamist
väga veerohke, praegu selles enam
nii palju vett ei ole.
Rahvapärimuse kohaselt viinud
vanasti suure põua ajal allikast vett
koguni seitsme kihelkonna rahvas.
Allikas olnud nii sügav, et keegi
polevat selle põhja kätte saanud.
Madala veeseisu ajal olevat allikasse ehitatud tammepuust pikk
redel või õrs. Põhjasõja ajal viidud
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Kuimetsa karstialal asuvad Ida urked ehk karstikoopad moodustasid minevikus arvatavasti ühe suure koopasüsteemi ning seetõttu kasutati
neid pelgupaikadena. Nüüdseks on enamik neist sisse varisenud

allikasse peitu koguni Juuru kiriku
kellad.
[---]Keila jõgi saab alguse Kuimetsa
soodes asuvast järvest. Jõge ümbritsevad
suurte veekogudega allikad, mis pidada
olema arvamata sügavad. Üks suurematest allikatest kannab nime Õrde allikas.
Õrde allikaga on seoses palju vanaaegseid omapäraseid sündmusi ja jutte, mida
rahvasuu on edasi kannud põlvest põlve.
Allikas olevat nii sügav, et ühel kuival
suvel, kui kuskilt vett ei saadud, Õrde
allikas olnud siiski vesi. Keegi ema läinud säält lapsele juua tooma. Pikk tammepuust trepp viinud alla sügavikku.
Vesi olnud sügaval ja palju läinud naisel
selle toomisega aega. Kui ta veega tagasi
jõudis, olnud laps jänusse surnud.
Selge ilmaga paistvat allika sügavas
vees midagi läikivat. See olevat kullakast, mis vanal arvamata ajal allikasse
lastud. Rahvasuu räägib, et kui seitse
paari härgi panna vedama, siis tulevat
kast välja, aga ainukesel tingimusel, et
selle toimingu ajal ei tohi keegi kuradi
nime nimetada.
20
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Kuimetsa mõisa parun saanud sellest
kullaloost teada. Kullapalavik hakanud
vanale parunile pähe. Võtnud siis seitse
paari härgi ühes. Pääle selle veel kiltrid, kupjad ja aidamehed. [---] Pikad
tugevad ketid lastud kullakastile ümber
ja seitse paari härgi pandud vedama.
Pikkamööda tõusnud kullakast tugevate
härgade jõul. Paruni rõõmul polnud
piiri, kui pika vaeva peale kullakast tulnud nähtavale. Suures rõõmuhoos unustanud parun vande ja hüüdnud: „Käes
ta kurat ongi!” Kuid sel hetkel murdunud tugevad ketid ja suure mürinaga
vajunud kullakast kalda äärelt allikasse
tagasi ja langenud nii sügavale, et pääle
selle ei ole ükski abinõu ulatanud kullakastini. Ilusa selge ilmaga nähakse veel
praegu allika sügavuses kristallselges vees
kulla läiget.
Pääle selle olevat veel allika sügavuses kaks kirikukella, sest nende kuminat
olevat vahest kuulda. Kelli saada säält
põhjast kätte rahvajutte järgi sel teel,
et vedama panna kaks kaksikut musta
härga. Praegu elavad Õrde allikas kal-

lid veeloomad saarmad. Vanad kavalad
kütid ootavad selgetel öödel head juhust,
et kallist looma tabada. Kuid saarmas
on tark, ta laseb end kaua oodata. Oma
pikkadel igavatel ootetundidel mõtlevad
vanad kütid kullakastist ja kuulavad kellade kuminat. ERA II 165, 383/5 (8) <
Juuru khk (1937).
Ulmu allika ja Katkuotsa talu lugu.
No vanasti möllanud siin Juuru ümbruses katk ja surm. Rahvas old päris hädas.
Vesi lõppend otsa, toit samuti. Palju inimesi surnud janusse. Siiski olnud siin soos,
Silde heinamaal allikas, millest ka kõige
kibedamal ajal vesi pold otsa lõppenud.
See oldki see Ulmu allikas. Ümberkaudu
rahvas käind siin vett otsimas. [---]
Ja-jah, praegugi on ta ilmatuma suur
allikas. Noojah, see katk kestnud ikka
edasi, tapnud palju inimesi ära. Läind
möllates talust tallu, kuni äkki – stop!
jäänud seisma. Rahvas hakanud seda
talu hüüdma sellepärast, et sääl katk
lõppenud, Katkuotsa taluks. Praegu asub
ta Atla külas. ERA II 165, 387 (1) <
Juuru khk (1937).
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Salapärased I(i)da urked. Raplamaale jäävad Eesti ühed suuremad
karstialad. Esimesena kirjeldas neid
põhjalikumalt Gustav Vilbaste oma
artiklis „Salajõed ja maa-alused koopad Eestis”, mis ilmus 1921. aastal „Sirvilaudade” lisana. Karstialad
oma salapärasusega on kinnistunud
ka kohalugudesse: seal võib kohata
üleloomulikke olendeid, sinna on
peidetud varandusi või vajunud terved linnad. Samuti on rahvajuttudes seostatud karstiala põrgusuuga
ning maa alla vajunud linnaga, mille
kellade helinat on aeg-ajalt olnud
kuulda.
Karstialad seostuvad ka mõistega
„püha”, sest nii allikaid kui ka muid
maapinna katkematust rikkuvaid
õõnsusi, auke ja avausi saab samuti
käsitleda anomaaliatena ning paigutada need paigad „püha” esiajaloolisse mõistealasse [1: 2527].
Idaurkad. Kuimetsa mõisast umbes
kaks ja pool kilomeetrit Kose poole tulevad vastu järsud sügavikud ja Neitsimägi.
Suurem osa jääb nendest orgudest ja
nõgudest paremale poole, kus neid varjab Ida mets. Ida metsa nimetuse on saanud sellest: kui ehitati Kuimetsa mõis, jäi
suur mets mõisast ida poole, mida hakati
hüüdma Ida metsaks. [---]
Esimesed urkad tulevad vastu
mööda ida teed minnes, mis keerab
enne Neitsimäest ülesminekut paremat kätt, neid hüütakse Kallise urgasteks. Sinna uppunud moonakas Kallis.
Suurem urgas on sääl umbes 11 m lai
ja 2,5 m kõrge, mis läheb edasi 9–10 m,
säält enam edasi ei pääse. Üldse on neid
urkaid palju, suuremaid, kuhu alla pääseb, on 21. Rahvasuus on palju õudseid
jutte krattidest ja vaimudest Ida metsas ja
selle urgastes. ERA II 165, 375/6 (3) <
Juuru khk (1937).
Rahvapärimuse järgi on Kuimetsa
karstikoopaid kasutatud ka pelgupaigana ja salateede-võrgustikuna.
Arvatavasti vanimad sellekohased
andmed pärinevad Henriku Liivimaa
kroonikast, kus on kirjeldatud 1220.
aasta kevadtalvel toimunud sakslaste, liivlaste ja lätlaste sõjaretke
Põhja-Eestisse Harjumaale:
Väga suur oli aga liivlaste röövsaak,
kes harjulaste maa-alused koopad, kuhu
need olid harjunud alati pelgu minema,
sisse piirates ning tehes suitsu ja tuld koo-

baste suus, suitsutades öösel ja päeval,
lämmatasid kõik, nii mehed kui naised.
Ja ühtesid juba hinge vaakuvatena, teisi
poolsurnutena või surnutena koobastest
välja tirides, tapsid nad need ja viisid teised vangi ja võtsid kogu nende vara ja
raha ja riided ja palju saaki. Aga lämbunuid mõlemast soost oli kõigist koobastest
ligi tuhat inimhinge [4: 150].
Ka legendaarne Rummu Jüri,
keda tahetud viia Habaja mõisa kohtuhärra ette oma nurjatutest tegudest
aru andama, kasutanud põgenemiseks Ida urkeid.

Hiiukivid. Üks tuntumaid rändrahne,
mille Kalevipoeg (mõnede muistendite kohaselt ka Vanapagan) oma
käikudel Raplamaale jättis, on niinimetatud Rapla rahn, mida tuntakse
ka Kalevipoja luisukivina, hundikivina või Köpsoni kivina:
Rapla lähedal on tee ääres suur
kivi. Selle Kalevipoeg visand sinna kivi.
Jaanilaupäeva öösel näinud Kalevipoeg
Hiiemäelt, Palukülast, et hunt seal varssa
murdnud. Ta tahtnud hunti kiviga surmata, kuid kivi matnud ka varsa oma
alla. Nüüd kuuldakse selle kivi alt iga
jaanilaupäeva öösel kell 12 hundi ulumist ja varsakella kõlksumist. Kivil on
Kalevipoja sõrmejäljed praegugi näha.
E, StK 11, 39/40 (12) < Rapla (1921).
Rapla kihelkonnas Valtu vallas
Kõpsoni karjamaa pääl on üks kivi,
mis Hundi- kui ka Kõpsoni kiviks kutsutakse. Oma nime saanud tema sellest,
et Kalevipoeg teda hundile olla visanud.
Kord söönud märahobune varsaga
selle karjamaa pääl. Olnud just jaanipäeva laupäeva õhta. Sääl tulnud hunt
varssa murdma. Seda näinud Kalevipoeg,
kes Oore küla Ohekaki vallas Hiiemäe
ligi kõndinud (mis kümme versta kaugel
olla). Kahmanud säält kivi ja virutanud
hundi pihta, aga et nad liiga ligistikku
olnud, jäänud kõik kolm kivi alla. Varsal
olnud kell kaelas. Nüüd kuulda iga jaaniööse kella kõlisemist varsa kaelas.
E 25354/5 (18) < Rapla (1896).

Raplamaa – UFOde kodu. Pärimus,
sealhulgas kohapärimus, kohaneb
oludega: kui meie esivanemad pelgasid sootulukeste peibutavat ja
hukutavat kutset, siis moodsatel
aegadel näikse sellest väheks jäävat. Kaiu ümbruse rabad, erit Kolgu

ehk Mahtra raba tunnukse uuema
aja kohapärimuse valguses olevat
Eesti üks UFO-rikkamaid piirkondi,
kust aeg-ajalt meedia vahendusel
saab lugeda teateid, mis kinnitavad
tundmatute objektide nägemist.
Kolgu rabas arvatakse uuspärimuse
kohaselt olevat isegi UFOde maandumispaik.
Lühike kokkuvõte on selline, et Kaiu
rabas elavad tulnukad on arktuuralased, st neil on kassi kõrvadega pea,
ning pikkuse poolest on nad inimesele
nabani, ning kehahoiaku poolest on
nad veidi küürakad. Rabades elavad
tulnukad seetõttu, et rabades on puhas
loodus, ning reeglina asuvad rabad
magnetiliste anomaalia kohtade peal:
mõnele tulnukaliigile meeldib positiivne, mõnele tulnukaliigile negatiivse
poole kaldu magnetvälja anomaalia
(www.para-web.org/showthread.
php?tid=7378&page).

Raplamaa, selle keset soid ja metsi
asuva maakonna pärimusest saaks
kokku terve paksu raamatu. Seekordne põgus pilk haaras vaid
tähele panuväärsemaid paiku ja
maastikuobjekte. Siinse piirkonna
looduse ja sellest sõltunud traditsioonilised elatusallikad võtab aga tabavalt kokku 20. sajandi alguses Rapla
kihelkonnast tehtud ülestähendus:
Hein ja murakad, rukis ja jõhvikad,
pohlad ja ohrad, jõhvikad ja kartul. ■
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Marju Kõivupuu (1960) on folklorist, Tallinna ülikooli maastiku- ja kultuurikeskuse vanemteadur.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I277I

21

| PÄR A N DKU LT UU R |

Raplamaa mitmekesine pärandkultuur
Jürgen Kusmin, Triin Kusmin

Raplamaa on üks esimesi maakondi, kus 2006. ja 2007. aastal hakati otsima
ning kaardile kandma pärandkultuuri mõttes väärtuslikke paiku ja objekte.
Heidame pilgu piirkonna põnevamatele leidudele.

A
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lgaval puhkuse- ja matkahooajal on paslik meelde tuletada, et Eestimaal on arvukalt
pärandkultuuriobjekte, mida tasub
üles otsida ja millega tutvuda. Ka
Raplamaal on selliseid rohkelt (vt
tabelit lk 24) [8]. Kuigi siinkirjeldatud näited pärinevad pärandkultuuri
andmebaasist, võiks retke kavandades uurida ka maa-ameti kultuurimälestiste rakendust: ehk jääb
huvipakkuvasse piirkonda muinsuskaitseobjekte, mida samuti võiks vaatamas käia (Raplamaa mõisapärand
on mitmekesine, loe ka lk 34).
Samuti on mõistlik enne retke
tutvuda Raplamaa matkaradade kirjeldustega (loe lk 67), ühtlasi lugeda
Eesti Looduse varasemates numbrites
ilmunud matkajutte Raplamaa kohta
[3, 4, 7, 13, 18] ning kaasa haarata
mõni üldtuntud reisiraamat või piirkonda käsitlev kodu-uurimisteos [11,
14]. Tubli eeltöö teeb ringreisi või

¥ 2. Vaade endiselt Rapla–Virtsu raudteetammilt (nüüd asfaldi all) Koikse jaamahoonele

matka kindlasti märksa põnevamaks
ja sihipärasemaks.
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¥ 1. Rapla–Virtsu kitsarööpmelisel raudteel sõitsid rongid 1931–1968. Veel tänapäeval on
toonane raudteetamm maastikus märgatav
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pärandkultuuriobjekt on aastatel
1931–1968 käigus olnud Rapla–Virtsu
kitsarööpmeline raudtee (¥ 1).
Raudteeliini hakati rajama 1928. aastal ning esimene sõit tehti sellel 1. detsembril 1931. Viimane reisirong väljus
Virtsust Raplasse aga 1968. aasta 25.
mai õhtul. Rong saadeti teele pidulikult ja rõõmsas meeleolus: oli teada,
et lähiajal ehitatakse liin ümber
laiarööpmeliseks. Paraku oli mõne
aasta pärast selge, et uusi rööpaid siia
ei tule, ning nõnda vajus Rapla–Virtsu
raudteeliin unustuse hõlma.
Raudteetamm on valdavalt praegugi kasutusel, ent sõiduteena, näiteks kulgeb Rapla–Märjamaa maantee
Koikse ja Pühatu vahel mööda endist
raudteed.
Raudteega seostuvad ka ajaloolised ja omapärase arhitektuuriga jaamahooned Raikkülas, Koikses (¥ 2),

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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¥ 3. Metsavendlust korraldanud relvastatud võitluse liidu staap asus Vigala kandis; 2007.
aastal tähistati see mälestuskiviga. Fotol on näha punkri väljakaevamisel leitud esemed

Pühatus, Märjamaal, Paekülas ja
Vigalas. Samuti väärivad tähelepanu kaks suuremat silda: Konuvere
(vanasti Konovere) ja nüüdseks
teisele poole maakonnapiiri jääv
Rumba raudteesild.

Metsavendade peidupaigad. Vigala
kandi oluline pärandkultuuriobjekt
on Põrgupõhja metsavendade punker (¥ 3), kus asus relvastatud
võitluse liidu staap (RVL). See vastupanuroganisatsioon oli loodud 1946.
aastal, et korraldada metsavendlust;
RVL-il oli toona allüksusi ka mujal
maakondades.
NSV Liidu siseasjade rahvakomissariaadi (NKVD) sõdurid ründasid
Põrgupõhja punkrit 31. detsembril
1947. aastal ning selle käigus hukkus kaks metsavenda. Tollasest maapealsest punkrist on säilinud 8 x 10
meetri suurune vundament ja kaitsevallid, kuhu rünnaku korral sai
varjuda. 2007. aastal asetati punkri
asukohale mälestuskivi. Põrgupõhja
punkri rekonstruktsiooni on aga
huvilistel võimalik oktoobri lõpuni
uudistada Tallinnas okupatsioonide
muusemi näitusel „Metsavennad”.
Metsavendade peidikutest on tuntumad veel vendade Richard ja Artur
Saaliste punker Eidapere lähedal. See
punker hävitati lahingus 14. detsembril 1949. Tulevahetuse käigus
hukkusid ka Saalisted.

Rohkem on teada ka Käru metsades asunud punkri kohta. Seal peitunud metsavendadele sai saatuslikuks
6. jaanuar 1946, kui NKVD hävitusrühma rünnakus sai surma viis metsavenda. Paar aastat tagasi tähistati
nende metsavendade hukkumispaik
mälestuskiviga.

Muistne teedevõrk ja kõrtsikohad. Kunagisest teedevõrgust on
Raplamaa pärandkultuuri kaardile
jõudnud vaid vähesed lõigud, mistõttu on siin uurijatel tulevikus veel
üksjagu mõistatamist, et maastikus
säilinud ja ajalooliste kaartidega seostatavad katked tervikuks siduda.
Paremini märgatavaid kunagiste
liikumisteede lõike võib leida Käru
vallas Piiumetsa ja Rumbi vahel
(¥ 4). Piiumetsa raba kõige kitsamas
kohas palkidele rajatud 900-meetri
pikkune soosild on üsna hästi säilinud. Eesti alade muinas- ja keskaegse
teedevõrgu rekonstruktsioonimudeli
autor Valdo Praust on seda teelõiku
pidanud Harjumaa suure kagutee
üheks osaks; tee tähtsusele ja kasutussagedusele viitab kohati kuni
viie meetri laiune teetamm. Rumbil
jõuab tee Käru jõeni ja jätkub teisel
kaldal juba kuivemal pinnasel (rump
tähendab ka sillakohta).
Hästi on säilinud ka Tallinna–Paide
talitee lõik Vaopere külast kagusse,
talitee lõik Palamulla ja Ohukotsu

¥ 4. Sajandeid kasutusel olnud tee üle
Kummassaare raba Käru vallas Lungu külas
on kilomeetrite viisi ainus ida-läänesuunaline
ühendustee üle rabalaama

küla vahel ning Konuverest Velise linnuseni kulgenud postimaantee lõik.
Teedevõrguga tihedalt seotud
kõrtsidest on Raplamaal üks uhkemaid Vana-Vigalast lõunas asuv Selja
kõrts. Kahjuks on kõrtsihoone viimaste talvede lumekoorma all tugevalt kannatada saanud.
Igal mõisal oli oma kõrts ja piirialadel tekkis seetõttu võrdlemisi kummalisi olukordi. Nii paiknevad Riidaku
mõisale kuulunud Sipelga kõrts ja
Kuusiku mõisa valduses olnud Sihi
kõrts Jalase küla tee ääres vaid paarisajameetrise vahega. Huvitav on
siinjuures seegi seik, et üks neist asub
vanal Lääne- ja teine Harjumaal.
Lähestikku on ka Röa, Purila ja Aru
kõrts: need asuvad Viljandi maantee
ääres Purila teeristi lähikonnas.

Tuulikud tasasel maal. Raplamaad
liigestab mitu suuremat jõge (Kasari,
Keila) ja arvukalt harujõgesid. Nende
jõgede kallastele rajati omal ajal ridamisi vesiveskeid, mille juurde kuulu-
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¥ 5. Juba 17. sajandi teise poole kaartidel kajastuv Põlliku talu Kaiu vallas Kuimetsa külas
märgib tänapäeval vaid keldriase

on hollandi tüüpi Järvakandi ehk
Põlma tuulik ja Valtu mõisa tuuleveski. Mõlemad on praegu üsna heas
seisukorras, Valtu tuulikus tegutseb
Puraviku sepikoda. Lääne-Eestisse
sõitjale paistab üks tuulikuvare aga
maakonna piiril Koluvere tee ääres
Laisilla mäel (¥ 6). Lähestikku on
säilinud kaks kivikoonust Juuru lähedal Atlas ja Mahtras.
Madalaid pukktuulikuid ei ole siin
tasasel ja merest kaugel maal teada.

Maakonnas on üksjagu mälestuskive,

¥ 6. Hollandi tüüpi Laisilla tuulik püsib
suletud karjääri serval veel püsti

nud paisud on nüüdseks lagunenud,
jäänustest tekkinud aga kärestikud.
Peale tihedama asustusega aladel
paiknevate Kabala (Vigala jõe ääres) ja
Kohila veski (Keila jõe ääres) on suurem veski olnud ka Märjamaa–Valgu
maanteesillast kilomeetri jagu allavoolu:
Koha jahu- ja villaveski Vigala jõel.
Töökorras paisuga veskid koos hoonega leiab aga Käru jõe ääres Lungus
(¥ 7) ning Vana-Vigala – Avaste tee
ääres Vigala jõe kaldal Vänglas, kus on
alles mitmekorruseline veskihoone.
Maastikust on kadunud Lihuveski
koht Raikküla–Järvakandi tee ääres,
mis on olnud kaardile märgitud juba
18. sajandi lõpus; 1930–1950. aastatel
toodeti siin ka elektrienergiat.
Peale vesiveskite on Raplamaa suhteliselt tasasele maastikule püstitatud
mõned tuuleveskid. Neist tuntumad
24
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et põlistada mälupilte mõnest külast
või koolikohast, samuti meenutada
ajaloos tuntud isikute sünnikohti või
ajaloosündmusi. Tutvuda tasub näiteks
Kohila vallas asuva Adila kooli mälestuskiviga: koolimajast on säilinud vaid
alusmüür ja koolitrepp, kuid külaelanikud hoolitsevad ümbruskonna eest
ning paika on lihtne leida. Või näiteks
Vigala vallas olev Peru kooli mälestuskivi. Peru koolihoone on aegade vältel
mitu korda tulekahju tõttu hävinud.
Kui maja pärast esimest põlengut 1929.
aastal taastati, oli tegu ühe suurima puitehitisega Eestis. Järgmise tulekahju järel
hoonet enam ei taastatud.
Tuntud inimestele rajatud mälestuspaikadest väärivad tähelepanu
näiteks toonase Eesti Vabariigi viimasele peaministrile Otto Tiefile
püstitatud kivi Rapla Uuskülas
Sildema talu õuel ja rahvaluuleteadlase Mattias Johann Eiseni mälestuskivi Vigala vallas Oesel. Õpetaja
ja looduskirjaniku Kustas Põldmaa
mälestuskivi leiab aga tema sünnikohast Märjamaa vallast Maidla külast.
Kustas Põldmaad on tema loodus-

kogemuse, püsivuse ja hea väljendusoskuse tõttu võrreldud Johannes
Piiperi ja Eerik Kumariga; näiteks
on tema sulest ilmunud raamatud
„Nurmelt ja niidult”, „Kodumets” ja
„Koduvetel”.
Teisele loodusmehele, taimegeograaf Teodor Lippmaale püstitatud
mälestuskivi leiab samuti Märjamaa
vallast, Rangu nõmmelt, mis oli professori üks viimaseid väliuuringualasid.
Leidub ka salapäraste märkidega kive, nagu Nõidama nõiakivi
Märjamaa vallas Kõrtsuotsa külas.
Muistendi järgi olevat selle kivi juures
põletatud surmamõistetud nõid, teise
variandi järgi aga koguni seitse nõida.
Kivi pinnale on raiutud mitu risti ning
numbrid 1 ja 3. Telliste mõisa kaardil
1648. aastast on kivi näidatud siiski
mõisapiiri tähisena [19].
Suurtest kividest on tuntum
Eestimaa kivide kuningas Pahkla metsas. Maakonna lõunaosas on rändrahnud juba haruldasemad ja väiksemate
mõõtmetega. Ometi on Liivasoo hallkivi Märjamaa vallas Valgu külas nii
suur, et olevat olnud lauda otsaseinaks.

Huvitava looga paigad ja kohanimed. Aja jooksul hakkavad omaaegsed koha- ja paiganimed inimeste
mälust kustuma. Siin saab loota vaid
entusiastlikele inimestele, kel jätkub tahet kodulugu uurida ja kirja
panna. Maakonna lõunaosa, endise
Velise valla alade ja lähiümbruse
koha nimesid on koos tekkelugudega uurinud ja kogunud metsamees
Lembit Tihkan [17].
Erilisematest kohanimedest võiks
nimetada näiteks Sandiristi heinaRaplamaal kirjeldatud pärandkultuuriobjektid
Tüüp

Arv

Vanad talukohad
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Vanad kohanimed

105

Metsavahikohad

66

Paemurrud
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40

Turbavõtukohad

38

Kõrtsid
Muud (90 tüüpi)
Kokku
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maid, mis asuvad Märjamaa vallas
Vanamõisa külas vastu põlist Harju- ja
Läänemaa piiri. Sandiristil olevat sõja
ajal üks kerjus sõdureid metsast välja
juhtinud, aga eksinud, ja sõdurid löönud vanamehe karistuseks risti.
Omapärane on ka Kuldkepi laugas Kehtna vallas Kastna rabas:
lauka sees olevat kuldkast, kuldkepp peal. Et kasti kätte saada, on
rahvapärimuse järgi vaja seitset
musta härga, kes on ühe härja järglased. Neljapäeva õhtul tulevat sinna
rabasse visata seitsme keeruga seitse
villast köit, siis tõmbavat härjad
varanduse välja.
Vana kohanimi on Kapteni mägi
Kaiu vallas Kuimetsa külas: sellele
künkale olevat maetud üks sõjapealik. Hiljem on sellest kohast saanud
külapidude plats. Ka amfiteatrit meenutavas Vinguta paekarjääris Sipa ja
Loodna vahel peeti omal ajal külapidusid.

Paemurd ja lubjapõletus. Tööndusega seotud pärandiobjektidest on
Raplamaa põhja- ja keskosale omased paemurrud ja lubjaahjud, lõunaja edelaosas leidub seevastu rohkem
savitöötlemisega seotud rajatisi.
Lubjaahjudest on kõige paremini
säilinud Raikküla vallas Nõmmkülas
asuv Surdi lubjaahi, mille omanik on
oskuslikult konserveerinud. Surdi
naabrusest leidub teisigi talude lubjaahjusid, ühtlasi on paljude nende
juures vaevu märgatavad paemurdmisaugud. Mõisaaegsete lubjaahjude
kunagistest mõõtmetest saab ettekujutuse, vaadates näiteks Härgla ja
Atla mõisasüdamest loodesse jäävaid
varesid.
Savitööstusettevõtteid on Raplamaal olnud kõige rohkem Kasari
jõgikonna settetasandikel. Selles
piirkonnas oli igal mõisal oma tellisetehas, näiteks Velise mõisa savitönk
mõisast Päärdu suunal, Männa savitööstusettevõte Palase külas, Orgita
tellisevabrik Märjamaa alevist kirdes
ning Annehofi mõisale kuulunud
töökoda alevist loode pool.

Oma looga hooned ja eluasemed.
Kogukonnale olulistest hoonetest
tasub tutvuda Mõraste küla magasiaidaga, millest on küll alles vaid
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¥ 7. Vesiveski Käru vallas Lungu külas oli piirkonna moodsamaid: peale jahvatamise saeti siin
vee jõul ka laudu

omapärase arhitektuuriga otsasein. Samuti pakub huvi Koluvere
tee ääres vahetult maakonna piiril
Laisillal elumajaks ümber ehitatud
magasiait.
Sipa sillast Märjamaa poole jääb
tee äärde renoveeritud Sipa kooli- ja
vallamaja, kus ühe katuse alla ehitatud hoones olid koolil ja vallamajal
eraldi sissekäigud.
Kunagistest arvukatest eluasemetest võiks esile tuua Eduard Viiraltile
Vabadussõja autasuks antud asunikutalu Märjamaa vallas Maidla
külas. Põnev lugu on ka Mäsna saunakohaga Rapla vallas Raka külas.
Konstantin Päts ostis Rapla vallakirjutaja Joosep Maksimi kaudu
selle koha, et kandideerida TsaariVenemaa riigiduumasse: selleks pidi
olema maaomanik. Eelmisele omanikule Hansule jäi õigus saunas edasi
elada kuni surmani. Saunakoht maksis 250 kuldrubla, ent teadaolevalt ei
jõudnudki uus omanik seda kohta ise
vaatama [5].
Kokkuvõtteks jääb pärandkultuurihuvilistele soovida põnevaid leide,
objektidega tutvudes on aga mõistlik
lähtuda igaüheõigusest.
Kui tunnete Raplamaa vastu
suuremat huvi, soovitame lugeda
maakonna eri piirkondi laiemalt
käsitlevaid kirjutisi ja raamatuid [1,
2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20],
peale nende on Raplamaal ilmunud
paarkümmend põhjalikku uurimust
külade kohta. ■

1. Aitsam, Mihkel 2006. Vigala kihelkonna ajalugu. Kivi-Vigala.
2. Alliksaar, Enn (koost) 2012. Klaasipealinn
Järvakandi. Järvakandi arendusselts. Saku.
3. Kivistik, Arne 1999. Leva soo matkaradadel:
Mahtrast Kanaverre. – Eesti Loodus 50 (7):
298–300.
4. Kristjan, Reet; Tihkan, Kalev 2011. On maa,
aga ei kanna, on vesi, aga sõuda ei saa. – Eesti
Loodus 62 (6/7): 392–395.
5. Kulagina, Ester 2001. Läbi aegade ja inimeste.
Kodila külade aja- ja kultuuriloost. Rapla.
6. Kulagina, Ester 2011. Läbi aegade ja inimeste.
II. Mõtteterad Muinas-Varbolast kaasaja Rapla
maile. Rajakaar. Kodila-Metsküla.
7. Kusmin, Jürgen 2006. Velise vabariigi radadel. –
Eesti Loodus 57 (11): 596–599.
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9. Linder, Helju (koost) 2007. Kaiu talud ja saunad. Mahtra talurahvamuuseum. Juuru.
10. Metssalu, Jüri 2006. Kolm kihelkonda ja kohapärimus. Kogutut ja kogetut 2004. aasta välitöödelt Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades.
Raplamaa kohapärimuse kogumise ja uurimise
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11. Paidla, Arvi 1991. Raplamaa. Siin- ja sealpool
maanteed. Tallinn.
12. Paidla, Arvi 2000. Hagudi, Hageri. Maalehe
Raamat. Tallinn.
13. Petersoo, Tiit 1998. Üle soosaarte, läbi laukaraba, mägedele. – Eesti Loodus 49 (8): 376–378.
14. Rohtmets, Indrek 2004. Kultuurilooline
Eestimaa. Varrak.
15. Seeland, Sergei 2005. Velise valla ajaloost. Velise
kultuuri ja hariduse selts. Pärnu-Jaagupi.
16. Tarang, Lembitu (koost) 2005. Kullamaa kihelkond: kultuuriajaloost ja loodusväärtustest.
Kullamaa.
17. Tihkan, Lembit 2008. Paiganimesid Velise mailt
ja ratastuuri lähikonnast. Velise.
18. Tihkan, Kalev 2008. Tõrasoo looduskaitseala
hoiab metsi, soid ja paanepealseid. – Eesti
Loodus 59 (11): 598–601.
19. Uustalu, Meinhard 2008. Haimre–Märjamaa
piirkonna minevikust. Märjamaa.
20. Valler, Adolf; Reinaus, Vaike jt. 2004. Lelle läbi
aegade. Lelle haridus- ja kultuuriselts. Lelle.
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse eriala, töötab
RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina.
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa metskonnas spetsialistina.
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Must-toonekurg pesitseb ürgsetes põlislaantes, kus leidub ojakesi

Linnud ja linnualad
Monika Laurits-Arro

Raplamaa ei saa uhkustada merevaate, suurte järvede ega jõgedega.
Ometigi on siinne linnustik põnev ja liigirikas.

L

äbi aegade on Raplamaa jäänud ülekohtuselt linnumeeste
teedest kõrvale ja ulatuslikke
uuringuid või seireid pole siin kunagi
tehtud. Siiski leidub hakkajaid mehi
ja naisi, kes on tublisti aidanud koostada eelmist linnuatlast, rõngastanud
linde, ehitanud pesakaste ja korraldanud kohalikes koolides linnuõpet.
Möödunud sajandi 60. aastatest alates on Lõuna-Raplamaa linnustikku uurinud Lembit Tihkan,
Olev Piisang, Jaan ja Vello Saaliste
ning Elmur ja Allu Pärtel. Kokku
on nad rõngastanud 51 liiki linde –
üle 13 000 isendi, kelle taasleide on
registreeritud nii Hispaanias kui ka
Prantsusmaal – ning ehitanud üle
800 pesakasti.
26
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Viimasel aastakümnel on Andrus
Jair ja Ranno Puumets kogunud
asendamatut teavet Raplamaa lindude kohta nii pesitsus- ja rändeperioodil kui ka talvel. Jõudumööda on
seda teinud loo autorgi.
Artiklis on kasutatud ka Andrus
Jairi, Arne Kivistiku, Ranno
Puumetsa ja Lembit Tihkani suulisi
andmeid.

LIIGID
Läbi aegade on Raplamaal kohatud
224 linnuliiki, neist pesitsejatena
167. Praeguseks võib maakonna
pesitsejate seast kadunuks pidada 17
liiki: punajalg-pistrik, must-harksaba, rabapistrik, hüüp, liivatüll,
tutkas, mustviires, väikekajakas,

kassikakk, roherähn, vaenukägu,
siniraag, tuttlõoke, nõmmekiur,
sinirind, koldvint ja halltsiitsitaja [6]. Suur osa nimetatud liikidest
on muutunud haruldasteks pesitsejateks kogu Eestis. Kuna Raplamaad on
vähe uuritud, püsib siiski võimalus,
et näiteks koldvint, nõmmekiur
või sinirind siin siiski pesitsevad.
Sel aastatuhandel on Raplamaal
registreeritud 212 linnuliiki, kellest pesitsejaid on 159 (77% Eesti
pesitsejatest). Arvukaimad liigid on
metsvint, salulehelind, punarind ja pruunselg-põõsalind.
Vähearvukatest pesitsejatest tasub
mainida sarvikpütti, karvasjalgkakku ja rohuneppi. Kotkaid pesitseb kolm liiki: väike-konnakotkas,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rukkiräägu rääksumine on Raplamaa kultuurmaastikes tavaline helipilt

suur-konnakotkas ja kaljukotkas.
Arvukaim neist on väike-konna kotkas, hinnanguliselt kuni 30 paari.
Must-toonekurgi pesitseb alla
kümne paari.
Uute pesitsejatena on lisandunud
tamme-kirjurähn ja laululuik.
Paljude liikide arvukus on varasemate aegadega võrreldes tunduvalt
suurenenud, eelkõige muidugi inimkaaslejatel, nagu künnivares või
hakk, kelle toidulaud on tänu meile
tunduvalt rikastunud. Raplamaal
pesitsevatest linnuliikidest on kaitse
all koguni 60%.

Metsise mängualasid on maakonnas hinnanguliselt 20–25, enamik
neist väikesed, ühe kuni kolme
kukega. Liigi arvukus on viimastel
aastakümnetel vähenenud ligi poole
peale. Peapõhjusteks on ulatuslikud
lageraied ja kuivendamine või kuivendussüsteemide parandamine.
Ka tetrede mängualad on Raplamaal vähenenud ning mängus osalevate kukkede arv kahanenud.
Tegelikult on märksa vähemaks jäänud kõiki kanalisi, eelkõige elupaikade

kahanemise ja röövluse tõttu. Lühidalt,
liigid, kelle olukord kogu Eestis halveneb, ei ela ka Raplamaal hästi.

ELUPAIGAD
53% Raplamaast on kaetud metsaga.
Domineeriv metsakasvukohatüüp on
soovikumetsad. Ulatuslikumad lehtja segametsad jäävad Kagu- ja EdelaRaplamaale.

Leht- ja segametsade linnustik on
äärmiselt mitmekesine, pesitsevate
liikide arv küündib peaaegu sajani
ning asustustihedus on samuti suur
– tõeline kevadine lauluparadiis.
Just siit võib leida peaaegu kõiki
rähniliike, herilaseviud, rohelehelindu, Eestimaa kollast iludust
peoleod, toonelalindu must-toonekurge või konnakotkaid.
Märkimist väärib loometsade
osakaal, tuntumad on Vardi ja Jalase
paepealsed metsad.
Ka palu- ja laanemetsad on maakonnas laialt levinud, valdavalt
Kesk- ja Lõuna-Raplamaal. Linnustik
on siin tagasihoidlikum nagu okas-

puumetsadele omane. Siiski võib
kohata pärlitena laanerähni ja ka
Eestis üha haruldasemaks jääv kanakull eelistab pesitsuspaigana kuuseenamusega metsi.
Väheneva arvukusega metsis
eelistab elupaigana vanu männikuid,
kus pole tihedat alustaimestikku ja
nähtavus on hea. Okaspuulembesed
liigid on ka laanepüü, öösorr, hoburästas, must-tihane, tutt-tihane,
käbilinnud, händkakk: neid kohtab Raplamaal veel küllaltki sageli.

Rabad katavad 33% Raplamaast.
Ulatuslikumad rabalaamad jäävad
Ida- ja Kagu-Raplamaale, neist esinduslikumad on Kõnnumaa, Mahtra,
Tõrasoo ja Linnuraba. Siin pesitsevad rüüt, mudatilder, väikekoovitaja, laululuik, hallõgija, sookurg,
teder. Suurte haruldustena võib,
või vähemalt võis veel üsna hiljuti,
näha rabapüüd ja mudaneppi [5].
Kaljukotkaski on endale valinud
ürgse elupaiga – raba.

Pärandkooslused – puisniidud ja
-karjamaad, loopealsed, luhaniidud
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Hänilane on poollooduslike koosluste tunnusliik, keda Raplamaal kohtab harva

ning tinglikult isegi pargid – hõlmavad Raplamaast paar protsenti.
Esinduslikumad pärandkooslused
jäävad Lõuna- ja Lääne-Raplamaale.
Kuigi siin väärib imetlust eelkõige
mitmekesine taimestik, leidub ka
huvitavaid linde, nagu suurkoovitaja, talvike, nõmmelõoke ja
hänilane, ehkki hänilast pesitsemas
siiski naljalt ei kohta.
Niidud on olulised toitumispaigad konnakotkastele, keda võibki
sagedamini märgata Kasari jõgikonnas. Pargid on muidugi liigirikkamad:
kakkudest kõrvukräts ja kodukakk, kõik kirjurähnid ja hallrähn, arvukalt laululinde.

Tehis- ja kultuurmaastikud
paiknevad peamiselt Põhja- ja
Kesk-Raplamaal. Tehismaastiku
haruldasemad liigid on must-lepalind ja kaelus-turteltuvi. Üha
vähearvukamaks muutuvad ka räästapääsuke ja suitsupääsuke.
Põllumajandusmaastike iseloomulikud liigid on kiivitaja, põldlõoke,
põldvutt ja rukkirääk. Raplamaal
haruldane, mosaiikse ja vähem
intensiivse põllumajandusmaastiku
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liik on põldtsiitsitaja. Lagedad põllualad on olulised rändepeatuspaigad kõigile kolmele Eestis kohatavale
luigeliigile, hanedele, lagledele ja
sookurgedele. Paraku teevad need
kaunid sulelised põllumeestele tihti
peavalu.

LINNUALAD
Raplamaa huvitavamad linnualad
ongi mitmesugused rabad. Matkarajad
on neist Mukris, Jalasel Sõbessoos,
Loosalu ja Keava rabas.

Keava raba on matkaraja ja vaatetorniga suurepärane koht, kus nautida
rabalinnustikku: punajalgtilder,
mudatilder, metskiur, kalakajakas on väikene osa liikidest, kes siin
pesitsevad. Kui veab, võib taevalaotuses näha isegi kotka siluetti.

Sõbessoo oma paljude laugastega
on sobiv pesitsuspaik tüüpilistele
rabalindudele. Boonusena võib
märgata laululuike või soo-loorkulli. Siinsetes metsades kohtab
suuremat osa Eestis pesitsevatest
rähnidest, võib sattuda tedre,
laanepüü ja õõnetuvi peale.

Kakkudest võib näha händkakku
ja värbkakku.

Velise õpperajale seadku sammud see loodushuviline, kes soovib
näha võimalikult erisuguseid elupaiku ja mitmekesist linnustikku.
Velisemõisa pargis võib kohata
tamme-kirjurähni ja kodukakku, Valgu park on hallrähni,
suurnoka ja ohakalinnu elupaik
ning jõe ääres võib silmata vihitajat ja vanades tootmishoonetes
ka must-lepalindu. Valgu piirkonna puistutes pesitsevad peaaegu
kõik rähniliigid, üksnes roherähni leidmiseks peab minema
Saaremaale.

Vaadata tasub ka Järlepa järve, mis
on üks maakonna suuremaid veekogusid. Siin võib kohata erisuguseid
veelinde ja kuna tegemist on rabajärvega, siis võivad binokli ette sattuda
ka tedred ja hallõgija.

Avaste mäge peetakse parimaks
röövlindude vaatlemise kohaks.
Näha võib konnakotkaid, kaljukotkast, loorkulle, kanakulli,
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„Vanade eestlaste juttudes võib kohata kahte huvitavat lindu. Esimene on selline, keda hüüti laiskkulliks, sest ta oli nii laisk, et magas päevad
läbi, ja inimene võis talle metsarajal ettevaatamatult kõndides peaaegu peale astuda. Teine lind oli aga ööelanik, kes nahkhiire moodi lendas ja
imelikke hääli tegi. Harva teati, et päevane laiskkull ja öine ööketraja üks ja seesama lind on – öösorr” (http://bio.edu.ee/loomad)

herilaseviud, aga ka must-toonekurge, hallõgijat või tetri.

RÄNDURID JA TALVITUJAD
Rändeperioodil, talikülalistena ja
juhukülalistena, on Raplamaal kohatud veidi üle 200 linnuliigi. Liikide
arv on aastatega suurenenud: sedamööda, mida enam Raplamaad
linnuvaatlemise piirkonnana avastatakse.
Silmale märgatavad ja linnuvaatlejate seas populaarsed rändepaigad
jäävad loomulikult rannikule, kus
lindude rändeteed ristuvad väikestel
pudelikaelaaladel ja läbivoorijate arv
küündib sadade tuhandeteni.
Valdav osa maismaalinde rändab
öösel ja jääb tavasilmale märkamatuks, neid jälgida on nõudlikumale
loodussõbrale meeldiv katsumus.
Maiuspaladena on Raplamaal, eelkõige maakonna lõunaosas, kohatud
mägi-kanepilindu, hele-urvalindu, tundrakiuru ja männileevikest.
Lääne-Raplamaa jääb kurvitsate
rändeteele ning siin on kohatud
pigem rannikule iseloomulikke liike,
nagu roosterind-tüll ehk mor-

nel, liivatüll, plüü, väikerisla ja
värbrisla. Kevadel on Avaste, aga
ka Vigala jõe üleujutatud niidud
ning põllud veelindude ja kurvitsate
meelispaik, saades viivuks Raplamaa
esinduslikemaks piirkonnaks.
Hulgiränduritest kohtame Raplamaa põldudel, valdavalt Kesk- ja
Edela-Raplamaal, tuhandetest
lindudest koosnevaid hane- ja
lagleparvesid, kevadel kuuleme sookurgede ja luikede tuttavaid hääli.
Kannatlikumad linnuvaatlejad on
linnuparvedes sattunud nägema
punakael-laglet, lühinokk-hane
ja isegi lumehane.
Kevadrände haripunkt on aprill
ja sügisrändel oktoober. Linde meelitavad nii sügisel kui ka kevadel
põldudel tärganud külvid, sügisel
ka koristatud viljapõllud. Sügisesed
küntud põllud väikeste veelompidega on ka kurvitsate, nagu tutkad,
rüüdad, kiivitajad, eelistatuimad
peatuspaigad.
Talikülalistest võib tähele panna
vöötkakku, vesipappi ja karvasjalg-viud. Sagedamini on vöötkakku
märgatud Valgu ja Avaste piirkonnas. Vesipappi võib näha Raplamaa

jõgede kiirevoolulistes kohtades,
nagu paisud ja astangud.

Talvituvad veelinnud, peamiselt
sinikael-part, sõtkas, jääkoskel,
harvem väikepütt, piilpart ja viupart, on kogunenud peamiselt biotiikide juurde, näiteks Kehtnas, või
suuremate asulate jõgedele, kus on
lootust inimestelt suupoolist saada.
Õnneks on inimesed aastatega targemaks saanud ja looduslikel liikidel
lastakse ikka lõuna poole rännata,
mitte ei meelitata toidupalakestega
talvituma. ■
1. Eesti eElurikkus. elurikkus.ut.ee.
2. Eesti looduse infosüsteem (EELIS): loodus.keskkonnainfo.ee.
3. Eesti ornitoloogiaühing. Linnuatlas. www.eoy.
ee/linnuatlas.
4. Kabli linnujaam. On-line-andmebaas. http://kabli.nigula.ee.
5. Leivits, Agu 2002. Riikliku keskkonnaseire
alamprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja
maastike seire” projekti „Madalsoode ja rabade
linnustik” 2002. aasta lepingu nr 1-8/23/5 täitmise lõpparuanne. Nigula looduskaitseala administratsioon.
6. Renno, Olavi 1993. Eesti linnuatlas. Eesti haudelindude levikuatlas. Valgus, Tallinn.
Monika Laurits-Arro (1976) on lõpetanud Tartu
ülikooli bioloogina, töötab keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regiooni looduskaitsebioloogina (praegu lapsehoolduspuhkusel).
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Siledast tondipeast
püst-linalehikuni
Ülle Kukk

Raplamaa floora mitmekesisuse ja vaheldusrikkuse tingib nii geograafiline
asend, s.o piiriala Madal-Eesti ja Kõrg-Eesti vahel, kui ka Läänemere kunagiste
pealetungide ja alanemiste mõju maastikule, paese aluspõhja lähedus ja
piirkonniti avalduv soostumine. Siin kasvab hulk taimegeograafia seisukohalt
väärtuslikke taimeliike. Tutvustame huvipakkuvamaid taimi, koondatuna
rühmadesse tähtsuse või leiukohtade järgi.

H

aruldasi ja kaitstavaid taimi on maakonnas kirjandusallikate, kartoteekide ja herbaariumide
andmetel kokku leitud 73 liiki. Nende hulgas on
kümmekond sellist, kelle praegune seisund on teadmata
ja tõenäoliselt on nad kadunud.

(
(
(
(

Sile tondipea (Dracocephalum ruyschiana) valiti
30. aprillil 2011 Raplamaa sümboltaimeks. Valiku lähtekohti oli kolm: levila või selle keskme asukoht olgu maakonnas, peale selle taime tuntus ja kaunidus. Salajastel
valimistel võitis kaheksa esitatu seast ülekaalukalt sile
tondipea. Eks konkurentidegi hulgas oli vähemalt paarile
kriteeriumile vastavaid taimi: palu-karukell, eesti soojumikas või metsülane, aga sile tondipea oli kahtlemata parim
valik [1].
Sile tondipea on valgusnõudlik taim, kohastunud kasvama kuivadel muldadel ja taluma pikemaid põuaperioode, nagu oma päriskodus stepi- ja metsastepi vööndis.
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¥ Sileda tondipea levik Eestis [4]
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Raplamaa tunnustaim sile tondipea on 40–60 cm kõrgune, huulõielistele omaste kandiliste vartega ja juba maapinna lähedal harunev püsik

leitud enne 1920
leitud 1921–1970
leitud 1971–2005
hävinud leiukoht

Eesti leiukohti iseloomustab põhiliselt liivane ja paene
pinnas, mistõttu talle sobivad kõige paremini lubjarikkad
seljandikud ja kuivade metsade valgusrikkad häilud (¥).
Raplamaa leiukohad on lagedatel loopealsetel ja hõredates loomännikutes, kus kaaslasliikideks on koldrohi,
värv-varjulill, verev kurereha ja kassikäpp. Kui Ida- ja
Lõuna-Eestis on mitu selle taime leiukohta praeguseks
hävinud, siis Raplamaal ja mujalgi Põhja-Eestis on leiukohad paremini säilinud ja mõned neist rikkalikud (¥).
Eestis on sile tondipea looduskaitse all ning arvatud teise
kaitsekategooriasse.
Sile tondipea on Saksamaal ilutaimena kultuuris olnud
tuntud juba 17. sajandist saadik. Silmapaistva välimuse
tõttu võiks ta huvi pakkuda ka Eesti ilutaimesõpradele,
kuid taimede loodusest kojutoomine ei tule kõne alla mitmel põhjusel. Tegemist on kaitstava taimeliigiga, seega on
keelatud kahjustada või hävitada tema looduslikke populatsioone. Üldjuhul ei õnnestu taimi välja kaevata juuri
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Püst-linalehiku pisikesed õied on seest valged, pealt oliivrohelised
ning asuvad õieraol kandelehtede kaenlais

¥ Püst-linalehiku levik Eestis [4]
FOTO: HEIKO KRUUSI

vigastamata, kuna juurestik on harunenud ja kiviklibuga
läbi põimunud. Huvi korral saab taimi tellida aianditest
või aiandustaludest. Iluaianduses on levinud mitu sorti.

Loodusdirektiivi järgi kaitstavad taimeliigid. Enamik
püst-linalehiku (Thesium ebtracteatum) Eesti leiukohti
on Raplamaal. Harju- ja Läänemaalt on teada ainult üksikuid leide (¥). Eesti populatsioon on levinud Loode- ja
Lääne-Eestis väikese osaareaalina.
Üsna tähelepandamatu kollakasroheline püsik kasvab poolparasiidina eelkõige kõrrelistel. Peale tavalise
fotosünteesi võtab püst-linalehik toitaineid ka iminappade abil peremeestaimede juurtelt.
Linalehikul on peened maa-alused võsundid ehk stoolonid, mistõttu maapealsed võsud kasvavad lähestikku.
Maapealsed varred on kuni 30 cm kõrgused, kannavad
kitsaid lehti ja hõredat kobarõisikut. Viljad enamasti ei
arene ja seetõttu paljuneb taim peamiselt vegetatiivselt.
Püst-linalehiku levila jääb meist lõuna ja ida poole,
metsastepi aladele. Sobivaimad kasvukohad on lubjarikkad madala rohustuga looniidud, loometsa häilud ja servad, raiesmikud ja aruniidud ning puisniidud [7]. Eestis
kuulub püst-linalehik teise kaitsekategooriasse.
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leitud enne 1920
leitud 1921–1970
leitud 1971–2005
hävinud leiukoht
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Palu-karukell paistab silma suurte õite poolest. Raplamaal kasvab ta
mitme elujõulise populatsioonina
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¥ Palu-karukella levik Eestis [4]

Raplamaale on iseloomulik ka palu-karukell (Pulsatilla
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patens), meil samuti teise kaitsekategooria liik. Ta on püstise risoomi ja lehekodarikuga püsik, kelle üksikult paiknevad punakaslillad kellukjad õied puhkevad juba aprilli
lõpul. Lehestik areneb alles õitsemise lõpul. Seemned
valmivad juunis, pika karvase emakakaelaga pähklikesekujulised seemned levivad kergesti tuulega. Seemned
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Madal unilook on madalakasvuline ristõieline; oluline osa tema
leiukohtadest maailmas asub Eestis

idanevad lühikest aega, seetõttu ei ole püsivat seemnepanka.
Palu-karukell on Eestis oma pideva areaali loodepiiril;
kahest Eesti karukella liigist on ta haruldasem ning ohustatum. Eestis registreeritud mõnikümmend leiukohta on
koondunud kahte suuremasse regiooni: Kagu-Eestisse
ning Põhja- ja Loode-Eestisse (¥). Ega palu-karukell
Raplamaalgi sage pole, kuid see-eest on siinsed populatsioonid suured ja elujõulised.
Oma laialdast areaali silmas pidades on tema ökoloogiline amplituud küllalt lai [10]. Valguslembese, aga
mulla suhtes vähenõudliku liigina kasvab palu-karukell
nõmme- ja palumännikutes, vahel ka kultuurimõjulistes
metsa- ja teeservades, vanades karjäärides ja põlendikel
[8]. Raplamaal on palu-karukell sage just loometsades
ja nõmmedel.
Aas-karukell (Pulsatilla pratensis) ei ole direktiiviliik,
aga Raplamaal on ta oma levikult palu-karukellaga samaväärne. Palu-karukellast erineb ta sulgjaguste lehtede
ning longus ja väiksemate õite poolest. Ka õitsemisaeg
on umbes kaks nädalat hilisem kui palu-karukellal.

Eesti soojumika (Saussurea alpina subsp. esthonica) avastas
Karl Ernst von Baer 1844. aastal Kesk-Eestist Piibe mõisa
lähedalt. Liigi staatuse andis taimele saksa päritolu Vene
botaanik Franz Ruprecht. Ida-Euroopas käsitletaksegi
seda taksonit omaette liigina, Lääne-Euroopa botaanikud
peavad teda aga pigem alpi soojumika alamliigiks [3].
Soojumikas kuulub korvõieliste sugukonda. See kuni
70 cm kõrgune rohttaim torkab silma kännasjatesse liitõisikutesse koondunud violetsete korvõisikutega. Lehed
on veidi nahkjad, pisut ogalise servaga ja alaküljel vaid
kergelt karvased. Taimi leiab harva üksikult, enamasti
kasvavad need kogumikena. See on tingitud risoomi abil
paljunemisest. Seemned idanevad halvasti ning tihtipeale
söövad putukad need ära.
Laia areaaliga alpi soojumikas on vormirohke liik.
Eestisse võisid soojumikad jõuda subarktilise kliimaperioodi lõpul või preboreaalis, kui taimkattes valitsesid
tundra- ja metsatundrailmelised soised kooslused. Eestis
on ta levinud ainult mandriosas ning enamjaolt lääne- ja
põhjapoolsetes maakondades [3].
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Soojumikas kasvab lubjarikastel soostunud niitudel, madalsoodes ning soistes metsades ja võsastikes.
Leiukohti teatakse Eestis kokku üle 70, neist ligikaudu
kolmandik Raplamaal. Kasvukohtade metsastumine ja
kuivendamine on nii mõndagi neist kahjustanud või
päriselt hävitanud.

Madal unilook (Sisymbrium supinum) ehk ussikapsas
kasvab halva konkurentsivõime tõttu häiringukohtades: paemurdudes, karjäärides, tallatavatel veekogude
kallastel, teeservadel ning loomade tuhnimisjälgedes.
Raplamaal on küll kümmekond leiukohta, kuid nende
asukoht muutub aastate jooksul sedamööda, kuidas nad
kinni kasvavad: ussikapsale sobivad kamardumata lubjarikkad klibu- ja kruusapinnased.
Madal unilook on Eestis arvatud kolmandasse kaitsekategooriasse. Ussikapsas on Euroopa endeem ning
tema suurimad ja elujõulisemad leiukohad asuvad Eestis,
Ojamaal ja Ölandil ning Saksamaal.
Karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa) kohta on
Raplamaalt andmeid vaid ühest leiukohast Juuru vallas. Eestit läbib liigi levila loodepiir ning meil on ta levinud peamiselt ida- ja lõunaosas. Karvast maarjaleppa on
viimasel ajal hakanud kõikjal Eestis vähemaks jääma.
Enam ei leia teda neist varem teada olnud kohtadest,
mis on tihedalt võssa kasvanud. Mõõdukas tallamine
taimi ei häiri.
Karvane maarjalepp kuulub roosõieliste sugukonda.
Sageli on ta samas kasvukohas koos levinuma hariliku
maarjalepaga ja siis võib vahel leida ka nende hübriide.
Liigiepiteet võib nende puhul mõjuda eksitavalt,
sest just harilik maarjalepp on karvasem. Kindlamini
saab neil vahet teha lehtede kuju järgi: karvase maarjalepa lehekese alumine kolmandik on terve servaga ja
pikalt ahenev, hariliku maarjalepa leheke on aga üleni
sakiline ja ümara alusega. Tal on kahvatumad kollased
õied ja kollakasroheline, sügisel erkpunaseks värvuv
lehestik [2].
Mõlema liigi viljadele on tunnuslikud haakjad harjaskarvad, mis kinnituvad kergesti nii loomadele kui ka
inimeste rõivastele ja aitavad nõnda liigil levida. Eestis
on karvane maarjalepp arvatud kolmandasse kaitsekategooriasse.

Orhideed ehk käpalised. Loodusdirektiivi teise lisa
liike leidub maakonnas kaks. Kaunil kuldkingal
(Cypripedium calceolus) on Eesti looduse infosüsteemi
(EELIS) andmetel maakonnas julgelt üle saja leiukoha.
Kuldking on valdavalt puisniitude ning loo-, laane- ja
salumetsade asukas, kes eelistab kasvada poolvarjulistes
paraja niiskusega kohtades.
Kauni kuldkinga looduslik levila ulatub Briti saartest Sahhalinini ja Lapimaalt Põhja-Itaaliani, PõhjaAmeerikas Atlandi ookeani rannikult Kaljumäestikuni.
Oma kauniduse tõttu ja kasvukohtade hävimise tagajärjel
on liik paljudes Euroopa maades muutunud haruldaseks
ja kõikjal kaitse all.
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Eestis on kuldking küll kogu maal levinud, kuid
Lääne-Eesti lubjarikastel muldadel on leiukohtade
tihedus ja populatsioonide arvukus tunduvalt suurem.
Samas, hulk varasemaid leiukohti on siiski tänapäevaks
kadunud. Peamised tegurid, mis võivad osutuda liigile
hävitavaks, on lageraie ja ülekarjatamine, kuid populatsioone ohustavad ka noppimine ja väljakaevamine.

Soohiilakat (Liparis loeselii) on Raplamaal EELISe järgi
teada vaid kahes kohas, kuid Eesti taimede levikuatlase
[4] andmetel peaks siiski olema paar leiukohta rohkem.
Kuigi soohiilakas on ainult kuni 15 cm kõrgune, eristub
taim muu sootaimestiku seast üsna hästi oma kollakasroheliste rasvaselt läikivate lehtede poolest. Ka püstised
kollakad õied on küllaltki suured. Soohiilakas õitseb jaanipäeva paiku.
Teda võib kohata kas üksikute isenditena või ka väiksemate kogumikena, mõnikord isegi mitutsada isendit
hõlmavate populatsioonidena. Kasvukohad on märjad
lubjarikkad madalsood ja allikasood, ka järvede ja karjääriveekogude kaldad: seda laadi alles kujunevas koosluses on väiksema konkurentsivõimega liigil soodsamad
idanemis- ja kasvutingimused.
Soohiilaka üldlevila on suur, kuid katkendlik. Eestis
on ta oma levila põhjapiiril. Lõunas ulatub liik Itaaliani,
idas peaaegu Jenissei ülemjooksuni. Soohiilakat leidub
ka Põhja-Ameerikas. Euroopas on ta kasvukohtade kuivendamise, ülesharimise või võsastumise tõttu muutunud väga haruldaseks.

Käpalisi on Rapla maakonnas kokku teada 25 liiki, see
on peaaegu kolmveerand kõigist Eestis kasvavatest liikidest. Alvarite ja loometsade rohkus, samuti lubjarikaste
soode olemasolu on loonud soodsad olud, mis on võimaldanud liigirikkust ja paiguti isendiohtrate populatsioonide levikut.
Kõik Eestis kasvavad orhideeliigid on looduskaitse all.
Esimese kategooria liike ei ole maakonnast leitud. 13 liiki
kuulub teise ja 12 liiki kolmandasse kaitsekategooriasse.
Seega on nii haruldaste liikide kui ka levinumate liikide
arv enam-vähem võrdne.
Eesti orhideede leiukohtade kaardistamisel ja kaitsel
nii üle Eesti kui ka Raplamaal on suurt osa etendanud
Eesti orhideekaitse klubi, kelle liikmeskonnas on mitu
Raplamaaga seotud inimest. Klubi eestvõttel on korraldatud Raplamaal mitu suvist ekskursiooni, avastatud uusi
ja inventeeritud varem teada olevaid leiukohti.

Arktoalpiinsed taimharuldused. Raplamaa taimestikust
kirjutades ei saa mööda minna kahest põhjapoolse levilaga ja Eestis väga haruldaseks jäänud taimeliigist. Need
on püstkivirik (Saxifraga adscendens) ja alpi nurmikas (Poa alpina). Mõlemad liigid on Eestis oma lausalise
levila lõunapiiril. Lõuna pool kasvavad nad vaid kõrgmäestikes [5].
Mitu püstkiviriku ja alpi nurmika leiukohta on Eestis
viimastel aastakümnetel kadunud. Arvatavasti on selle
tinginud maakasutusviiside muutused, millega kaasneb

liikide kasvuks sobivate lubjarikaste biotoopide kamardumine. Seetõttu on püstkivirik varasema teise kaitsekategooria asemel arvatud esimesse kategooriasse,
mis kohustab kaitsma liiki kõigil tema kasvukohtadel.
Püstkivirik eelistab vaid paarisentimeetrise mullakihiga
kaetud pae- ja kaljupragusid. Selliseid kohti Rapla maakonnas leidub ja nüüd on see piirkond jäänud liigile peaaegu ainsaks levikualaks Eestis.
Alpi nurmikas kasvab ka tasastel õhukese mullakihiga
loopealsetel ja praegu veel on teda Harjumaal rohkem
kui Raplamaal. Alpi nurmikas kuulub teise kaitsekategooriasse. Mõlema liigi kõiki leiukohti seiratakse pidevalt
ja liikide kasvutingimusi püütakse parandada.

Haruldased sõnajalgtaimed. Paeste kasvukohtade asustajad on ka kaks väikest sõnajalgtaime: pruun raunjalg
(Asplenium trichomanes) ja müür-raunjalg (Asplenium
ruta-muraria). Need liigid on eelmistest küll levinumad,
kuid Eestis siiski haruldased. Sobivate biotoopide tõttu
leidub Rapla maakonnas mõlemat liiki sagedamini kui
mujal Eestis. Siin on teada üle kümne leiukoha.
Raunjalad kasvavad kiviaedadel ja müüridel, kivipragudes, nii varjulistes kui ka päikeselistes, kuivemates ja
niiskemates kohtades. Eriti lubjalembene on müür-raunjalg. Mõlemad liigid on arvatud teise kaitsekategooriasse.
Haruldastest sõnajalgtaimedest väärib eraldi tähelepanu ogane astelsõnajalg (Polystichum aculeatum)
– tumeroheliste läikivate kahelisulgjate lehtedega keskmise- kuni kõrgekasvuline talvehaljas sõnajalaliik. Tema
ainuke leiukoht Eestis ongi Raplamaal varjulises lubjarikka mullaga segametsas.
1999. aastal kirjutas Kai Rünk, et ogane astelsõnajalg võiks kasvada Eestis looduses – ta tuleb sealt ainult
üles otsida. Urmas Laansool see 2006. aastal õnnestuski.
Praegu kuulub liik esimese kategooria taimena looduskaitse alla ja leiukohta seiratakse [6]. Lähimad leiukohad
asuvad Rootsis Ojamaal ja Lätis Kuramaal, laiemalt on ta
levinud Kesk- ja Lääne-Euroopas [9].
Aastakümneid tagasi on Raplamaal registreeritud teinegi Eestis väga haruldane ja kaunis astelsõnajala liik –
ogajas astelsõnajalg (Polystichum lonchitis), kuid see on
ilmselt hävinud.
1. Abner, Olev 2011. Raplamaal valiti sümboltaime. www.botaanikaaed.ee/raplamaal-valiti-s-mboltaime/.
2. Kaljund, Karin; Leht, Malle 2011. Teistsugune karvane maarjalepp
(Agrimonia pilosa Ledeb.). – LUS aastaraamat 86: 47–65.
3. Kukk, Toomas 2002. Poliitiliselt ebakindel Eesti soojumikas. – Eesti Loodus
53 (11): 30–31.
4. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti taimede levikuatlas. Eesti maaülikool, Tartu.
5. Kukk, Ülle 1991. Haruldased taimed... Lasnamäel. – Eesti Loodus 42 (8):
487–490.
6. Kukk, Ülle 2011. Eesti kaitstavate taimeliikide seisund: esimese kategooria
liigid 15 aasta seireandmete põhjal. – LUS aastaraamat 86: 18–46.
7. Kuusk, Vilma 2002. Püst-linalehik. – Eesti Loodus 53 (5): 31.
8. Pilt, Indrek; Kukk, Ülle 2002. Pulsatilla patens and Pulsatilla pratensis
(Ranunculaceae) in Estonia: distribution and ecology. – Proc. Estonian Acad.
Sci. Biol. Ecol. 51 (4): 242–256.
9. Rünk, Kai 1999. Eesti sõnajalad. Tartu ülikooli botaanikaaed, Tartu.
10. Sander, Rein; Sellin, Arne 1986. Ülane, sinilill, karukell. – Pääsuke 15.
Valgus, Tallinn.
Ülle Kukk (1937) on botaanik, uurinud kodumaised lilli ja tegelnud taimede
looduskaitsega.
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Raplamaa mõisad
ja pargid
Jaanus Kiili

Nüüdse Raplamaa alad on ajalooliselt kuulunud Harju-, Lääne-, Pärnu- ja
Järvamaa koosseisu. Raplamaa mõisate ühine tunnus on enamasti kõrge
vanus: tihti on need rajatud juba 13–14. sajandi vahetusel. Keskajal läbis
Raplamaad Saksa ordu ja Saare-Lääne piiskopkonna piir. Piirialadele on
aga omane vasallilinnuste ja kindlustatud mõisamajade rohkus. Mõistmaks
siinsete mõisate ja maavalduste olemust, on tähtis teada, et ajaloolist
Läänemaad ei alistatud „tule ja mõõgaga”: 1225. aastal sõlmiti ordu ja
paavstiga alistumisleping, mille järgi jäid paljuski alles senised maavaldused ja
võimuvahekorrad, sealhulgas kohalikku päritolu läänimeeste seisund.
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õisate kujunemine. Raplamaa Saare-Lääne piiskopkonda kuulunud lääneosas
tekkis kohalikele vasallidele kuulunud maavalduste võrgustik varakult:
Velise 1241, Valgu, Kõrvetaguse,
Lümandu 1284, Kivi-Vigala 1292.
Läänimõisaid on siin kandis märgitud aastast 1328. Enamiku Raplamaa
lääneosa mõisate väljakujunemise
ajaks võib pidada just 15. sajandit,
kuigi mõisaid tekkis juurde veel 16.
ja 17. sajandil.
Raplamaa idapoolsed alad kuulusid Taani kuningale ning esimesed kirjalikud märkmed asustuse ja
maaomanike kohta on samuti üsna
varajased: 1241 Angerja, 1250 Härgla
ja 1284 Kuusiku. Raplamaa ida- ja
lõunapoolsed alad läksid 1346. aastal Saksa ordu või kloostrite valdusse.
Pärandatavad läänid tõid kaasa
mõisakeskuste ajakohase valmisehitamise: Maidlasse ja Kuimetsa kerkisid
tornlinnused, Angerjale, Kuusikule,
Kabalasse, Järvakanti ja Inglistesse,
võib-olla ka Ohukotsu aga kindlustatud mõisamajad. Mõisaomaniku sümboolne võim ilmnes just kindlustatud
mõisamajas, sest maaomanik oli eelkõige sõjamees, piirkonna kaitsja.

Kabala kui tüüpiline vanabalti mõisahoone

Liivi sõja järel läks Raplamaa ala
Rootsi kuninga haldusse. Sõja käigus hävis mitu kohalikku vasallisuguvõsa, paljud mõisad anti Rootsi
poolel võidelnutele või rootslastele,
kõikjale tekkisid pärandatavad mõisaläänid.
Keskaegseid terviklikke mõisakomplekse pole säilinud: need purustati Liivi

sõja käigus. Varemetena on püsinud
Angerja linnus, suhteliselt palju keskaegseid detaile võib näha ka Kasti peahoone keldrites ning Lümandu mõisas.
Kuimetsa tornlinnus lagunes 19. sajandil ning Maidla tornlinnus kuulub
mõisa peahoone koosseisu.
Sõjas hävinud kivihoonete asemele ehitati nn vanabalti tüüpi mõi-
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sahooned (¥). Enamasti olid need
mantelkorstnaga puithooned, milliseid on tervikuna säilinud vaid mõni
üksik. Üks esimesi nende seas oli
1642. aastal püstitatud, kuid praeguseks korduvalt ümber ehitatud
Härgla mõisa peahoone. Arvatavasti
on selles mõttes kogu Eestis ainulaadne Käru mõisa puidust peahoone, mis on säilinud algsel kujul.

Põhjasõjas hävis taas hulk mõisaid,
elanike arv vähenes märgatavalt, talud
ja mõisad jäid tühjaks. Tulid ka uued
mõisaomanikud, kel sageli puudus
ajalooline side piirkonnaga ja oma
seisusega. Ent nad tõid kaasa uue
hingamise, senisest avaramad tulevikuväljavaated nii eneseteostuse kui
ka mõisahoonete ehitamise mõttes.
Alates 18. sajandi teisest poolest võime
rääkida kohalike mõisate kuldajast.
Ehitustegevus algas 1740.–1750.
aastatel ning jõudis haripunkti
sajandi viimasel kümnendil. Oma osa
oli ka valgustusajastu ideedel: mõisavaldustest kujunesid ideaalmaastikud,
mis oma korrapära ja hooldusega
vastandusid muu maailma stiihiale.
Piirkondlikud traditsioonid olid määratlevamad eelkõige tagasihoidlikumate valduste puhul, kuna esinduslikumad võisid
sageli kanda kõige mitmekesisemaid ja
kaugeleulatuvaid mõjustusi [1].
18. sajandi peamiselt barokist kantud mõisaarhitektuur ei jäänud maha
Lääne-Euroopa omast. Tihe isiklik

Barokne Vana-Vigala mõisahoone

kontakt, sagedad reisid ja arhitektuurikirjanduse levik võimaldas kursis olla uusimate arengusuundadega.
Siiski oli kohalikes mõisahoonetes
vähe uusloomingut, enamasti jäljendati Itaalia-Saksa või Peterburi eeskujusid, sageli väiksemana, lihtsustatult, majanduslike võimaluste järgi.
18. sajandi keskpaiga mõjutusi
ansamblikujunduses võib tabada
Vana-Vigala (¥ ) ja Loodna, ka
Kehtna rokokoolikus planeeringus:
peahoone on seotud planeeringuga
piki (põhja–lõuna-) telge. Sutlema ja

Hõreda, Eesti klassitsistliku mõisaarhitektuuri pärl

Vaimõisa mõisaansamblid on omapärased kahe auhoovi poolest: üks oli
peahooneesine tähtsamate hoonete
ning peaväravaga auhoov ning teine
majandushoonetega seotud tagumine auhoov. Mõisa peahoonest sai
perekonna aristokraatlikkuse, jõukuse, harituse ja vabameelsuse sümbol. Mõis pidi olema palee.

19. sajandi alguses kujunesid
kohalikul aadlil senisest tihedamad sidemed Peterburiga, impeeriumi pealinna ja sealse õukonnaga.
Teenistus ametnikuna või sõjaväes
suurendas rahalisi sissetulekuid
ning võimaldas mõisasüdameid
veelgi suurejoonelisemalt ja ulatuslikumalt valmis ehitada. Tulemuseks
olid mõisaansamblid Vana-Vigalas,
Haimres, Valgus, Järvakandis, Valtus,
Raikkülas, Purilas, Hõredal (¥) ja
Inglistes. Klassitsistlikest ansamblitest
huvitavaim oli Orgital. Sageli mängis
komplekside arendamisel suurt rolli
abiellumise kaudu saavutatud juurdepääs lisarahastusele või odavale
tööjõule.
19. sajandi keskpaigas algas ulatuslikum majandushoonete ajakohastamine, eelkõige viinavabrikute ja
laudakomplekside rajamine. Seetõttu
hajusid endised kompaktsed mõisakeskused ning kujunesid vabaplaneeringulised mõisaansamblid, mis
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1990. aastad oli Eesti mõisakomplekside suure hävingu ajajärk, millist
siinmail pole rahu ajal varem nähtud. Peremeheta või siis piisava sissetulekuta omanike käes lagunesid
hooned kiiresti: umbes 1500 Eesti
mõisast oli 21. sajandi alguseks säilinud ainult 200 enam-vähem tervikliku peahoonega mõisakompleksi.
Palju huvitava arhitektuuriga või
detailirohkeid hooneid on aga jäädavalt hävinud.
Ka Raplamaa pole selles mõttes
erand. Siiski on maakonna eripära
suur erakätes olevate mõisate hulk.
Omanikud on koondunud ühendusse, kes osaleb aktiivselt riikliku
muinsuskaitsepoliitika kujundamises
ja kohapealses elluviimises.

Pirgu klassitsistlik mõisahoone oma haruldase kuppelehitisega

olid kujundatud Hiina-Inglise stiilis
pargimaastikuna.
Traditsioonilisele põllumajandusele tuginev mõisamajandus hakkas
alates 1860. aastatest koos kapitalismi kiire esiletõusuga alla käima.
Sutlema mõisaomaniku, loodusteadlase Eduard von Stackelbergi
algatusel ja juhatusel sai hoogu mõisamajanduse uuendamine kapitalismi vaimus ning 20. sajandi algul
andis see juba esmaseid tulemusi.
Kuid Esimene maailmasõda ja järgnevad reformid katkestasid selle
arengu.
Uued vaated elukvaliteedile ja
arhitektuurile tõid kaasa moodsad mõisamajad Tollis ja Paekülas,
Salutagusel ja Alus, Lelles ja Kärus
(¥). Raplamaal langes 1905. aastal
kõige enam mõisaid süütamise ohvriks: siin pandi põlema 41 mõisa peahoonet.

gutes, jäid neile alles 50-hektarised
nn jäänukmõisad.
Teine maailmasõda koos sotsialismi ehitamisega muutis omandisuhteid ning suhtumist mõisatesse
taas. Kuni 1980. aastate keskpaigani paiknesid siiski paljudes mõisates kolhoosikeskused, koolid,
rahvamajad ja omavalitsusasutused.
Majandushooneid kasutati sihipäraselt ning seetõttu jäi mõisahoonestus
üldjuhul püsima.

Mõisa peahoone ümber on kohustuslik element Inglise stiilis, s.o
vabaplaneeringuga park oma alleede
ja pargirajatistega. Omaaegsed omanikud rajasid need koos peahoonega, sestap kannavad need oma
ajastu pitserit. Park pidi looma
sobiva raamistuse hoonetele ning
kompositsioon järgis toona valitsenud stiilieelistusi. Säilinud parkide
ilmes kajastuvad aegade jooksul tarvitusel olnud arhitektuuriideed oma
arengus.
Maakonnas on suhteliselt vähe
mõisaparke säilinud oma esialgsel

Eesti vabariigi maareformi järgi jaotati mõisate suurmaaomand majanduslikult väheperspektiivseteks
väiketaludeks, kujunenud põllumajandus-tööstuslikud üksused lõhuti
ning põllumajandus paisati oma
arengus sisuliselt 20–30 aastat ajas
tagasi. Kuna kohalikud, eriti LääneRaplamaa mõisaomanikud, olid
aktiivselt osalenud Balti pataljoni
koosseisus Eesti Vabadussõja lahin36
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Härgla mõisa korduvalt ümberehitatud peahoone pärineb 17. sajandist
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kujul: omanikud muutsid neid valitseva moejoone järgi. 20. sajandil jäid
paljud pargid ilma algsest hooldusest,
nad metsistusid, nende struktuur
lihtsustus, pargitaimede liigiline mitmekesisus vähenes raiete tõttu.
Põhjused olid ühelt poolt majanduspoliitilised: endised omanikud
olid kadunud, oma jälje olid jätnud
rahutud sõja-aastad ja hulk kolhoosiaegseid uusehitisi. Teiselt poolt
andsid tunda loodusolud: paljud
õrnemad ja eksootilisemad liigid ei
pidanud kestva hooleta vastu karmidele talvedele ega tugevamatele
tormidele.
Tegelikult polegi ju park asi iseeneses, vaid inimese looming, mis
kajastab tema püüdu kujundada
metsikust loodusest midagi kaunist,
korrastatut, paremat. Park püsib
ainult tänu inimesele, tema pidevale
hoolele. Selles mõttes on mõisapark
poollooduslik pärandkooslus.
Eesti maaparkide kaitse mõttes
on äärmiselt oluline juba 1925. aastal vastu võetud suvitus- ja ravitsuskohtade seadus, millega võeti kaitse
alla 40 ilusamat mõisaparki. Eelkõige
suutis see seadus peatada alanud
mõisaparkide hävitamise, mõisaparke hakati väärtustama maastikuelementidena.
Teise maailmasõja järel jätkus
parkide kaitse üsna tagasihoidlikul moel, paljud pargid jäid taas
hoolduseta ning õigupoolest hävisid. Praegu on enamik Raplamaa
olulisemaid parke kaitse all. Neist
suurim on Vana-Vigala park
(116,7 ha); pindalalt märkimisväärsed on Kehtna (25,7 ha), Kuusiku
(19,2 ha) ja Lelle (18,1 ha) ning Käru
(13,1 ha), Haimre (12,9 ha), Alu
(12,9 ha), Ingliste (11,4 ha) ja Lohu
(11,2 ha) park. Keskmine mõisapark
Raplamaal võtab enda alla kolm kuni
kuus hektarit.

Parkidest Eesti aladel saame rääkida
juba nn vanabalti stiilis mõisa peahoonete puhul. Enamasti olid need
lihtsad puuderühmad majaesisel
väljakul ning nelinurksed, puudega
ääristatud rohtaiad maja tagaküljel.
Näiteks Ingliste mõisa rohtaeda on
peetud pärinevaks 16.–17. sajandi
vahetusest.

Ingliste mõis, rajatud kindlustatud mõisamaja laiendades, pärineb 16. sajandist

Pikkade sissesõiduteede äärde,
mis viisid mõisa peahoone juurde,
hakati istutama puid, nõnda kujunesid esimesed alleed. Kui mõis oli
jõukam, siis kujundati regulaarne
rohtaed avaramana, mitmest ruudust koosnevana. Võimaluse korral
kujundati aed eritasandiliste terrassidena langevale laugele nõlvale (Atla
ja Pirgu park) ning avatuna olulise
vaatepunkti poole: mäele, jõeorule
(näiteks Hagudi, Vana-Vigala park)
või lihtsalt ümbritsevale maastikule.
See Põhjamaade renessansi stiil püüdis ühendada ilu ja kasulikkuse, lähtudes klassikalise antiigi ideaalidest.
Põhjasõja järel sai suureks pargieeskujuks itaalia arhitekti Niccolò
Michetti kujundatud Kadrioru park
– levima hakkas nn Prantsuse stiil.
18. sajandi keskpaiku ilmus Eestis
mõisahoone esise lahendusse ringikujuline muruväljak – rondeel.
Lääne-Raplamaal istutati kas auringi
keskele üksikuid tammi (Vaimõisa,
Vana-Märjamaa, Vana-Nurtu park)
või siis auringi servadesse tammerühmi (Vana-Vigala, Haimre park).
Kahekorruseliste mõisahoonete
toretsevad fassaadid tuli avada kaugvaate jaoks. Pargikujundus pidi
alluma hoonetele, eriti peahoonele,

laskma sel särada ja välja paista.
Tulemuseks olid lagedamad alad
peahoone ümber ning ulatuslikud,
kiirjalt mõisa peahoone sissepääsust
lähtuvad vaatesihid.
Park rajati telgsümmeetriliselt
peasissekäigu suhtes, lisandusid
kindlad, enamasti pärnadest vaatesihid ümbritsevasse maastikku.
Pargiala geomeetriline teedevõrk oli
ääristatud pügatud puudega, põhiliselt pärnadega. Vaatesihid kujundati
vahel, näiteks Järvakandis ja VanaVigalas, mitu kilomeetrit pikkadeks
alleedeks. Elavaid taimi käsitati ehitusmaterjalina, puud-põõsad pügati
kindla vormi järgi, peahoone vahetusse lähedusse kujundati ulatuslikke
lillevaipu.
Sellisest baroksest kompositsioonist on paljudes parkides tänini säilinud korrapäraste pargiteedega alad
peahoonete lähikonnas, sageli ka
peahoonega seotud, puudega raamitud vaatekoridorid, näiteks VanaVigala algses pargis, osaliselt Keava ja
Loodna pargis.
Sissesõiduallee peateelt mõisasüdamesse võis olla küllaltki pikk.
Seda laadi silmapaistvad alleed on Atla,
Järvakandi, Kuusiku, Vana-Vigala ja
Haimre mõisas. Peahoone taga asus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I293I

37

| PÄR A N DKU LT UU R / E L KÜS I B |
rohtaed. Kasti mõisas on kogu eraaed
piiratud kivimüüriga, teiste mõisate
puhul täidab piirdemüüri otstarvet
ruudu- või U-kujuline pärnadest topeltallee (näiteks Raikkülas), kus jalutati
ja ratsutati.

Peterburi kui tolle aja vaieldamatu
metropoli mõjul hakati mõisaansambleid ehitama suurejoonelisemalt ja ulatuslikumalt. Peahoone
muutus sammastega klassitsistlikuks
paleeks, mida ümbritses Inglise stiilis avar pargimaastik. Vajaduse korral rajati uus park vanast eraldi. Nii
kujunesid vabakujunduslikud eraldi
pargiosad Pirgus, Purilas, Juurul,
Kuusikul, Vaimõisas, Haimres, Velisel
ja Vana-Vigalas.
Teisel puhul kujundati kogu
kompleks ümber ja/või laiendati uute ideede põhjal, kasutades õppinud aiaarhitektide abi
(Georg Kuphaldt Kehtnas ja Lohul).
Vabaplaneeringuga pargimaastikena
kujundati pargid uutes mõisakompleksides Kärus ja Lelles.
Klassitsistlikus Orgita mõisa pargiansamblis oli kaevatud S-kujuline
tiik, jalutusteede ääres paiknesid
skulptuurid ning omalaadne pargi-

paviljon (¥). Nüüdseks on enamik
kaunist ansamblist, sh skulptuurid ja
paviljon, hävinud.
Uut, vabaplaneeringuga pargimaastikku edendati vana alusel,
üksiti rakendades eelmiste planeerimisideede elemente. Mõisaansamblid
muutusid mitmekihiliseks: see
avaldus eri ehitusstiilides, näiteks
gooti, Hiina, mauri stiilis ehitistes,
Prantsuse regulaarpark asendus
vabakujundusliku Hiina-Inglise stiiliga. Mauri (araabia) stiilis ehitise
näide on kunstihuvilise Alexander
von Uexkülli rajatud Haimre mõisa
nn Muhamedi kabel.
19. sajandi lõpp tõi mõisaparkidesse mitmekesise arhitektuuriga
pargipaviljone, ehisvaase ja lillepeenraid. Ühtlasi kujunesid mõisaparkidest väravad, mille kaudu
sugenesid taluaedadesse eksootilised
võõramaa taimed, nüüdisajal laialt
levinud lumemarjade, sirelite, ebajasmiinide, kuslapuude sordid jpm.
Rääkimata õuna- ja marjaaedadest
ning pojengidest, floksidest, astritest
jt peenralilledest.

Tänapäeval on Raplamaa omaaegsed mõisapargid suures osas

säilinud, kuid nad ei ole ühtviisi
hooldatud. Loomulikult on hooldamatuse ja karmide talvede mõjul
vähenenud pargitaimestiku liigirohkus. Tõenäoliselt on Vana-Vigala park
seniajani üks Eesti liigirikkamaid.
Omaette tähelepanu väärib
Tallinna–Pärnu maantee läheduses
paiknev suhteliselt väike Jädivere
park, kus kasvab haruldaselt jämedaid valgeid mände, arukaski, harilikke tammesid ja kuuski ning
maakonna parkidele nii iseloomulikke lehiseid. Lehiste üsna jämedaid
eksemplare võib näha mitmes maakonna pargis.
Pargiarhitektuuri seisukohalt on
kõige huvitavamad Georg Kuphaldti
kavandatud Lohu park (kahjuks
suuresti hävinud) ning taastatav
Kehtna park. Vana-Vigala ja Vaimõisa
park kajastavad hoolimata oma
küllalt erinevast suurusest pargikujunduse eri etappe ning on seetõttu
õpetlikud. ■

1. Hein, Ants 2003. Eesti mõisaarhitektuur.
Historismist juugendini. Hattorpe, Tallinn.
Jaanus Kiili (1958) on bioloog, Eesti mõisate
ühenduse esimees 2009–2012.

FOTO: ARNE KIIN

Mille poolest on Raplamaa eriline?
Tiit Leier, Raplamaa maavanem

E

esti Looduse mainumbrist saab
ülevaate Raplamaa loodusest, keskkonnast ja ajaloost.
Raplamaa on üks Kesk-Eesti maakondi, millel puudub merepiir ja kus
on kõige vähem järvi.
Selline omapärane asukoht annab
siinsele loodusele ja maastikule hulga
eripärasid, mis maanteelt silma ei
hakka, kuid veidi kõrvale keerates
ilmneb see mitmekesisus selgelt.
Raplamaa hõlmab kolme Eesti
maastikurajooni: Harju lavamaa,
Lääne-Eesti madalik ja Kõrvemaa.
Enamjaolt jääb Raplamaa Põhja-Eesti
lavamaale.
Suurlinna külje all asuva piirkonna eripalgelised loodusmaastikud on saanud ka eripärased nimed:
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Kõnnumaa, Loometsade looduspark,
Kasari jõgi, Paemaa. Endiselt on tajutavad maakonna ida- ja lääneosa ajaloo ja looduse erinevused. Kuid nüüd
on maakonnana olemine loonud eri
piirkondade vahel koosolemise ja
-elamise kogemuse.
On neid, kes küsivad, mis on see
Raplamaa, mida varem ei ole olnud ja
kas tal on oma juured. Raplamaa hõlmab suure osa Muinas-Harjumaast
ja läänes suure osa Läänemaast. Neil
inimestel on siin kohapeal oma juured ja identiteet. Siinses maakonnas
asub Muinas-Eesti suurim linnus
Varbola, vanad asulakohad ja põliskülad. Tegemist on kohaga, mis on
läbi aegade olnud iseolemise ja isemõtlemise kants. Siin olid Raikküla

kärajad, algatati orduvastased mässud, Mahtra talurahvasõda; see on
maakond, kus taasasutati Kaitseliit.
Kohalik rahvakultuur on samuti
mitmepalgeline, kõike seda saad
avastada Raplamaa erinumbrist.
Me ei asu kellegi jaoks kaugel ning
kõigil on võimalik tulla ise avastama Raplamaad. Ka meie tunnuslause kõlab: „Kindel käeulatus.
Raplamaa”. ■
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Kaitsealad, kaitsealused pargid,
puistud ja puuderühmad
1
Aela maastikukaitseala
2
Alu park
3
Atla allee
4
Avaste looduskaitseala
5
Eidapere park; Eidapere metskonna park
6
Eidapere põlispuud
7
Hageri-Sutlema rannamoodustised
8 Hagudi põlispuude grupp; Hagudi park
9 Haimre park
10 Hernemäe kasesalu
11 Hiie-Sunda kasesalu
12 Iganõmme maastikukaitseala
13 Iidva looduskaitseala
14 Ingliste park
15 Jaaneri kasesalu
16 Jalase maastikukaitseala
17 Jädivere metsapark
18 Kaiu põlispuud
19 Kamara männik
20 Kapa männik koos puiesteega
21 Keava põlispuud
22 Kehtna park
23 Kesu raba; Kesu sookaitseala
24 Kodila park
25 Kohatu kadastik
26 Konuvere põlispuud
27 Kuimetsa maastikukaitseala
28 Kuimetsa põlispuud
29 Kuningapalu
30 Kuusiku metsapark koos puiesteega
31 Kädva põlispuud
32 Käru park
33 Kõnnumaa maastikukaitseala
34 Laane asunduse tammede allee
35 Lellapere põlispuud
36 Lelle park
37 Linnuraba looduskaitseala
38 Lohu metsapark
39 Loodna põlispuud
40 Luuka kasesalu
41 Lümandu maastikukaitseala
42 Mahtra looduskaitseala
43 Maidla park
44 Maidla põlispuud
45 Matsi-Kärneri tammik
46 Mihkli-Andrese kasesalu
47 Mukri maastikukaitseala
48 Männiku kasesalu
49 Märjamaa järtade maastikukaitseala
50 Niidiaia tammik
51 Nõmme kasesalu
52 Ohulepa põlispuud
53 Orgita park
54 Pae maastikukaitseala
55 Pahkla põlispuude grupp; Pahkla park
56 Pajaka maastikukaitseala
57 Pajaka tammik
58 Palamulla karstiala
59 Piiumetsa maastikukaitseala
60 Pilkuse maastikukaitseala
61 Purila metsapark
62 Purku kooli park koos männikuga;
Purku park
63 Päärdu põlispuud
64 Rabivere maastikukaitseala
65 Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala
66 Rebase ja Tori tammikud
67 Reinu kasesalu
68 Rumbi looduskaitseala
69 Russalu põlispuud
70 Räägu-Tõnise ja Räägu-Kupja männikud
71 Saueaugu kasesalu
72 Seli-Angerja servamoodustised
73 Sillaotsa talu dendraarium; Sillaotsa talu
dendraarium koos pargi ja puiesteega
74 Sutlema park koos tiikidega
75 Taarikõnnu looduskaitseala
76 Tammiku looduskaitseala
77 Tamsi kasesalu

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Teenuse põlispuud
Tillniidu looduskaitseala
Tohisoo park
Tooma talu põlispuud; Viirika põlispuud
Tõrasoo looduskaitseala
Vaimõisa park koos lehistegrupiga
Valgemära kasesalu
Valgu park
Valtu põlispuud koos alleega
Vana-Vigala park ja Hirvepark; Vana-Vigala
park ja Hirvepark koos puiesteedega
88 Varbola vanad rannamoodustised; Varbola
pinnavormide kaitseala
89 Vardi looduskaitseala
90 Velise park
91 Vigala kiriku pastoraadi põlispuud

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hoiualad
1
Angasilla hoiuala
2
Avaste hoiuala
3
Hundilundi hoiuala
4
Kaisma hoiuala
5
Karitsu hoiuala
6
Kastna hoiuala
7
Kohatu hoiuala
8 Konuvere hoiuala
9 Kurtna-Vilivere hoiuala
10 Kuusiku hoiuala
11 Käntu-Kastja hoiuala
12 Kõnnumaa hoiuala
13 Kõrgemäe hoiuala
14 Linnumängu hoiuala
15 Luiste hoiuala
16 Maidla-Iganõmme hoiuala
17 Marimetsa-Õmma hoiuala
18 Nurtujõe hoiuala
18 Mukri hoiuala
20 Nõlvasoo hoiuala
21 Paeküla hoiuala
22 Paisumaa hoiuala
23 Pajaka-Vardi hoiuala
24 Pilkuse hoiuala
25 Rahaaugu hoiuala
26 Rahula-Napanurga hoiuala
27 Raikküla-Paka hoiuala
28 Rangu hoiuala
29 Ridaküla hoiuala
30 Selja-Põdra hoiuala
31 Sonni hoiuala
32 Sulu hoiuala
33 Tillniidu hoiuala
34 Vahastu mõisa hoiuala
35 Vardi hoiuala
36 Velise jõe hoiuala

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Kaitstavad looduse üksikobjektid
1
Aandu karstiala
2
Aasumägi
3
Aima peksumänd
4
Alu suurkivi
5
Angasilla mägi
6
Angerja põlispuud
7
Aru kasesalu
8 Avaste mägi; Avaste astang
9 Bormeistri põlispuud
10 Eestimaa kivide kuningas
11 Ellamaa Sepa-Mihkli rändrahn
12 Ellu tamm; Vana-Nurtu Ellu tamm
13 ENSV TA Geoloogia Instituudi rändkivide
kollektsioon; Mardi rändrahnud
14 Estonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi)
15 Hageri hiiekivi
16 Hageri karstiala
17 Hiiekõnnu kasesalu; Anton Elmanni
nim. kasesalu
18 Iidase pärn (4 haru)
19 Iietse künnapuu
20 Ilmandu-Sepa pärn
21 Imsi järv
22 Jaaneri pärnad; Kolm õde
23 Jaanimardi pärn
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Juuru saar
Juuru tammed (2)
Jädivere paljand
Jänusmäe tamm; (Uuepargi tamm)
Kabala tamm
Kalbu suurkivi
Kalmu tammesalu
Kangru põlispuud; Kangru pärn
Karjala kask
Kastna Hiiemägi; (Lelle hiiemägi)
Kastna hiiepärn
Keava kahar mänd
Keava lehisepuistu; Lehiste katsekultuur
Kensapa tamm ja kased (5 tk);
(Kensapa põlispuude grupp)
Kensapa õunapuud(2);
Kensapa metsõunapuu
Kurisu Jaani allikas
Käharpea mänd
Käoküla tamm
Käru tamm
Kõnnu tammed
Kõnnu tammed
Kükita Suurkivi; (Varbola rändrahn)
Lepiku pärnad
Liivasoo hallkivi
Liivi tamm
Lipumäe tamm
Lohu allikad
Luha kääbusmänd; Rõngu kääbusmänd;
Rõnga kääbusmänd
Luige tamm rändrahnuga
Lõhislehine hall lepp
Lõhislehine kask
Lõhkisekivi mäe kivikülv
Mailukse tamm
Mardi tamm
Metsküla kadakas; (Lokuta kadakas)
Mihka-Jüri allikad
Mikumäe pärn
Murekünka tammed
Muru kadakas
Mustallika allikate rühm;
(Üüste allikate rühm; Pühajõe allikad)
Mägrakivi
Männiku kadakas
Männiku suurkivi
Mäsna arukased
Naravere tamm; (Köstri tamm)
Neitsipere allikad; Neitsijärve allikad
Nurga lõhislehine kask
Nurtu pärn; Lebinase pärn
Nõmme (talu) heinamaa “Suurkivi”
Nõmme kuristik; (Nõmme kurisu)
Nõmmekivi
Ohekatku tamm
Ohvrikivi; Varbola ohvrikivi
Oosi männid
Oru metsõunapuu
Peetri mägimännid
Pidapa vana mänd
Pipra põlispuud
Priiuse tamm
Purila allikad
Purila tammed (2 tk.)
Pärn “Mardi niinepuu”
Pärn; Hiiepärn; Märjamaa ohvripärn
Päärdu paljand
Põlendiku pärnad
Põlli tammed (4)
Pühajõe allikas
Ranga kadakas
Rangu allikas koos Rangu rankadega
Rapla orjakivi
Rapla rahn; (Kalevipoja luisk; Köpsoni kivi)
Rebase kivi
Saariste tamm
Selja mäed
Serbia tamm
Siimu-Miku pärn
Silla tammed

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I295I

39

| K A ART |

0

5

10

km

40

I296I EEST I LOO DUS M AI 2013

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

| K A A RT |

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Sipa pärn
Sulu männid
Sõtke hobukastanid (4)
Sõtke paepaljand; Sõtke loopealne
ja paljand
Tamme suurkivi
Tammiku tammed
Toomari leinakask
Tuberiku vaher
Tõlla kivi; Tolla kivi
Tõnsu kadakas
Tõnusaare tamm
Tõrma paepaljand
Tõrma suurkivi
Urge kuristik
Ussi põllu Suurkivi; (Ussipõllu rändrahn)
Vaeselapse leinakivi; (Ussikivi
(Vaese Mari kivi))
Vaharu rändrahn
Vahastu rändrahn; Vahastu suurkivi
Vahastu tamm
Valge mänd
Vana-Nurtu hiietamm; (Tamm)
Vana-Nurtu tamm; (Tamm)
Vanale pärn
Vanatoa tamm
Vaopere pappel
Varbola maalinna tammed;
Varbola linnuse tammed
Vargametsa tammed; (Vargamäe tammed)
Veski saar
Vetla Pühaallikas; Vetla Pihaallikas
Viirakivi
Vinguta küla paemurd
Väljapere pärn
Värava (Krusensterni) pärn
Örde allikas; Õrde allikas

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad
objektid
1
Pahkla maastikukaitseala
Matkarajad
1
Kuimetsa matkarada
2
Loosalu-Paluküla matkarada
3
Velise looduse ja kultuuri õpperada
4
Kõnnu matkarada
5
Vana-Vigala looduse õpperada
6
Pae matkarada
7
Jalase-Sõbessoo matkarada
8 Mukri õpperada

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Raplamaa
loodusväärtused
Uudo Timm

Raplamaa loodust ei ilmesta arvukad künkad ega suured järved, kuid
hoolimata sellest on siingi omad kordumatud jooned. Maakonda kaunistavad
suured sooalad ja metsad, ühtlasi on Raplamaa eripära karstivormide rohkus ja
hulk Balti jääpaisjärve pinnavorme.

E

val õhukese pinnakattega paepealseid – võib leida Märjamaalt läänes,
Loodnas, ja kagus Mõisamaa ümbruses, samuti maakonna põhjaosas
Rabiverest läänes. Liustike kuhjava
tegevuse tähelepanuväärsemaid näiteid on aga Keava-Esku ja PalukülaSillaotsa servamoodustised.
Positiivsete pinnavormide vahele
jäävad muidugi madalamad alad,
mida ilmestavad suuremad ja väiksemad sood, mõned järved ning neist
alguse saavad ojad ja jõed.
Kui maakonna ühes servas, Käru
vallas, kasvavad kõrged okasmetsad,
siis Märjamaa valla lääneosas võib
juba näha Lääne-Eestile omaseid
kadastikke. Kehtna vallale annavad

ilme Paluküla mäed justnagu lapike
Lõuna-Eesti künklikust maastikust.
Sellistes vahelduvates oludes on
saanud soodsalt levida erisugused
elupaigatüübid, kus on kujunenud
liigirikas elustik.

FOTO: TIMO PALO

namik Raplamaast asub MadalEesti paesel Harju lavamaal:
ala on võrdlemisi tasane ja
metsane. Siinset maastikku liigendavad pinnavormid on kujunenud
valdavalt kas liustike kulutuse või
kuhjamise mõjul. Liustike kulutava
tegevuse tõttu on paksem pinnakate
ära kooritud, mistõttu ulatuslikel aladel levivad siin tasased õhukese pinnakattega paepealsed. Aluspõhjaks
olev paas lasub harva kahest meetrist
sügavamal ja seetõttu on piirkonda
kutsutud ka Paemaaks. Sellised olud
on Juuru, Kohila, Raikküla, Rapla ja
Märjamaa ümbruses.
Nii kuhje- kui ka kulutusvorme
– voori ja kuhjatisi ning nende kõr-

¥ 1. Raplamaal on palju looduslikult kauneid ja omanäolisi kohti. Üks neist on Lipstu nõmm
Rapla valla lääneservas. Nõmm on tuntud oma karstivormide ja liigirikkuse poolest, Lipsu
nõmmelt on pärit ka Raplamaa sümboltaim sile tondipea
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Nõmme-nimelised loopealsed. Kui
üldiselt tuntakse Eestis nõmmesid
kui kuivadel liivadel paiknevaid lagedaid või hõreda vaese alustaimestikuga männimetsi, siis Raplamaa
kõnepruugis kutsutakse nõmmedeks hoopis loopealseid. Nõnda on
ka Lipstu nõmm liivase ala asemel
hõreda ja kidura kasvuga loomets.
Siinse pinnakatte paksus on paljudes kohtades vaid 20–30 cm. Paiguti
paljandub lausa aluspõhi: Raikküla
lademe paekivi (¥ 1).
Loometsa valdav puuliik on mänd
ja alusmetsas domineerib kadakas.
Kadakad on sageli puukujulised ja
jämedad. Edelast ja loodest piirab
Lipstu nõmme Sõbessoo. Nende üleminekualal asub astang ja voolab
väike Sõbessoo oja, mis suvel jääb
sageli kuivaks. Astang on järsk, meeter kuni poolteist kõrge, ja tugevasti
karstunud. Siin kaob osa oja veest
maa alla ja tekkinud on ligi kahe
hektari suurune huvitav karstiala.
Lipstu nõmmel võib leida palju eri
suurusega karstilohke ja avalõhesid
ning karstilõhede tõttu eraldunud
paepanku. Avalõhede laius on sageli
paarkümmend sentimeetrit ja sügavus kuni meeter. Ühes kolme meetri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

¥ 3. Jalase maastikukaitseala on tähelepanuväärne selle poolest, et siin on säilinud kõik need
taimkatteüksused, mida Teodor Lippmaa selles taimegeograafilises valdkonnas (Loode-Eesti
valdkond) umbes kaheksakümmend aastat tagasi kirjeldas: loometsad, lood, allikalised ja
lubjarikkad madalsood, rabad, puisniidud, niidud

Jalase külast põhja poole jäävat suurt lookõrgendikku hüütakse
Abrumetsaks, lõunapoolset Oodava
nõmmeks, ida poole jääb Lipstu
nõmm. Abrumetsas ja Oodava nõmmel köidavad tähelepanu abrud, mis
on kujunenud aluspõhja jääajaeelse
kulutuse käigus: need on väga eriilmelised, kuni paari meetri sügavused lohud. Mõne abru põhjas on
väike allikas, teises aga vesi neeldub,
mõne põhi on hoopis soostunud ning
kattunud lodumetsaga.
Jalase kandi kõrgendike nõlvadel paljanduvad kohati kuni pooleteise meetri kõrgused astangud, need
tähistavad kunagise Balti jääpaisjärve
FOTO: REMO SAVISAAR

pikkuses lõhes on kolm 20 cm sügavust jalajäljekujulist karstiauku: rahvasuus kutsutakse neid Vanapagana
jalajälgedeks.
Astangut hüütakse aga Lehmalõukaks, sest kõrval asub tüma soo,
kuhu lehmad vanasti mõnikord kinni
jäid [9]. Lehmalõukal põles aastaid
tagasi mets, kusjuures hävis ka osa
pinnakatet. Paljaks jäänud pae pind
on kaetud samblikega. Rohurindes
leidub tüüpilisi loopealsete lubjalembeseid taimi, nagu kukeharjad ja
lubikas, aga ka haruldusi ja kaitstavaid taimi: I kategooria kaitsealune
taim püstkivirik (Saxifraga adscendens) ning II kategooria taimed sile
tondipea (Dracocephalum ruyschiana),
palu-karukell (Pulsatilla patens),
jumalakäpp (Orchis mascula), pruun
raunjalg ja müür-raunjalg (Asplenium
trichomanes, Asplenium ruta-muraria).
Praegusajal kuulub Lipstu nõmm
ühe vööndina Jalase maastikukaitseala juurde (vt kaitsealade asukohti
kaardil lk 39–41). Kõnealune kaitseala on loodud 2003. aastal ning selle
kogupindala ulatub 2728,8 hektarini.
Jalase maastikukaitseala kese on iidne
Jalase küla, mida ümbritsevad soo-,
loo- ja metsakooslused (¥ 3). Jalase
küla asustuslugu ulatub vähemalt
kahe aastatuhande taha. Esimesed
kirjalikud andmed küla kohta pärinevad 13. sajandist, kui „Taani hindamisraamatus” mainiti seda kui
piirkonna kõige suuremat küla [5].
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¥ 2. Raplamaa on loodusolude poolest üsna vaheldusrikas: siin on rabalaamasid, palju
metsa, karstunud pinnasega loopealseid jne. Need pakuvad häid elupaiku paljudele
loomaliikidele. Imetajatest väärib märkimist näiteks karude asurkonna hea seisund

rannajoont. Kõrgendikke ümbritsevad soised metsad, mis lähevad üle
rabadeks: põhjas on Sõbessoo, lääne
pool Parka ja Kõrvetaguse raba.
Taimegeograafilise jaotuse põhjal on Teodor Lippmaa paigutanud
Jalase ala Siluri piirkonna LoodeEesti valdkonda. Kaitseala on erakordne selle poolest, et siin on
praegugi alles kõik taimkatteüksused, mida Lippmaa selles valdkonnas
ligi kaheksakümmend aastat tagasi
kirjeldas: loometsad, lood, allikalised ja lubjarikkad madalsood, rabad,
puisniidud ja niidud [5].
Kaitstavatest looduse üksikobjektidest väärib Jalase maastikukaitsealal
tähelepanu Iietse künnapuu, kelle
kõrgus on 16 meetrit ning ümbermõõt 3,7 meetrit. Kaitseala kagupiiri
lähedal Kodila jõe ääres kasvavad aga
Oosi männid.
Teistest Raplamaale jäävatest looaladest väärib ennekõike tähelepanu
juba Teodor Lippmaa töödes kajastatud
Rangu nõmm, mis tänapäeval kuulub
Rangu hoiuala alla. Seal asub ka
kuulsa botaaniku mälestuskivi.
Ka Vardi metsad Vardi looduskaitsealal on pindala poolest suurimad kaitsealused loometsad Eestis.
Siin leidub loomännikute kõrval
maailmas haruldasi, raiete suhtes
väga tundlikke lookuusikuid. Nii
Oodava nõmmel juba sõja ajal kui
ka hiljem Lipstus ja Vardis tehtud
lageraied on ilmekad õppetunnid,
et loometsi ei tohi tavapärasel moel
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¥ 4. Raplamaa eripära on karstialad, millest tuntuim on Kuimetsa karstiala. Alal on mitu
koobast: pildil on umbes meetri kõrgune, kahe meetri laiune ja viie meetri pikkune kolme
avaga tunnelkoobas

lagedaks raiuda. Oodava nõmmel ei
ole üle kuuekümne aasta tagustele
lageraielankidele siiamaani suudetud
uut metsa kasvama saada. Ehkki seal
on mitu korda katsetatud nii seemnekülvi kui ka eri vanusega istikute
istutust, on kultuur ikkagi mõne
aasta jooksul hävinud.

Üks Raplamaa eripära on karstialad. Osaliselt kattuvad karstialad
looaladega, ent kõikjal ei ole pinnakate loopealsetele omaselt õhuke.
Raplamaa paikneb suures osas siiski
paelavamaal ja see piirkond on paekivi omaduste tõttu eriti rikkalik
karstivormide poolest.
Suurim Raplamaa karstihäil
Hageri karstiala asub Hageri alevikus. See umbes 300 meetri pikkune
kitsas pindmiste karstivormidega
nõgu võeti üksikobjektina kaitse alla
1959. aastal. Karstihäilu sügavus on
kuni 2,5 meetrit. Suurim kurisu ehk
neeluauk on üle kolmekümne meetri
lai ja võimeline neelama üle kuuekümne liitri vett sekundis. Siit algav
maa-alune jõgi on poolteist kilomeetrit pikk.
Urge kuristik asub Kohila vallas. Rabivere rabast alguse saanud Kadaka oja kaob siin maa alla.
Karstioru pikkus on veidi üle saja
meetri. Vesi neeldub kolmes suures lehtris, kusjuures suurima lehtri
44
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sügavus on kolm ja läbimõõt 25
meetrit. Lehtrite nõlvades paljandub kohati Pirgu lademe lubjakivi.
Karstiobjekti pindala on umbes 1,8
hektarit [8].
Hästi tuntud Pae ja Kuimetsa
karstiala kuuluvad aga varasemast
mõnevõrra suuremate samanimeliste
maastikukaitsealade koosseisu.
Pae maastikukaitseala asub
Raplast ida pool väikesel paepealsel.
Piirkonnas leidub arvukalt langatuslehtreid, -lohke, väikeseid koopaid
ja karre. Kaitseala idaosas raba piiril
paljandub 1,8 meetri kõrgune paeastang – kunagine Balti jääpaisjärve
kallas. Karstinähtused on siin tekkinud Raikküla lademe lubjakividesse,
karstiväli ise aga kuulub Kohila karstivaldkonda [2, 3].
1959. aastal karstivormide kaitseks loodud Pae kaitseala oli esialgu
vaid kahe hektari suurune. 1980.
aasta metsakorralduse käigus laiendati ala kümne hektarini. Nüüdseks
on kaitse-eeskirja ja -ala piire taas
uuendatud, piirkonnast on saanud
maastikukaitseala, mida 2006. aastal
laiendati 33 hektarini. Kui esialgu oli
siht hoida peamiselt vaid karstimoodustisi, siis uuenduse käigus lisandusid Euroopa Liidu loodusdirektiivis
väärtustatud elupaigatüüpide kaitse.
Üksiti kuulub ala Euroopa Natura
2000 alade võrgustikku.

2007. aastal loodud Kuimetsa
maastikukaitseala (46 ha) eesmärk on säästa ja hoida unikaalsete
karstivormide poolest rikast maastikku ja koopaid ning EL loodusdirektiivis väärtustatud elupaigatüüpe.
Kaitstavad elupaigatüübid on siin
koopad (¥ 4), rohundirikkad kuusikud, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud ning puiskarjamaad.
Hiljuti tehtud uuringud viitavad sellele, et siinsel karstialal asuv
Kuimetsa suurkoobas võib osutuda
Eesti pikimaks looduslikuks koopaks.
Senise rekordkoopa, Virulase koopa
pikkuseks on mõõdetud 58 meetrit.
Kuimetsa koopa pikkuseks hindavad
Tallinna Järve noortekeskuse liikmed
ligikaudu 80 meetrit [4]. Jääb vaid
oodata, kui pikaks rekordikandidaat
täpsemate mõõtmiste käigus osutub.
Märjamaa alevi lähedal avaldub üks
põnevamaid karstinähtusi. Kevadel
pressib maapind muidu veetutele
heinamaadele ja võsastunud sügavatesse lohkudesse järvetäied vett,
mida kohapeal kutsutakse järtadeks.
Tuntumad on kolm järtat, neist kaks
jäävad Tallinna–Pärnu maanteest ida
poole, kolmas aga lääne poole, endise
Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee tammi äärde. Veerohkemal aastal
uputab vesi üle ka lähikonna elamute
õued ja kipub keldritesse. Nõnda ongi
kohalike elanike juttude järgi vahel
juhtunud, et kevadel suurt järve märganud kalamehed otsivad seda suvel
tagajärjetult. Järtas aga tehakse samal
ajal hoopis heina. Märjamaa järtade
ja nende ümbruse kaitseks on loodud
105 hektari suurune Märjamaa järtade maastikukaitseala.

Aluspõhja paljandid. Raplamaal paljandub mitmes piirkonnas aluspõhja
paas. Suuremad paljandid asuvad
Iganõmmel ja Raikkülas. Mõlemat
suuremat paljandit kutsutakse siin
pakamägedeks.
Esialgu, 1960. aastal, võeti kaitse
alla vaid Iganõmme Pakamäe paljand,
mida on nimetatud ka Laukna paljandiks. Aastal 2006 loodi Iganõmme
maastikukaitseala (5 ha), et
Läänemere Joldia-staadiumi aluspõhjalise rannaastangu (pakamäe) kõrval kaitsta ka seda ümbritsevat metsa
ning lähedal kasvavat tammikut.
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Iganõmme Pakamäel paljandub
umbes 3,5 meetri paksune Siluri
ladestu Raikküla lademe keskmine
osa. Selle läbilõike ülemine vastupidav kiht koosneb korall-stromatopoorlubjakivi pangast, mille
all lasuvad horisontaalkihilised
plaatjad kuni lehtjad lubjakivid ja
merglid. Kihtide paksus väheneb
allapoole, sedamööda suureneb neis
aga savisisaldus. Need on äärmiselt
madalaveelise tekkega laguunsed settekivimid, mille üks tunnus on kuivuslõhed kihi pindadel.
Astangu allosas on taas kõvema
ja massiivsema lubjakivi kiht.
Aluspõhjaastangu serva lähedal on
aga väga õhuke pinnasekiht; taimestiku poolest kujutab see väikest
loopealset, kus leidub nii karre kui
ka avalõhesid. Seega on Iganõmme
Pakamägi küllaltki tähelepanuväärne,
sest siinses läbilõikes paljandub Eesti
aluspõhja kõige varasem tase, kus on
säilinud tüüpilised laguunisetted [8].
Raikküla Pakamägi (¥ 5) oli
Balti jääpaisjärve ajal saar, mille
randu kujundasid jääpaisjärve lained. Pakamägi on veidi üle poole
kilomeetri läbimõõduga paekõrgendik, mille absoluutne kõrgus ulatub
65,5 meetrini ja suhteline kõrgus ligi
üheksa meetrini. Kõrgendiku põhja- ja
läänenõlv on väga järsk ja läänes lõpeb
see ligikaudu üheksa meetri kõrguse
astanguga. Aluspõhi paljandub siiski
vaid kuni kahe meetri kõrgusel seinal.
Raikküla Pakamäe astangu nõlva ja
jalamit ilmestavad eri suurusega rändrahnud [8]. Siin avanevad ka allikad,
millest kunagi sai alguse Hiie oja.
Algul, 1973. aastal võeti kaitse
alla vaid Pakamägi, et paekivi kaevandamisega ei hakataks kahjustama siinset aluspõhjalist paljandit
ja „mäge”. Nüüdseks on loodud suurem Raikküla Pakamäe maastikukaitseala, et säiliksid paljandid,
karstivormid, sh koopad, elupaigatüübid ja ohustatud liikide kasvukohad. Tähelepanu väärib siin
mitu ohustatud ja haruldast samblaliiki: kurdõhik (Neckera crispa),
oederi põiksammal (Plagiopus oederiana; ¥ 8), kähar põõsassammal
(Thamnobryum alopecurum), sale tiivik
(Fissidens gracilifolius) ja müür-nokksammal (Rhynchostegium murale).
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¥ 5. Raikküla Pakamägi on paekõrgendik, mille põhja- ja läänenõlv on üsna järsk, läänes
lõpeb kõrgendik umbes üheksa meetri kõrguse astanguga

Raikküla Pakamägi on tähtis ka ajalooliselt. Seda peetakse Muinas-Eesti
hõimujuhtide kärajate ehk nõupidamise kohaks. Rahvajutud pajatavad
ka Pakamäel asunud hiiest, siin voolanud Hiie ojast ning suurest ohvrikivist.
Pealegi asub lähikonnas Hiie talu, mis
samuti viitab kunagisele pühapaigale.

Raplamaa reljeefsemad kohad.
Raplamaal on mitu silmahakkavat moreenset pinnavormi. Kõige
rahutuma reljeefiga on Kõnnumaa
maastikukaitsealal asuv Paluküla–
Sillaotsa servamoodustiste üks osa
Paluküla mõhnastik, mida kutsutakse ka Paluküla mägedeks.
Need Keava ja Loosalu raba vahel
olevad mäed koos Paluküla–Kädva–
Vahastu otsamoreeniga hõlmavad
ligi kümne ruutkilomeetri suuruse
vahelduva pinnamoega ala. Üksiti
asub siin Lääne-Eesti (ja endise
Harjumaa) kõrgeim punkt Paluküla
Hiiemägi: 106 meetrit üle merepinna.
Selle naabrusesse jääb kõrguselt teisel kohal olev Reevimägi: 99 meetrit.
Kui Hiiemäge katab enamasti mets,
siis Reevimäelt avaneb hea vaade
nii ümbruskonna metsadele kui ka
Palasi rabale. Paluküla mõhnastik
on tähelepanuväärne ka selle poolest, et siin lahknevad Soome lahe,
Väinamere ja Pärnu lahe vesikond.
Kõige ilmekamad oosid on Seli–
Angerja ja Keava–Esku. Viimast kutsutakse ka Keava mägedeks või ka
Mäi metsaks. Keava–Esku oos on ligi

kaks kilomeetrit pikk ja kuni pool
kilomeetrit lai ning selle suhteline
kõrgus ulatub 17 meetrini. Keskosas
on see vallseljak tugevasti liigestatud,
kohati kitsas ja kuni 35-kraadiste
nõlvadega. Seljaku kõrval leidub
suuri termokarstilehtreid.
Seli–Angerja oos on võrdlemisi madal ja laugete nõlvadega.
Suuremad suhtelised kõrgused
ületavad harva kümmet meetrit.
Jääpaisjärves paiknes see pika kitsa
poolsaarena. Oosi paremini säilinud
osad on Miilistest põhja pool, kus
maantee kulgeb oosi peal. Selle idapoolne nõlv on järsk ja nelja kuni
kuue meetri kõrgune ning kaldenurk
kuni kakskümmend kraadi. Seli–
Angerja servamoodustiste kaitseala võtab enda alla 123 hektarit.
Teine ilus oosilõik asub Seli ja
Pirgu vahel: seal on idanõlva kõrgus
Atla jõe lammi suhtes kuni kaheksa
meetri kõrgune.
Nii oosidest kui ka mõhnadest
on mitmel pool kaevandatud liiva
ja kruusa. Vältimaks pinnavormide
edasist kahjustamist või hävingut,
on neist olulisemad võetud kaitse
alla (Seli–Angerja servamoodustiste kaitseala, Hageri–Sutlema
ja Varbola vanade rannamoodustiste kaitseala).

Sood ja soostunud alad katavad ligi
kolmandiku Raplamaast: siin leidub
nii suuremaid soostikke kui ka väikseid soolappe. Paljusid soid on eelkõige
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nende servaaladel tugevalt kuivendatud. Siiski leidub suuri soid, nagu AelaViirika, Atla, Avaste, Keava, Kesu,
Linnuraba, Loosalu, Mahtra, Rabivere
jt, kus vähemalt enamjaolt on säilinud
looduslik veerežiim.
Soode poolest võib Raplamaad
pidada üsna omanäoliseks, kuna
maakonnas on raba ehk kõrgsoo kõrval küllalt palju ka madalsoid, kusjuures siirdesoid leidub tunduvalt
vähem. Tuntuim suur madalsoo on
siin Pärnumaa piiril Avaste looduskaitsealal olev Avaste soo.
Peale suuremate soode on
Raplamaale tunnuslikud arvukad
väikesed, kuid samas väga huvitava
elustikuga madal- ja allikasood. Hulk
sedalaadi soid on kuivendamise käigus hävinud ning seetõttu on allesjäänute väärtus veelgi suurem. Nõnda
asub Neitsipere allikate juures soolapp, mis on taimehuvilistele tõeline
paradiis. Siin kasvab näiteks kümmekond liiki käpalisi ja eesti soojumikas
(Saussurea alpina subsp. esthonica).
Paljud Raplamaa sood jäävad suuremate kaitsealade koosseisu või on
need eraldi kaitse alla võetud: näiteks
Mukri (¥ 6) ja Ellamaa raba Mukri
maastikukaitsealal, Pilkuse raba
samanimelisel maastikukaitsealal. Siinsetest soodest saavad alguse
Keila, Pärnu ja Kasari jõgikonda
kuuluvad jõed.
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Mitmekesine elustik. Metsad ja sood,
loopealsed ja pärandkooslused ning
lõputud üleminekualad pakuvad elupaiku nii laialt levinud kui ka haruldastele liikidele. Ohustatud linnuliikidest
pesitseb siin nelja liiki kotkaid: kaljukotkas, suur- ja väike konnakotkas
ning merikotkas. Neist kõige arvukamalt on teada väike-konnakotka
pesi: umbes veerandsada. Samuti on
teada peaaegu paarkümmend musttoonekure pesapaika ja 45 metsise
eluala. Viimastel aastatel on maakonnas pesitsema asunud laululuiged ja
tamme-kirjurähnid. Imetajatest väärib märkimist siinse ilvese-, hundi- ja
karuasurkonna hea seisund (¥ 2).
Hoopis halvemini on viimastel
aastakümnetel läinud lendoravatel.
Veel kümmekond aastat tagasi leiti
nende tegevusjälgi Teenuse jõe äärsetest metsadest. Paraku ei ole värskemaid tõendeid selle kohta, kas nad
on suutnud seal tänini ellu jääda.
Raplamaal on väljapoole kaitsealasid jäävate ohustatud liikide leiukohtade kaitseks loodud 73 püsielupaika.
Tavapärasemate metsiste, kotkaste ja
must-toonekurgede pesitsuspaikade
kaitseks loodud püsielupaikade kõrval leidub Raplamaal ka kroonliudiku (¥ 7) kaitsealuseid kasvukohti,
näiteks Rõkkalus ja Lipal, lepa-kärbseseene kasvukoht Mahtras ja ebalimanuti kasvukoht Jalusel.

¥ 7. Kroonliudik on teise kaitsekategrooria
liik, keda üksikutes kohtades on leitud ka
Raplamaal. Tema viljakehad on esialgu
pinnasesse peitunud ja kerajad, kasvades
need lõhenevad ja muutuvad kausikujuliseks.
Seen on mürgine
FOTO: NELE INGERPUU

¥ 6. Lõuna-Raplamaale jääv Mukri maastikukaitseala hõlmab kahte teega eraldatud
rabalaama. Rabas leidub arvukalt älveid ja laukaid; huvilistel on nendega võimalik lähemalt
tutvuda matkarajal

Maakonnas kasvavate kaitstavate
taimede loetelu on üsna pikk. Kõrgeima
kaitsekategooria liikidest kasvab siin
ogane astelsõnajalg (Polystichum aculeatum), kelle ainus teadaolev leiukoht
Eestis asub Kohila kandis, ja loopealsetel püstkivirik, kelle 14 Eestis teadaolevast leiukohast üheksa asub Raplamaal.
Loodusdirektiivi alusel väärtustatud soontaimedest võib Raplamaal
leida kõige enam kaunist kuldkinga
(Cypripedium calceolus): keskkonnaregistrisse on kantud 120 leiukohta. Temale
järgnevad eesti soojumikas ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum): mõlemaid
leidub 58 leiukohas; madal unilook
(Sisymbrium supinum; 11 leiukohta),
palu-karukell (10), soohiilakas (Liparis
loeselii; 2 leiukohta) ja karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa; 1 leiukoht).
Raplamaale omaseks taimeks võib
pidada vaid Loode-Eestis kasva-
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¥ 8. Oederi põiksammal (Plagiopus
oederiana) on haruldane ja ohustatud teise
kaitsekategooria samblaliik, keda on leitud
Raikküla pakamäelt
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vat püst-linalehikut [6]. See muidu
metsastepi piirkonnas levinud liik
on üsna tagasihoidliku välimusega.
Seetõttu pole paljud inimesed osanud
seda lubjarikastel looaladel kasvavat
taime ilmselt tähelegi panna.

Loodushoiu ajalugu. Siinne omapärane loodus on huviliste tähelepanu
köitnud juba pikka aega. Sellele viitab
asjaolu, et enne esimese looduskaitseseaduse vastuvõtmist 1935. aastal
käsitleti kaitset vajavate loodusmälestusmärkidena Varbola maalinna ümbruses kasvavaid vanu tammesid, Nurtu
hiietamme, Nurtu mõisa rohtaias sirguvat tammepuud, Sipa vallas Jõeküla
Sepa talu põllul olevat hiiepärna,
Kastna hiiepärna ning Hageri kirikumõisa lähedal kasvavat kadakat [10].
Looduskaitseseaduse alusel võeti
13. jaanuaril 1937. aastal looduskaitse
nõukogu otsusega praeguse Raplamaa
piires kaitse alla kaks Juurus kasvavat
tamme. Sõjaeelses looduskaitseregistris on ühe puu läbimõõduks rinnakõrguselt märgitud 0,95 meetrit ja puu
kõrguseks 11,8 meetrit; teisel puul vastavalt 0,78 meetrit ning 13 meetrit [7].
Kuuskümmend aastat hiljem ehk 1997.
aastal oli nende tammede ümbermõõt
aga vastavalt 3,6 ja 4 meetrit ning kõrgus 14 ja 16 meetrit [12].
1937. aasta maikuus võeti kaitse alla
aga Lipstu nõmm ning kolm Pahklas
asuvat rändrahnu: Vaeselapse leinakivi, Pahkla suurkivi ehk Eesti kivide
kuningas ja Mägrakivi. Eestimaa kivide
kuningas on graniitrahn, mille mõõtmed
on: 10,1 x 9,7 x 4,3 m ja 29,7 m [11].
Pahkla suurkivi lähedale jääv
Vaeselapse leinakivi (ka Ussikivi või
Vaese Mari kivi) on risttahuka sarnane helepruun rabakivirahn, mille
pikkus on 6,5 meetrit, laius 4,9 meetrit, kõrgus 3 meetrit ja ümbermõõt
16,4 meetrit. Rahnu küljed on peaaegu vertikaalsed ja lagi kallakuga.
Mägrakivi (ka Määrakivi) on rabakivi, roosakatooniline, ilma tüüpilise
ovoidstruktuurita rahn, mille pikkus
ulatub 7,2 meetrini ja laius 7 meetrini, kivi on 3,7 meetrit kõrge ning
selle ümbermõõt on 20,4 meetrit [7].
Veel praegugi võib Mägrakivi juures
märgata sõjaeelset looduskaitsetähist:
kolmnurkse ristlõike ja „LK” tähisega
betoonist tulpa.

Eesti NSV looduskaitse seaduse vastuvõtmine 1957. aastal andis uue hoo
looduskaitsekorraldusele. 1958. aastal
otsustas Märjamaa rajooni töörahvasaadikute nõukogu (TSN) täitevkomitee võtta kohaliku kaitse all endised
mõisapargid Haimres, Põllil, Soonistes,
Loodnas, Maidlas, Vaimõisas, Orgital,
Kastis, Märjamaal, Sõtkes ja Pajakal,
suure pärna Märjamaa haigla õues,
Niidiaia tammiku, Haimre mõisa
lehiserühma, paljandi („loopealne”)
Sõtkes, Pühajõe allikad, Kükita rändrahnu ning endise Hiie talu tammekuuse segametsa Pajakal. Otsus on
oluline seetõttu, et vabariikliku tähtsusega kaitstavate objektide nimekiri
valmis alles 1959. aastal.
1959. aasta märtsis võttis Rapla
rajooni TSN täitevkomitee kaitse
all 30 mõisaparki, 32 puudesalu,
45 põlispuud või puuderühma, 13
rändrahnu, 1 raba, 4 karstiala ja 3
allikat. Samal aastal kinnitati Eesti
NSV ministrite nõukogu korraldusega nr 331 vabariikliku tähtsusega
loodusobjektid; neist paljud olid juba
enne kohalikul tasandil kaitse all,
kuid lisandus ka uusi objekte, näiteks Kuimetsa urked ja Pae karstiala.
1950. aastatel hoogustus mitmel pool Eestis maaparandus. See
hävitas senise loodusliku tasakaalu
ning muutis pöördumatult nii märgade metsade ja soode kui ka maastiku ilmet tervikuna. Olukord pani
muretsema ka Raplamaa looduskaitsjaid, sest sedalaadi looduse ümberkorraldamine oleks kaasa toonud
lagedad uudismaaväljad. Et sellele
vastu seista, võeti Raplamaal kaitse
alla hulk väikseid maastikuelemente,
pinnavorme, üksikpuid ja puudesalusid, kuid ka suuremaid soid.
Oluline samm tehti 1981. aastal,
kui Eestis loodi kolmkümmend sookaitseala. Neist jäävad kas osaliselt
või täielikult Rapla maakonda Avaste
(1635 ha), Aela-Viirika (260 ha), Keava
(1577 ha), Loosalu (867 ha), Mahtra
(545 ha), Piiumetsa (256 ha) ja Palasi
(583 ha). Peale nende võeti kohaliku
kaitse alla Rabivere ja Atla raba.
Väga pikk ja keeruline on olnud
siinsete loometsade kaitsmise lugu:
suure töö viljana loodi kogu maailmas
esinduslik Vardi loometsade kaitseala
(praegune Vardi looduskaitseala).

Väga olulise panuse on siin andnud
metsameestest Ehrpaiside suguvõsa.
Märkimisväärselt on aidanud
Raplamaa loodust hoida Natura alade
loomine. Raplamaal ja Läänemaal
juhtprojekti käigus tehtud inventuuride ja hindamiste käigus selgus hulgaliselt loodusväärtusi, millest olulisemad
on nüüdseks kaitse- või hoiualadena
kaitse all (sood Tõrasoo looduskaitsealal, Kastna hoiuala, Marimetsa–
Õmma hoiuala; erisuguste niidu- ja
metsatüüpide ning magevee-elustiku
kaitseks loodud Sulu hoiuala).

Kaitsealust maad on omajagu.
Keskkonnaregistri andmetel on praegusajal Raplamaast looduskaitse all
ligikaudu 19%, mis on teiste maakondadega võrreldes keskmine tase [1].
Siin on 10 looduskaitseala, 15 maastikukaitseala, 9 määratlemata tüübiga
ehk uuendamata kaitsekorraga kaitseala, 59 kaitstavat parki või puistut, 35
hoiuala ja 73 kaitstava liigi püsielupaika
ning 132 kaitsealust looduse üksikobjekti. Viimastest on kaitstavaid üksikpuid või puuderühmi 80, rändrahne ja
kivikülve 25, allikaid 10, väiksemaid
pinnavorme 15 ja veel Imsi järv.
Sügav kummardus kõikidele looduse kaitsjatele, kes on kohati lootusetutes oludes teinud endast oleneva,
et Raplamaa loodusväärtused säiliksid ka järelpõlvedele. ■
1. Eesti looduse kaitse aastal 2011, 2012.
Keskkonnateabe Keskus. Tallinn.
2. Heinsalu, Ülo 1977. Karst ja looduskeskkond
Eesti NSVs. Valgus. Tallinn.
3. Heinsalu, Ülo 1987. Eesti NSV koopad. Valgus.
Tallinn.
4. Kenk, Olev 2013. Kuimetsa koobas võib osutuda Eesti pikimaks. – http://uudised.err.ee/index.
php?06273542.
5. Kiristaja, Piret 2003. Jalase maastikukaitseala.
– Eesti Loodus 54 (10): 472–474.
6. Kuusk, Vilma 2002. Püst-linalehik. – Eesti
Loodus 53 (5): 227.
7. Looduskaitse register 1936–1941. Koopia.
Käsikiri keskkonnaministeeriumis.
8. Nestor, Heldur; Heinsalu, Ülo 1992. Eesti ürglooduse raamat, VI osa, Rapla maakond. Käsikiri
keskkonnateabe keskuses.
9. Petersoo, Tiit 2012. Lipstu nõmme kaitseala
75. aastapäev. – Eesti Loodus 63 (12): 714–716.
10. Petersoo, Tiit; Kiili, Jaanus; Kask, Hetti. Looduskaitse Raplamaal. – www.raplamv.ee/raamat/uploads/artiklid_loodus/Koguteos_18_Raplamaa%20
looduskaitse.pdf (vaadatud mai 2013).
11. Pirrus, Enn 2009. Eestimaa suured kivid. Suurte
rändrahnude lugu. TTÜ geoloogia instituut. Tallinn.
12. Relve, Hendrik 2000. Eesti põlispuud. Projekti
„Põlispuu” andmed Eesti looduskaitsealustest
üksikpuudest ja põlispuudest. Infotrükk. Tallinn.
Uudo Timm (1959) on bioloog, töötab keskkonnaministeeriumi keskkonnateabe keskuses
keskkonnaregistriosakonna juhatajana.
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Põnevad põlispuud
Hendrik Relve

Raplamaal leidub huvitavaid puid hulgi: kes paistab silma suuruse,
kes tüve kuju, kes värvikate pärimuslugude poolest.

V

ahest tähelepanuväärseim
puuhiid Raplamaal on loo-

FOTOD: HENDRIK RELVE

duskaitsealune Sipa pärn: nii
aukartustäratavate mõõtmete kui ka
pärimuslugude rohkuse tõttu. Puu
asub Märjamaa vallas Sipa külas,
tema seisund on viimastel aastatel
muutunud selgelt kehvemaks. Ligi
kolmekümne aasta tagant mäletan
pärna seitsmeharulisena, nüüd on
harusid järel neli. Hiiu kõrguseks
mõõtsin 2006. aastal 13 meetrit.
Tüve ümbermõõtu ei saa rinnakõrguselt mõõta, sest sealt on puu
harunenud. Ka päris maapinna lähedalt on ümbermõõtu võimatu täpselt
võtta, sest tüve vastas lösutab madal
kivi. Kivi kohalt, maapinnast 60 cm
kõrguselt, kust tüvi pole veel harunenud, sain 2006. aastal tüve ümbermõõduks 890 cm. Võrreldes 1997.
aasta mõõtmistulemustega polnud
see sugugi suurenenud. Pärna pee-

takse Eesti jämedaimaks, mõõdetuna
maapinna lähedalt.
Sipa pärna kohta on teada rohkesti
pärimust. Puu rahvapärane nimetus
„iiepuu” näitab, et puu on kunagi
olnud püha ja sellele on ohverdatud.
Ajakirja Eesti Loodus 1976. aasta
jaanuarinumbris on Juhan Raidjõe
kirjutises „Sipa ohvripärn” andnud
ülevaate kohalikelt inimestelt kogutud rahvajuttudest. Ühes neist kõneldakse, et Sipa pärna juures olevat
käidud palju ohverdamas Põhjasõja
aegadel, kui siin kandis levis katk.
Toona olevat loodetud, et pühapuu
suudab katku eest kaitsta. Veel 19.
sajandi lõpul olnud kombeks tuua
pärnale ohvreid. Siis nähtud pärna
kõrval kivil vahel ohvriande: leiba,
soola ja muud.
Õige mitu pärimuslugu seostab
puud viljakusega. Selle pärna all olevat olnud kombeks kohtuda armas-

Eesti jämedaim saarepuu Veski saar on
äärmiselt muhkliku tüvega

tajapaaridel. Nii mõnegi paari olevat
vana puu kogu eluks kokku viinud.
Neile, kes puu all kohtumiste järel
paari läinud, pidi peresse sündima
seitse poega. See uskumus on arvatavasti seotud pärna harude arvuga:
varem oli neid samuti seitse.

Ka Eesti saarepuudest jämedaim

Sipa pärna juures käidi palju ohverdamas Põhjasõja aegu, kui siin kandis levis katk. Veel
19. sajandi lõpul olevat pärna kõrval kivil aeg-ajalt nähtud leiba, soola ja muid ohvriande
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kasvab Raplamaal. Looduskaitsealune Veski saar asub Vigala vallas
Kivi-Vigalas tiigi kaldal. Puu tüve rinnasümbermõõduks sain 2006. aastal
663 cm ja kõrguseks 25 m. Puu on
äärmiselt muhkliku tüvega ja altpoolt
rinnakõrgust isegi natukene peenem

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Patukahetsuse tamm: kes end tüveharude
vahelt läbi pressib, saab pattudest priiks

Eesti jämedaima, Kensapa õunapuu tüve ümbermõõt on üle kahe meetri

kui rinnakõrguselt. Kõige peenema
koha pealt allpool rinnakõrgust, 0,8
meetri kõrguselt maapinnast, sain
tüve ümbermõõduks 650 cm. Puu
on igati elujõuline.

Eesti kadakarekordi leiab samuti
siitmailt. Looduskaitsealuse Lokuta
kadaka tüve rinnasümbermõõduks
sain 2007. aastal 217 cm. Puu kasvab Raikküla vallas Metskülas keset
Lokuta talu avarat põldu. Esimest
korda mõõtis puu ümbermõõtu
1978. aastal tolleaegne looduskaitseinspektor Tiit Petersoo ja sai rinnasümbermõõduks 188 cm. Seega oli
puu kolmekümne aastaga märgatavalt jämenenud. Praegu on ta täies
elujõus.

Ka kaks Eesti jämedaimat õunapuud, mõõdetuna rinnakõrguselt,
leiame Rapla maakonnast. Esimene
neist on Kensapa õunapuu, kes
kasvab Raplamaal Raikküla vallas
Keo külas Kensapa talu maal eluhoonest vaid mõnekümne meetri
kaugusel. Liigilt ei kuulu ta küll
mets-õunapuude hulka, nagu varem
arvati, vaid on aed-õunapuu. Tema
tüve rinnasümbermõõduks sain
2012. aastal 206 cm ja puu kõrguseks 8 m. Tüves on küll 1,3 meetri
kõrgusel suur õõnsus, aga üldiselt on
puu seisund hea.
Peaaegu niisama suure tüve rinnasümbermõõduga on teinegi, Oru
õunapuu. Tema tüve rinnasümbermõõduks sain 2012. aastal 203 cm.

Varasemast kahest harust on üks
praeguseks murdunud. Mõõdetuna
altpoolt, murdumiskoha kõige peenema koha pealt, s.o 0,7 meetri
kõrguselt maapinnast, oli tüve
ümbermõõt 257 cm. Puu kõrguseks
sain möödunud aastal kaheksa meetrit. Puu asub Rapla vallas Raka külas.
Temagi kuulub liigilt aed-õunapuude
hulka.

Erilise kujuga tüvi on Patukahetsuse tammel, kes kasvab Märjamaa
vallas Sipa küla lähedal kaitsealuse
Angasilla mäe nõlval metsas. Umbes
sajandivanune madal ja kõveratüveline puu haruneb kohe maapinna lähedalt kaheks. Ligi kahe
meetri kõrgusel ühinevad harud
taas ühtseks tüveks. Puu on vaid 16
meetri kõrgune. Jämedama tüveharu
rinnasümbermõõt on 171 cm.
Kummalise tüvega seostuvad
kohalikud rahvajutud. Mille järgi
on tamm saanud säärase nime? Loo
selle kohta kõneles mulle 2001. aastal Sipa küla Mäe talu elanik Avo
Kivastik. Külas teatakse, et kes selle
tamme harude vahelt suudab läbi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vanale pärna 21 puuvelle on sirgunud kunagise hiiglase juurevõsudest

50

pugeda, saavat patust lahti. Läbi
mahtuda pole kerge, sest harudevahe on kitsas. Need, kes mingist
patust soovinud lahti saada, käinud
siin ikka üksinda, et ei oleks pealtnägijaid. Samalaadseid pärimuslugusid, kus kitsaste puuharude
vahelt läbi pugemine aitab näiteks
lastetuse vastu, aitab mehele saada
või mõjub muul viisil maagiliselt, on
Eesti rahvapärimuses teada mujaltki.
Patukahetsuse tamm ei ole looduskaitse all, kuid asub kaitsealal.

mõõduks sain 2010. aastal 235 cm,
mitu tüve on juurmises osas kokku
kasvanud.
Tüvekobarat peetakse üheks
puuks, sest tal on ühine juurestik.
Tüved on saanud alguse endise pärna
kännuvõsust. Kõrgeima haru kõrguseks mõõtsin 2010. aastal 30 m.
Edaspidi, kui tüved jämenevad, jääb
neid vähemaks, sest tõenäoliselt
hakkavad nad omavahel kokku kasvama. Vanale pärn on üksikobjektina
looduskaitse all.

Iseäraliku tüvega, õigemini tüvede
rühmaga , on tähelepanuväärne

Märkimisväärsemaid pärimuspuid Raplamaal on looduskaitse-

Vanale pärn. Puu kasvab Käru vallas Vanale talu maal metsatee ääres.
Eemalt vaadates on raske uskuda,
et tegemist on ühe puuga: samast
kohast kasvab välja 21 eri jämedusega tüve. Jämedaima tüve ümber-

alune Kastna Hiiemäe pärn. Pärn
asub Kehtna vallas Kastna külas
Maasiksaare talu juures Hiiemäe
kingu nõlval. Otse maapinnalt haruneval puul on 11 haru. Pärna kõrgus
oli 1997. aastal 14 m ja kõige jäme-
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dama haru ümbermõõt rinnakõrguselt 165 cm.
Maasiksaare talu peremees Endel
Õispuu, kellega viimati ajasime taluõuel juttu 2011. aastal, mäletab hästi
lugu, mida oli kõnelenud talu vanaperemees Mihkel Klein, kes elas
105-aastaseks. Pärimuse järgi asunud koha peal, kus praegu on mägi
ja puu, kunagi põld. Põllul kündnud
mees härgadega. Äkki näinud tema
naine taluõuelt, et taevast lennanud
nende poole hiis. Naine hõiganud:
„Vanamees, hoia alt ära, hiis tuleb!”
Kuid mees ei kuulnud naise hüüdu.
Ta jäänud koos härgadega mäe alla.
Selle koha pealt, kus mehike mäe
alla jäänud, kasvanud välja pärn.
Lugusid, kuidas Kastna Hiiemägi
oli kunagi taevast kohale lennanud ja kündja või koguni terve
küla enda alla matnud, olen kirjan-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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dusmuuseumi rahvaluulearhiivist
lugenud päris mitu. Varaseim kirjapandud lugu pärineb 1902. aastast.
Sedalaadi rahvajuttude rohkus viitab, et Kastna Hiiemäge ja pärna on
peetud pühapuuks.
Varem olevat nüüdse mitmeharulise pärna asemel kasvanud ühetüveline suur puu. Kuid see murdunud
ja selle asemele kasvanud kännuvõsudest uued pärnatüved. Kinnituse
leiab kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivist: 1939. aastal on kohalik mees Erich Siniver teatanud, et
varem kasvanud Kastna mäe otsas
hiigelsuur pärn, mille all käidud
ohverdamas ja endisi külaelanikke
mälestamas.

Pärimust kannab ka Märjamaa vallas Ojaäärse külas Oja talu maal
asuv Lebinase pärn. Puud tuntakse ka Nurtu pärna nime all. Pärn
kasvab otse Valgu–Libatse maantee
ääres. 2000. aastal pärna tüvi murdus. Praegu on vana tüügas ajanud
rohkesti kännuvõsusid, mis edaspidi
sirguvad tüvedeks. Niisiis ei ole puu
kindlasti surnud.
Rahvajutu järgi kasvanud siin
kunagi lähestikku kaks pärna. Need
olnud pühapuud: kes neile puudele
viga teinud, seda tabanud karistus.
Mõnekümne aasta eest raiunud
kohalik mees Ojaäärse Villem ühe

Käharpea mänd, teadaolevalt Raplamaa jämedaim, mäletab endanimelist talu, mille pühkis
maa pealt küüditamine

pärnadest maha. Pool aastat hiljem
jäänud ta kättpidi veski jõurihma
vahele ning mõne päeva pärast surnud vigastuste tõttu.
Allesjäänud pärna juures juhtunud viimati õnnetus nõukogude
ajal. Üks kolhoosi traktorist hakanud pärna all oma traktori mootorit parandama. Pärnal ulatunud üks
jäme ja pikk oks paari meetri kõr-

Kastna Hiiemäe pärn olevat võrsunud künnimehest, kes ei märganud taevast kaela sadava hiie
eest pakku joosta. Siingi on praegused tüved kasvanud esivanema kännuvõsudest

gusel tüvest eemale. Mees sidunud
selle külge trossi ja vinnanud vintsiga
traktorimootori üles. Kuid oks murdunud ja traktorist sattunud haiglasse.

Raplamaa ja Harjumaa piiril Kohila
vallas Visla külas asub looduskaitsealune Käharpea mänd. Kunagisest
Käharpea talust, mille õuemaal mänd
kasvas ja mille järgi puu oli nime saanud, ei ole enam järel ühtegi hoonet. Männi kõrguseks mõõtsin 2010.
aastal 12 m ja tüve ümbermõõduks
rinnakõrguselt 310 cm. Täies elujõus
puu ligikaudseks vanuseks arvestasin
2010. aastal saetud jämeda oksaharu
tüüka järgi 250 aastat.
Enne Teist maailmasõda asus siin
võrdlemisi jõukas Käharpea talu, mis
olevat saanud nime kähara võrakujuga põlismänni järgi. Nõukogude
võimu tulekul küüditati Käharpea
talu pere Siberisse. Hooned jäid tühjaks ja lagunesid. Põlismändi, mis
ühtlasi on teadaolevalt Raplamaa
jämedaim mänd, võib pidada mälestusmärgiks nendele paljudele heal
järjel taludele, mis hävisid koos Eesti
iseseisvuse kaotamisega. ■
Hendrik Relve (1948) on Eesti põlispuude uurija,
ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.
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Raplamaal kasvab
palju kaasikuid
ja kuusikuid
Heiki Hepner

Raplamaa on metsarikas maakond. Oma metsasusega ületab ta paljusid
maakondi, olles 15 maakonna seas viiendal kohal. Eesti keskmine metsasus
on 50,3%, Raplamaal aga 53,2%. Kokku võtavad metsad Raplamaal enda alla
158 500 hektarit, hõlmates 7,2% Eesti metsadest.

K

olmveerand Raplamaa metsadest on kantud metsaregistrisse. Seega on nende metsade
kohta võimalik saada põhjalikke
andmeid. Edasine analüüs tuginebki
eelkõige metsaregistri andmetele,
kust aitas päringuid teha Enn Pärt.
Konkurentsitult kõige metsasem
vald Raplamaal on Käru vald, kus
ligi kolmveerand maast on kaetud
metsaga. Raplamaa keskmisest enam
on metsa veel Märjamaa, Kehtna
ja Raikküla vallas. Kõige vähem
metsa on maakonna edelanurgas
asuvas Vigala vallas (38,9%) ja seda
isegi võrreldes väikese, linnalise iseloomuga Järvakandi vallaga. Alla
Eesti keskmise metsasusega on veel

Rapla, Juuru ja Kaiu vald. Täpselt
Eesti keskmisega võrdsel tasemel
on aga metsasus Kohila vallas. Nii
võimegi kokku võtta, et Raplamaa
põhjapoolne osa ja edelanurk on
väiksema metsasusega kui lõunapoolne osa.

Raplamaal leidub kõiki metsakasvukohatüüpe. Kõige rohkem on
soovikumetsi, mis võtavad enda
alla peaaegu kolmandiku kõikidest
puistutest, kusjuures 56% soovikumetsadest on kaasikud. Kuusikuid
ja männikuid leidub peaaegu võrdselt, 15% ja 13%. Teisi puistuid on
vähem: hall-lepikuid 9%, haavikuid
4% ja sanglepikuid 3%. Samas on

Tabel 1. Raplamaa valdade metsasus (allikas: keskkonnateabe keskus, 2011)
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Vald

Valla pindala

Metsamaa
pindala

Juuru

15 240

6250

Valla
Metsamaad registris
metsasus % kokku
riigimets eramets
41
4610
1969
2641

Järvakandi

485

270

55,7

204

178

26

Kaiu

26 100

12 730

48,8

10 280

4012

6268

Kehtna

50 730

27 920

55

23 544

10 157

13 387

Kohila

23 020

11 570

50,3

7361

2854

4507

Käru

21 490

15 590

72,5

13 745

8076

5669

Märjamaa

87 200

50 640

58,1

37 630

13 862

23 768

Raikküla

22 400

12 240

54,6

8859

3180

5679

Rapla

24 330

10 800

44,4

6622

1581

5041

Vigala
Kokku

26 980
297 975

10 490
158 500

38,9
53,2

7076
119 931

3691
49 560

3385
70 371
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71% maakonna sanglepikutest ja
35% haavikutest just soovikumetsad.
Üle kolmandiku maakonna soovikumetsadest paikneb Märjamaa vallas, 27% Kehtna ja 12% Käru vallas.
Kui Märjamaa ja Kehtna vallas jälgib
soovikumetsade liigiline koosseis laias
laastus maakonna keskmist, siis Käru
vallas on ligi kolmveerand kaasikud ja
soovikumännikud peaaegu puuduvad.
Ligi viiendik Raplamaa metsadest
on laanemetsad, kus sagedaim on
sinilille kasvukohatüüp. Pooled laanemetsadest on kuusikud, viiendik
männikud, 17% kaasikud ning 7%
hall-lepikud. Kuna märkimisväärne
osa Raplamaa muldade aluskivimist
on lubjakivi, leidub siin rohkelt üleminekualasid sinilille kasvukohatüübilt kastikuloo kasvukohatüübile, mis
Jaanus Paali klassifikatsiooni järgi liigituvad sürjametsade tüübirühma.

Loometsi võib kindlasti pidada maakonna metsade kroonijuveeliks, sest
nende levik nii Eestis kui ka maailmas laiemalt on küllaltki piiratud.
15% Eesti loometsadest kasvab
Raplamaal ja üle poole (56%) neist
jääb Märjamaa valda. Ligi veerand
maakonna loometsadest asub (23%)
Raikküla vallas, Kohila vallas on neid
10% ja Rapla vallas 8%. Teistele valdadele jääb kokku kõigest 3%.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Loometsad kokku hõlmavad 8%
kõigist maakonna puistutest ja kuna
tegemist on põuakartlike muldadega,
on arusaadav, et 68% loometsadest
on männikud. Veerand on lookuusikud, ligi 5% aga lookaasikud. Umbes
ühe protsendi loometsadest hõlmavad keskkonnakaitse mõttes väga
kõrgelt hinnatud lootammikud.
Enamik (94%) loometsi kuulub kastikuloo kasvukohatüüpi.

Palumetsad hõlmavad maakonna
metsadest 16%. Enamik neist (44%)
on männikud, ligi kolmandik (32%)
kuusikud ja ligi viiendik (19%) kaasikud. Valdavalt paiknevad palumetsad maakonna lõunapoolses osas.
Veerand kõigist maakonna palumetsadest kasvab Märjamaa vallas, 22%
Käru, 21% Kehtna ja 12% Vigala
vallas.
Peale looalade on Raplamaa ka
suurte soode ja soometsade maa.
Seetõttu on ligi viiendik metsadest
soometsad. Pool soometsadest on
kõdusoometsad, mis viitab aastakümneid tagasi tehtud metsakuivendusele. Kuivenduse abil ei ole mitte
ainult parandatud kasvukoha viljakust: üksiti võimaldab see majandada
metsi liigniisketel aladel.
Üle veerandi kõigist kõdusoometsadest on levinud Kehtna vallas.
Kehtnale järgneb 22% Märjamaa
vald ja 18% Kaiu vald. Pooled kõdusoometsadest on kaasikud, kolmandik männikud ja seitsmendik
kuusikud.
Samblasoometsad võtavad maakonna metsadest enda alla 6%. Ligi
veerand (24%) nendest metsadest
kasvab Kehtna vallas, üle viiendiku
(21%) aga Kaiu vallas ning 13%
Märjamaa vallas. Samblasoometsad
on tugevalt liigniisked ja väheviljakad, seepärast domineerivad siin
männikud, mida on 90% kõigist
maakonna samblasoometsadest.
Ülejäänud osa jääb sookaasikutele.
Rohusoometsi leidub kõige
vähem, vaid 3% kõigist metsadest, ning neist on konkurentsitult
kõige rohkem kaasikuid (74%).
Kaasikutele järgnevad männikud
(17%) ja kuusikud (4%) ning sanglepikud. Sanglepikud eelistavad
rohusoometsade hulka jäävat vähe

levinud lodu kasvukohatüüpi, mis
on nende meeliskasvukoht.
Rabastuvaid metsi on maakonnas kõigest 1%. Ligi kolmveerand
rabastuvatest metsadest on männikud, 16% sookaasikud ja 10%
kuusikud.
Liivaseid nõmmemetsi kasvab
Raplamaal erakordselt vähe. Väga
vähe leidub ka puistangumetsi, mis
Raplamaal on tekkinud eelkõige
endiste kruusakarjääride rekultiveerimise tulemusena. Kuna puistangumetsade kasvukohad on enamasti
toitainevaesed, valitsevad siin männikud (59%), kuid arvestatav osa
(19%) on ka hall-lepikud.

Kõige levinumad puistud Raplamaal
on kaasikud. Kui Eestis hõlmavad
kaasikud 30% kõigist puistutest, siis
Raplamaal on nende osakaal neli
protsenti suurem. Kaasikute vanuseline koosseis jälgib üldiselt Eesti
keskmist suundumust, seega on
vanemaid puistuid rohkem kui nooremaid.
Siiski leidub Raplamaal vanemaid puistuid pisut rohkem kui
Eestis keskmiselt. Kaasikute keskmine vanus on 48 aastat, s.o Eesti
keskmisest paar aastat vanem, ning
59% puistutest on üle 40 aasta
vanad. Kaasikute keskmine tagavara
138 tm/ha jääb selgelt alla Eesti keskmisele. Kaasikute keskmine juurdekasv on suhteliselt tagasihoidlik,
4,5 tm/ha aastas. Kõik kokku viitab
sellele, et Raplamaa kaasikud kasvavad valdavalt kehvadel toitainevaestel muldadel.
Männikuid on Raplamaa metsadest 30%, Eesti keskmisega kõrvutades on see suhtarv 4% väiksem.
Kui Eestis on keskmiselt 57% männikutest üle 60 aasta vanused, siis
Raplamaal koguni 71%. Maakonna
männikute keskmine vanus on isegi
80 aastat – Eesti keskmisest märgatavalt kõrgem iga. Raplamaa männikute keskmine tagavara on hektari
kohta 180 tm, millega jäädakse Eesti
keskmisest kõvasti maha. Ka männikute aastane juurdekasv (3,9 tm/ha)
jääb Eesti keskmisele alla.
Kuusikute osakaal Raplamaa
metsades on Eesti keskmisega võrreldes palju suurem. Nii hõlmavad

kõdusoo-
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6%

rabastuvad1%

9%
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nõmme0%
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palu16%

sooviku31%
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Joonis 1. Raplamaa metsade jagunemine
kasvukohatüüpide järgi keskkonnateabe
keskuse (2011) andmetel
sanglepikud
1%

hall-lepikud
muud
1%

haavikud
4%

6%

männikud
30%
kaasikud
34%

kuusikud
24%

Joonis 2. Puistute jaotus peapuuliigi järgi
keskkonnateabe keskuse (2011) andmetel

kuusikud siin ligi veerandi kõigist
puistutest. Kuusikute jagunemine
valdade kaupa jälgib enam-vähem
sama mustrit kui männikute jaotus.
Kuusikute keskmine vanus on 62
aastat, nõnda on nad Eesti keskmisest kolm aastat eakamad. Vanuselise
koosseisu poolest on Raplamaal
vanemaid kuusikuid siiski märksa
rohkem kui Eestis keskmisena. Nii
on pooled puistutest üle 60-aastased, samal ajal kui Eesti keskmisena
on selliseid metsi 41%. Kuusikute
keskmine tagavara hektari kohta
on 172 tm, mis jääb riigi keskmisele
ligi 10 tm alla. Ka kuusikute aastane
juurdekasv (5,9 tm/ha) on Eesti
keskmisest selgelt väiksem.
Hall-lepikute rohkus on selge viide
põllumajandusmaade hülgamisele
viimastel aastakümnetel. Raplamaal
katavad hall-lepikud 6% kogu metsapinnast: see ületab Eesti keskmist
mõne protsendikümnendikuga.
Statistilise metsainventuuri (SMI)
andmetel (haarab ka neid metsi,
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mis ei ole metsaregistrisse kantud)
on hall-lepikute osakaal Eestis üle
kaheksa protsendi. Küllap on nende
puistute osatähtsus ka Raplamaal
suurem, kui metsaregistri andmed
seda näitavad. Isiklike kogemuste
põhjal julgen väita, et võsastunud
endised põllumaad jõuavad metsaregistrisse tavaliselt kümne-kahekümneaastase viivitusega, mistõttu
üks osa hall-lepikuid metsaregistris
kindlasti veel ei kajastu.
Eeltoodu lubab väita, et Raplamaal
on põllumaid jäetud sööti ja metsastuma vähemalt samas mahus kui
Eestis keskmisena. Hall-lepikud on
väga kiire kasvuga ja nende parimaks raievanuseks peetakse 30 aastat, seega on optimaalne keskmine
vanus 15 aastat. Raplamaal on see
aga 32 aastat ehk siis optimaalsest
üle poole rohkem.
Eestis keskmiselt on hall-lepikud
kaks aastat nooremad, mis on siiski
väga kõrge keskmine vanus. Ligi
kolmveerand hall-lepikutest on üle
20 aasta vanad, s.o Eesti keskmisega
võrreldes enam-vähem samaväärne.
Keskmine hall-lepikute tagavara
137 tm/ha on ligikaudu võrdne Eesti
keskmisega.
Haavikuid on maakonnas 4% kõigist puistutest: metsaregistri järgi on
see umbes Eesti keskmine tase. SMI
andmetel on haavikuid kuni paari
protsendi võrra rohkem. Ka haavad
on kiirekasvulised ja suhteliselt lühikese elueaga puud. Seega ei tohiks
haavikute keskmine vanus väga kõrge
olla. Tegelikult on maakonna haavikute keskmine vanus kõrge (47 a)
ja vanade haavikute osakaal märkimisväärselt suur. Üle 40-aastased

haavikud hõlmavad Raplamaal 60%
kõigist puistutest. Haavikute keskmine tagavara on Raplamaal 168 tm/
ha, mis ületab mõne tihumeetriga
Eesti keskmist. Haavikute juurdekasv
on 5,3 tm/ha, mis jääb riigi keskmisele alla.
Sanglepikuid on kõigest 1% maakonna metsadest ja ligi 40% neist
kasvab maakonna suurimas vallas Märjamaal. Arvestataval hulgal leidub neid ka Kehtna, Käru ja
Vigala vallas, natuke Kaiu vallas,
kuid teistes valdades äärmiselt vähe.
Maakonna sanglepikute keskmine
vanus on 52 aastat, s.o riigi keskmisest aasta jagu kõrgem vanus. 68%
lepikutest on üle 40 aasta vanad.
Sanglepikute keskmine hektaritagavara on Raplamaal 177 tm, mis on
Eesti keskmisest mõne tihumeetri
võrra suurem. Samas jääb juurdekasv (4,5 tm/ha) riigi keskmisele alla.
Muid puistuid on Raplamaal 0,6
protsendi jagu. Enim levinud neist on
tammikud, mis võtavad enda alla ligi
300 hektarit. Tammikute keskmine
tagavara on 156 tm/ha, mis ületab
Eesti keskmist tunduvalt. Ent tammikute keskmine vanus, 91 aastat, on
võrdne riigi keskmisega. Saarikute
pindala jääb alla 200 hektari, nagu
ka teiste vähem levinud puuliikide
(lehised, vahtrad jne) puistute puhul
kokku.

Metsamaa väärtus. Raplamaa metsade keskmine kasvukohaheadus
ehk boniteet on 2,5, mis on kolm
kümnendikku madalam Eesti keskmisest. Selle näitajaga ollakse teiste
maakondadega võrreldes 11. kohal.
Omandivormi järgi on maakonna

Tabel 2. Puistute kasvukohaheadus (allikas: keskkonnateabe keskus, 2011)
Valitsev puuliik
Männikud
3%

Kaasikud
Haavikud

3%

Sanglepikud
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Kaitsealused metsad hõlmavad
18% Raplamaa metsade üldpindalast. Kokku on Raplamaal kaitsealasid 55 875 hektarit, millest 28 750
hektarit ehk 51% katavad metsad.
37% kaitsealustest metsadest kuulub sihtkaitsevööndisse, 47% piiranguvööndisse ja 16% hoiualade
koosseisu. Raplamaal on loodud 33
hoiuala, neist 23 alal (70%) on vähemalt üheks sihiks seatud ka metsade
kaitse.
Kaitstavaid metsi jagub üsna võrdselt kõikidesse valdadesse, kui jätta
kõrvale väike Järvakandi vald. 2000.
aasta välitööde andmete järgi valiti
Raplamaal välja seitse ala, mille
üks eesmärk on hoida loometsi [4].
Nüüdseks on neist ühel või teisel
moel kaitse all kuus ala.

Kokku võttes: Eesti keskmistest näitajatest eristuvad Raplamaa metsad
kuusikute ja kaasikute suurema osatähtsuse ning männikute väiksema
osakaalu poolest. Metsad on vanad,
suhteliselt väikese tagavara ja madala
boniteediga ning kasvavad pigem
väheviljakatel aladel. Looduskaitse
seisukohast on suur osakaal kaitstavatel metsadel, millest eraldi väärivad esiletõstmist kaitsealused
loometsad. ■

Boniteet
IA

Kuusikud

erametsade boniteet (2,4) kõrgem
kui riigimetsas (2,7).
Valdavalt on puistute boniteet
riigi keskmisest madalam ka puuliigiti. Maakonna männikute kasvukohaheadus on 3,2, kaasikutel 2,4 ja
hall-lepikutel 1,8. Haavikute boniteet
(1,5) on riigi keskmisega võrdväärne;
ainsana on natuke parema boniteediga vähe levinud sanglepikud (2,2)
ja tammikud (3,0).
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5%

26%

31%

22%

12%

4%

22%

50%

20%

4%

1%

12%

44%

32%

10%

2%

47%

45%

5%

8%

65%

25%

2%

Hall-lepikud

1%

22%

71%

6%

Teised

2%

8%

32%

49%

9%
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1%

14%

41%

27%

11%
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5%

1%

1. Aastaraamat „Mets 2009”. Keskkonnateabe keskus 2010, Tallinn: 3–38.
2. Ehrpais, Jüri 2001. Märkmeid Raplamaa loometsadest. – Ehrpais, Jüri (koost). Loometsad:
Raplamaal 11. septembril 2001 toimunud konverentsi materjale. Eesti metsaselts, Rapla: 47.
3. Eltermann, Veiko 2001. Raplamaa loometsad. –
Ehrpais, Jüri (koost). Loometsad: Raplamaal 11.
septembril 2001 toimunud konverentsi materjale. Eesti metsaselts, Rapla: 8.
4. Viilma, Kaili 2001. Loometsad ja nende loodusväärtus Raplamaal. – Ehrpais, Jüri (koost).
Loometsad: Raplamaal 11. septembril 2001 toimunud konverentsi materjale. Eesti metsaselts,
Rapla: 39–40.
Heiki Hepner (1966) on kaitsnud metsanduses
magistriväitekirja. Praegu Kohila vallavanem.
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Putukapärle
Raplamaalt
Allan Selin

Lutikalise Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) leidis autor Eesti esimese ja seni ainukese teadaoleva
eksemplarina 2003. aasta mais
Märjamaalt Sõtke külast. Lutikas
elab maapinnal, eelistades kuiva
ning heade varjevõimalustega elupaika. Liigi tunneb hästi ära, eriti
valmikuna: 6–8 mm pikkune must

Lutika Aphanus rolandri nimetus kannab endas Linné noomitust oma üleannetule kolleegile
FOTO: LOKILECH / WIKIMEDIA COMMONS

P

aljud putukaliigid sõltuvad
väga konkreetsest elukeskkonnast, näiteks vajavad kindla
vanusega taimi, kindlat niiskust,
temperatuuri, mulla koostist jne.
Seega võib juhtuda, et mõnele liigile
sobivad elupaigaks üksnes väga piiratud alad, kus langeb kokku mitu
elutähtsat tegurit.
Millegipärast ei ole Eestis kuigi
populaarne uurida putukaid, võrreldes näiteks lindude või taimedega,
ehkki avastada on äärmiselt palju.
Putukaliike on Eestis registreeritud 8500–9000, kuid neid võiks olla
märksa rohkem. Siinsed ja naabermaade entomoloogid avastavad igal
aastal Eesti faunale kümneid uusi
liike. Seega on putukate maailmas
uurimist-avastamist kuhjaga, leiduks
ainult rohkem huvilisi.
Raplamaal on putukaid uuritud väga juhuslikult. Ometi on see
maakond täiendanud Eesti putukate
nimestikku mitme põneva liigiga,
mõningad neist on jäänud seni ainukesteks leidudeks Eestist. Siin teemegi mõnega neist lähemalt tutvust.

FOTO: ANDRÉ KARWATH / WIKIMEDIA COMMONS

Raplamaa on mitmekesine maakond: leidub paepaljandeid, karstialasid,
järtasid, soid, puisniite, allikaid, jõgesid, järvi, erisuguseid metsi jne. Kõik
nad pakuvad elupaiku putukatele, kes enamasti toimetavad meie silmale
märkamatult ja sageli öö varjus.

Kui enamik lühitiiblasi meenutab saleda kehaga vilkaid ussikesi, siis mõni liik (pildil) on
kogukam, sarnanedes pigem hargita kõrvahargiga. Selline näeb välja ka Raplamaalt leitud
Tasgius winkleri

putukas, kelle kokku pandud tiivad manavad seljale selge oranži või
punase laigu. Ta liigub maapinnal kiiresti ja vajaduse korral lendab.
See lutikaline talvitub valmikuna.
Kirjanduse andmetel võib mõnes
levila osas kohata täiskasvanud isendeid aasta läbi. Teda on leitud kõi-

gist meie naaberriikidest, kuid seni
pole avastatud Leedust ja Taanist.
Euroopas on ta levinud küllaltki
laialdaselt.
Putuka ladinakeelse nimetuse lugu
väärib samuti märkimist. Tavaliselt
antakse putukale nimi leidja auks või
siis võetakse aluseks mõnd putuka
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Seni ainukene Eestis leitud ehmestiivaline Ylodes detruncatus

Mardika Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) lühitiiblaste sugukonnast leidis Eesti loodusmuuseumi
entomoloog Uno Roosileht 2012.
aasta septembris Sõtkest, püünistega
mardikaid kogudes.
Lühitiiblased (Staphylinidae) on
arvukas sugukond: Eestis leidub
üle 800 liigi, paljusid neist on raske
määrata. Putukavõõrale inimesele
meenutavad nad oma pika liikuva
tagakeha tõttu ussikesi. Enamik on
mõne millimeetri pikkused, jooksevad kiirelt ja lendavad meelsasti.
Tasgius winkleri on aga oma
sugukonnas silmapaistvalt suur:
13–20 mm pikkune tume mardikas
meenutab välimuselt pigem harkideta kõrvaharki. Mardikal on tugevad teravad lõuad. Eestis leidub
teisigi temaga sarnaseid lühitiiblasi,
seega, et liiki täpselt määrata, tuleb
mardikas kinni püüda.
56
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Meie naaberriikidest on seda lühitiiblast leitud Soomest ja Rootsist,
samuti Taanist. Laiemalt levinud on
ta Vahemere maades, Kaukaasias,
Araabia poolsaarel ja Ees-Aasias.
20. sajandi esimesel poolel jõudis
ta ka Põhja-Ameerikasse, kus teda
peetakse sünantroopseks liigiks, s.o
inimkaaslejaks.

Ehmestiivalise Ylodes detruncatus
(Martynov, 1924) leidsid autor ja
Soome kolleegid Eestis esimest korda
2010. aasta suvel Mõraste külast
Teenuse jõe äärest öisel valguspüügil.

FOTO: PJT56 / WIKIMEDIA COMMONS

omadust või elupaika kirjeldav sõna.
Seekord pani aga Karl Linné lutikale
nime oma õpilase Daniel Rolanderi
järgi selleks, et teda solvata: kreeka
keeles tähendavat aphanus alatut
või segast. Põlguse teenis Daniel ära
loodusteadlasele kohatu käitumisega Lõuna-Ameerikas Surinamis,
kuhu Linné oli ta saatnud koguma
teaduslikku materjali. Putukas ise on
sümpaatne tegelane, kelle leidude
kohta on teave väga teretulnud.

Ehmestiivaliste vastsed elutsevad
vees, neid tuntakse kui puruvanasid,
keda kalamehed kasutavad meelsasti
söödana. Vastsed ehitavad endale varjeks toredad torukesed, sageli kasutavad eri liigid erisugust materjali (liiva,
kivikesi, teokarpe, taimeosi jne).
Ehitusmaterjali osakesed ühendatakse
omavahel tugevalt võrguniidiga.
Enamik putukaid on nukuna täiesti
või peaaegu liikumisvõimetud, ent
ehmestiivaliste nukud on üllatavalt
aktiivsed. Viimases nukujärgus rebib
nukk tugevate lõugadega katki teda
kaitsva torukese otsa tehtud võrgendkaitse, ujub selili, kuni jõuab mingi esemeni, mille abil saab ronida veest välja,
kus siis nukust väljub tiivuline valmik.
Ehmestiivaliste valmikud ei toitu,
vaid ainult sigivad. Nad sarnanevad
liblikatega, soome keeles kutsutaksegi neid veeliblikateks (vesiperhoset).
Silmapaistvaim erinevus seisneb siiski
selles, et kui liblikate tiibu katavad
enamasti soomused, siis ehmestiivaliste tiivad on siledad või kaetud karvakestega („ehmestega”). Loomulikult
on ka palju muid erinevusi.
Eestis on praegu registreeritud
190 liiki ehmestiivalisi (Trichoptera),
nende liik õnnestub sageli määrata
vaid spetsialisti abiga.
Liik Ylodes detruncatus on registreeritud meie naabermaades Venemaal,
Soomes, Rootsis ja Lätis. Mujal
Euroopas on teda leitud veel vaid
Poolast ja Saksamaalt. Seega pole see

Cheilosia perekonna sirelased pole herilase kombel triibulised, nagu oleme harjunud, vaid
mustad nagu kärbsed muiste
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liik kuigi laialt levinud või siis on teda
vähe uuritud. Raplamaalased võivad
tunda uhkust, et neil on veel alles puhtaveeline jõgi, kus selline tore loom on
leidnud endale sobiliku elupaiga.

Kärbseliste hulka kuuluv sirelane
Cheilosia rufimana (Becker,1894) sattus autori või tema poja Argo Selini
võrku püügiretkel 2006. aasta mai
lõpus Märjamaal järtade juures. Samal
retkel koguti sealsamas Eesti faunale
veelgi lisa: sirelased Cheilosia vicina
(Zetterstedt,1849) ja Orthonevra
geniculata (Meigen,1830); mõni päev
hiljem tabati neid kaht liiki ka Sõtkest.
Eestis on registreeritud 240 liiki
sirelasi (Syrphidae). Välimuse poolest
meenutavad sirelased sageli herilasi
või mesilasi, just tänu sellisele mimikrile linnud neid ei puutu ja putukad
saavad rahulikult õitel toimetada.
Cheilosia rufimana on läikivmust
nagu teisedki sama perekonna liigid.
8–11 mm kehasuurust annab välja
korraliku kärbse mõõdu. Määramiseks
on vaja putukat lähemalt uurida.
Kirjanduse andmeil peaks vastsed
toituma ussitatral (Bistorta officinalis). Soomes, Rootsis ja Taanis on liik
registreeritud, kuid paljudes Euroopa
riikides, kaasa arvatud Lätis, Leedus
ja Venemaal, ei ole teda seni veel
kirja pandud.

Liblikatest tahaks ära märkida
Pammene suspectana (Lienig & Zeller,
1846), kes esimest korda Eestis sattus
autori valguspüünisesse 2000. aasta
mai lõpus Sõtkes. Tegemist on koisarnase pisiliblikaga, kelle tumeda kirjaga
tiivad moodustavad kokkupandult seljale heleda laigu. Et liiki määrata, on
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Pisiliblikas Pammene suspectana näeb välja üsna samasugune kui tema perekonnakaaslane
P. gallicolana (pildil), kes on samuti Eesti putukanimestikus alles uustulnuk

vaja liblikas kinni püüda ja lähemalt
vaadelda. Sageli õnnestub raskesti
määratavad putukaliigid kindlaks teha
vaid genitaale (suguelundeid) uurides.
Enamik Pammene perekonna liblikaid on seotud puude ja põõsastega,
kus nad toituvad viljades või koore all.
Valmikud ei lenda kuigi meelsasti toidutaimest kaugele, vaid proovivad leida
järglaskonnale elupaiga lähiümbrusest.
Pammene suspectana röövikud
elavad ja toituvad saare (Fraxinus
excelsior) koore all. Valmikuid võib
kohata aprilli lõpust juuni keskpaigani. Liiki on leitud Põhja- ja KeskEuroopa maadest, Lõuna-Euroopast
hajusamalt, mitte aga Balkanilt ega
Apenniinidelt. Mujal maailmas on
teda leitud Kaukaasiast, Araabia
poolsaarelt ja Põhja-Aafrikast. Meie
naabermaadest on seda liblikat leitud
Lätis, Soomes, Rootsis, samuti Taanis,
kuid mitte Leedus ja Venemaal.

T

ervet talupojatarkust leiab Märjamaa valla Veski
külas asuvast SILLAOTSA TALUMUUSEUMIST.
Enim õigusi ning võimalusi on siin lastel, aga
uudistamist jätkub ka nende vanematele. Meie tööd ja
tegemised on tihedalt seotud loodusega. Hoiul on üle 16
500 eseme rehepeksumasinast kotinõelani. Dendroparkides kasvab üle 200
erineva puu- ning põõsaliigi.
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Eestis on teda pärast esmasleidu püütud veel mõnel aastal siin-seal.
Nagu öeldud, on see liik otseselt
seotud saarepuudega, kuid meie saarepuude tervis on teatavasti vilets.
Väga oluline on jälgida saarikute käekäiku ja lasta sirguda uutel puudel –
ka selleks, et saareputukatel oleks, kus
elada ja uusi põlvkondi ilmale tuua.

Raplamaalt on leitud veel mitut liiki
haruldasi ja huvitavaid putukaid,
ent siin ei jõua neist pikemalt juttu
teha. Et putukate liigiline mitmekesisus on niivõrd suur ja elupaigad
paljudel liikidel väga piiratud, siis
jätkub putukahuvilistel ja väljaõppinud entomoloogidel tööd ja avastamisrõõmu aastakümneteks või isegi
-sadadeks nii Raplamaal kui ka mujal
maailmas. ■
Allan Selin on Eesti lepidopteroloogide seltsi
(www.lepidoptera.ee) liige.

TOOSIKANNU PUHKEKESKUS
• Majutus
• Matkarada
• Fotovarje
• Ulkisafari
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Märjamaa
looduses
on, mida
tähele
panna
Kirjanik Harri Jõgisalu
küsitlenud Toomas Kukk

Harri Jõgisalu on sündinud 24. augustil 1922 Korju külas Paadrema vallas. Lõpetas 1950 kaugõppes Tallinna õpetajate instituudi ja 1955
Herzeni-nimelise Leningradi pedagoogilise instituudi. Töötas 1941–1944 Martna ja Rõude algkoolis ning Lihula gümnaasiumis, 1947–1978
Märjamaa keskkoolis õpetaja ja õppealajuhatajana. 1941 ja 1944 oli Saksa sõjaväes, 1944–1946 Venemaal sõjavangis. Eesti kirjanike liidu
(EKL) liige 1977. aastast. 1984–1990 EKL välissuhete konsultant ja 1990–1992 juhatuse sekretär. Eesti NSV teeneline õpetaja (1962), Juhan
Smuuli preemia laureaat 1982 ja 1986, sai 1987 NSV Liidu lastekirjanduse võistlusel esikoha („Maaleib”), pälvinud auhinna Rapla Redel
(1998), Raplamaa aasta teo tiitli koos kaasautoritega (2009), Kultuuripärli (2013) ja Valgetähe V järgu teenetemärgi. Teoseid: „Kodu-uurija
käsiraamat” (koos Voldemar Milleriga, 1966), „Käopoja tänu” (1967, 1971), „Sass ja Jass” (1968), „Emakeele lugemik III klassile” (koos
Eha Hiiega, 1971, 1977, 1983), „Suutäis soolast” (1974), „Nõiutud allikas” (1974, 1981), „Kärp” (1981), „Maaleib” (1985), „Lugusid vanalt
Läänemaalt” (koos Lembit Tihkaniga, 1989), „Metsapaharet” (1993), „Valel poolel” (1998), „Meri põlõm’te paljas vesi: Kihnu arhipelaag”
(2006), „Mälestused I. Grand Marinast Kadriorgu” (2007, 2011), „Mu kodune Eestimaa. Läänemaa radadel” (2009), „Lummus. Romaan noortele” (2011), „Mälestused II. Märjamaalt Tallinna ja kaugemale” (2011), „Liisi, Kaspar ja teised kiisud” (2013).
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Olete Märjamaal elanud üle 60
aasta. Kas te olete Raplamaa elanik
või peate ennast läänemaalaseks?
Kogu varasem elujärg ja ka Märjamaal elamine on olnud seotud
Lääne maaga. Edaspidised käigud
on olnud samuti seotud Vana-Läänemaaga: Paatsalu, Rõude, Paadrema
kalmistu, kuhu on mu vanavanemad
maetud. Märjamaal elades polnud
Raplaga algul sidemeid, aga hiljem
on tõesti üha rohkem üritusi toimunud Raplamaal. Eriti pärast rongiliikluse lõppemist.

Kas üldse saab kõnelda Raplamaa
identiteedist: see on ju üsna tehislik
moodustis?
Ega vist, sest see on mitmest maakonnast kokku pandud. Rohkem
kokkupuuteid on mul olnud Eesti
looduskaitse seltsi osakondade
kaudu. Sealt on lähedasteks saanud Tiit Petersoo, Heik Past, Kalev ja
Lembit Tihkan ning teised.
Raplamaa endises Harjumaa-osas
on nii looduses kui ka ajaloos palju
omapärast ja tähelepanuväärset, kuid
Matsalu ja Lihula on mulle olnud
kogu aeg lähedased. Varem eriti
Matsalu, olen sealsetel laidudel käinud tolleaegsete looduseinimestega:
Aino Kumari, Valdur Paakspuu, Sven
Onno, Heinrich Veromann jt. Nad on
käinud ka Märjamaal bioloogiapäevadel esinemas.
Märjamaal on küllalt palju huvitavat: eelkõige karst ja sellega seotud
rahvajutud. Järtadel oli kevadel õpilastel terve laevastik, olen kevadistel
järtadel isegi kummipaadiga sõitnud.
Suurem järta on mul silme ees nagu
õrnroheka veega kauss, lage heinamaa, põõsasteta. Kuna viimasel ajal
on heinategu lõppenud, on nad kinni
kasvamas ega paku enam nii uhket
vaatepilti nagu varem. Järtasid oli
kunagisest raudteest mõlemal pool.
Silmapaistvad on muidugi arteesia
kaevud; muist neist on küll maaparanduse tõttu jäänud kuivaks. Jaan
Eilartiga koos tegime õpperadade
raamatu, seal on ka Märjamaa järtade ja ümbruse õpperada sees. Kuid
nüüdseks on see vananenud, paljud
asjad on muutunud.
Omamoodi huvitav koht, mida ma
esialgu ei teadnudki, on Lemmiku

soo. Kevaditi on soo olnud üle ujutatud. Võib arvata, et soo on jäänud
põlisele lindude rände teele. Uue
koolimaja kolmanda korruse akendest oli see hästi näha: vahel peatus
seal laululuikede parv, seal elas ka
rohkesti parte. Käisime pikksilmaga
vaatamas, kuidas kevadel Lemmiku
sool tutkad mängisid. Luigeparvi ja
tutkaid pole nüüd enam näinud, pardid pesitsevad seal vast ikka.
1950. aastatel tehti Märjamaal esimene sügav puurkaev vana pastoraadi kõrvale, seal oli siis haigla sees.
Alevi vesi olid niivõrd halva kvaliteediga, et siin puhkes kollatõve- ja
düsenteeriapuhanguid, ka õuede
madalate kaevude vesi oli saastunud.
Kaevu puurimisel tuli 200 meetri
sügavusel siluri ja ordoviitsiumi pae
alt välja diktüoneemakilt sätendavate
püriidikristallidega, neid sai siis keemiakabinetis õpilastega uuritud. Ka
õpilased tõid Velise jõe äärest kaasa
püriidi väga ilusaid ja suuri kristalle;
need särasid nagu kuld ja tekitasid
huvi, osutusid aga kassikullaks.
Üllatavad on siin põldudel künnil paest aluspõhja rüüstamisel välja
tulevad korallikännised, väikesed
ahel- ja kärgkorallid ja suured huvitava kujuga ainuõõssete ehitised.
Künnil saha ette jäänud suuremaid
kägaraid on põlluveerde kiviaedadeks veeretatud. Nendest kännistest
sai kujundatud uue koolimaja siseõue tiigi kallas ja saarekesed tiigis.
Õpilastel on huvitav teada, et meie
paene aluspõhi on neljasaja viiekümne miljoni aasta vanune, siinkohal olnud ookeani settekivim.
Alevist edasi Kullamaa poole olid
mul hästi teada kuldkinga leiukohad:
neid sai ikka igal kevadel käidud vaatamas ja pildistamas. Kärbesõit pole
siin lähedal ma näinud, aga teisi käpalisi on siin küllaltki palju. Käpaliste
poolest on mu meelest huvitavamad
Paatsalu ja Matsalu kant.

Kuidas laste loodusetundmine
on rohkem kui 70 aasta jooksul
muutunud?
Olen koolist ära olnud juba kolmkümmend aastat, võin rääkida
varasemast ajast. Just viimastel aastakümnetel on loodusteaduste areng
olnud kiire, õppeprogrammid on

muutunud, palju uut saavad õpilased teada meedia kaudu. Omal ajal
püüdsin loodust õpetada võimalikult
elavalt, näitlikustades: käies kooliaias, matkadel ja õppekäikudel vee
äärde. Ei tea, kui palju selleks praegu
aega antakse. Üheksanda klassi õpilastega sisustasime elav- ehk loodusenurga – elavaks loodusõpikuks.
Meil olid akvaariumid kalade ja
muu vee-elustikuga. Terraariumides
elasid roomajad ja kahepaiksed; tõin
Saastnast Märjamaale elavnurka ka
juttselg-kärnkonna. Terraariumis
pettis kõre alguses meid ära: ta oli
ühekorraga kadunud – arvasime, et
pääses kuhugi klassiruumi seinapragudesse. Nii oli ta mitu päeva kadunud, aga siis oli konn jälle olemas. Me
ei teadnud, et ta on nii hea kaevuja.
Meil oli terraariumis ka vaskuss, kes siin poegis. Aga me ei
saanud poegi sööma õpetatud ja
lasksime vaskussi pojad loodusesse
lahti. Leningradi noorte naturalistide majast sain hiina-paabusilma,
keda kasutatakse samamoodi kui
siidiliblikat siidi tootmisel. Mitmel
aastal kasvatasime välja mitu putukapõlvkonda.
Edasi õpetati zooloogiat küüliku näitel, õppeaeda ja botaanikaõpikuisse tuli hargneva peaga nisu
koos lõssenkismiga. Õppisin seda ise
Leningradis Herzeni instituudis.

Märjamaa kool oli kuulus ka oma
suviste matkade poolest.
Aasta pärast Stalini surma kuulutas
ajaleht Säde välja pioneeride suvise
matkavõistluse Sädeme rändkarikale.
Seni oli olnud sedalaadi ringihulkumine keelatud. Eriti veel õpilastel
omapead: järelevalveta ja organiseerimata tegevus oli taunitav. Meil
oli kohaliku julgeolekuga pahandus:
poisid olid suvel koolimaja lähedale
põlluserva ehitanud onni, seal koos
käinud, aga kool polnud niisugust
„bandiitlust” märganud.
Otsustasime Sädeme matkast osa
võtta. Esimese matka tegime kahepäevase, kombineeritult rongiga ja
jalgsi. Matka korraldamise võtsin
enda peale, arvestades oma skaudiaegseid kogemusi. Nüüdne matk oli
muidugi läbinisti pioneerlik. Matkal
osales kümmekond õpilast. Sõitsime
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Kihnu Roosi ja Harri jõgisalu Kihnu raamatu „Meri põlõm’tõ paljas vesi” esitlusel 2007 Pärnus.
Raamatu pealkirjas on eksitav trükiviga: „põlõm’te”

Märjamaalt rongiga Virtsu, käisime
jalgsi Puhtus ja Vatla linnamäel
ning tulime rongiga tagasi. Võitsime
karika tänu selle päeviku skautlikule
sisule, kuigi skautidest polnud selles
sõnagi, aina pioneeridest.
Järgmisel aastal käisime jalgratastega Lõuna-Eestis. Sõitsime rongiga
Viljandisse, jalgrattad kaasas, ning
sealt edasi Mustlasse. Viisime Mustla
koolile kingituseks küülikupoegi.
Olin Leningradist Herzeni-nimelise
pedagoogikainstituudi bioloogia
õppebaasist toonud Märjamaale
mitut tõugu küülikuid, keda võisime jagada. Mustla kooliga olid meil
enne kontaktid olnud. Edasi läksime Munamäele ja sõitsime mitmel
pool mujalgi Lõuna-Eestis, jõudsime
välja Pärnu ning sealt tulime rongiga
tagasi. Ka selle matka võitsime, kaitsesime karikat.
Mul oli Sädeme toimetusega hea
kontakt. Toimetuses kuulsin, et
oleme võistelnud Võru pioneeride
paleega. Tundsin sealt fotograaf Hillar
Uusit, kes oli kõnelenud, et neid oli
üllatanud meie nii kauge nädalane
jalgrattamatk. Nemad olid otsustanud teha kolmandal aastal veelgi
vägevama matka mööda PõhjaLätimaad.
Mõtlesin tükk aega, mida karika
lõplikuks kaitsmiseks ette võtta.
Panin ette: nädalapikkune jalgrattamatk mööda kodurajooni, mis tollal
60
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kandis nime Märjamaa rajoon. Sisult
oli matk kompleksne: loodus, ajalugu
ja kodupaiga eluolu. Selle matkaga
algas meil koolis kodu-uurimine ja
panime aluse Märjamaa keskkooli
ajaloomuuseumile. Möödunud aja
uurimine polnud tollal soositud.
Põhjendada sai seda revolutsioonilise
minevikuga: 1905. aastal olid kõik
Märjamaa ümbruse valdade mõisad
maha põletatud, peale ühe.
Veel oli elus inimesi, kes olid seda
kõike oma silmaga näinud. 1956.
aasta kevadsuvel võisime külastada veel mitut asustatud suitsutaret. Kolhoosikord polnud lubatud
rikkust ja õnnelikku elujärge külla
toonud. Meie matkapäevik sai muljet avaldav, seda on huvitav lugeda
tänini. Sädeme karika võitsime
endale jäädavalt.
Teise maailmasõja sündmustest ja
Märjamaa lahingust hakati rääkima
märksa hiljem, 1950. aastatel oli see
veel tabu või õigemini, neist ei juletud rääkida. See oli Punaarmeele
väga õnnetu piirkond. Sõja lõpu 25.
aastapäeval käisid siin Punaarmee
veteranid rääkimas ja nad ütlesid, et
Märjamaal olid nende väeosad täiesti
purustatud.

Kuidas teist sai õpetaja?
Soov õpetajaks saada oli mul olnud
juba algkooli ajast. Kuid õpetajaks
saamine oli siiski suur juhus. Pärast

Tallinna poeglaste kaubandus- ja
ärinduskooli (nelja õppeaastaga
progümnaasiumi) lõpetamist 1940.
aasta kevadel asusin sügisel edasi
õppima samas majas kommertskoolis (gümnaasiumis), mis kestis kolm
õppeaastat.
Pärast vahepeal toimunud juunipööret ei sobinud nõukogude võimule
Eesti senine koolikorraldus. Muudeti
programme, keelati Eesti vabariigi
aegsed õpikud, kärbiti õppeaega: kaubanduskool muudeti kolme-, kommertskool kaheaastaseks.
Kaubanduskoolis oli hulk eriaineid, mida kommertskoolis õppima
asuti, aga minul olid need juba
õpitud ning nii tekkis vaba aega.
Kaubanduskooliaegse klassijuhataja
ettepanekul tegin juurde õppides
poolaastast üleminekueksamid teise
klassi, et kevadel kommertskool ühe
aastaga lõpetada.
Aprillis loeti abituuriumiklassides
ette hariduse rahvakomissariaadi
ringkiri, milles kutsuti abituriente
sügisest tööle rahvakooli õpetajatena. Andsin avalduse, ainukesena
kogu koolist. Kutsuti katsetele; kui
olin need sooritanud, teatati, et olen
arvatud õpetajakandidaadiks, ja kutsuti suvekursustele. Seetõttu arvati
mind maha Punaarmee kutsealuste
arvelt. 1941. aasta juunis lõpetasin
kommertskooli, seega olin saanud
gümnaasiumi lõputunnistuse.
Kursuste algus oli määratud
23. juunile (jaanilaupäevale!). Seniks
sõitsin Paadremale sünnikoju.
22. juunil algas sõda. Kursused jäid
ära. Mobilisatsioonikutset ma ei saanud, sest polnud arvel ei Tallinnas
ega Varbla vallas. Varblas ei saadudki
mobilisatsiooni läbi viia, sakslased
jõudsid enne kohale.
Algas Saksa okupatsioon ehk nagu
seda nõukogude ajal nimetati: jäin
Saksa fašistlike vägede poolt ajutiselt
okupeeritud territooriumile, mille
eest tuli hiljem vastust anda. Olin ette
valmistunud õpetajate kursusteks ja
saatsin Lääne maavalitsuse koolivalitsusse soovi asuda tööle õpetajana.
Mind määrati 1. oktoobrist 1941
Martna algkooli õpetajaks. Suvel oli
punaarmeelane koolijuhataja Jüri
Aguraiuja kooliõuel maha lasknud,
seega oli seal üks õpetaja puudu.
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Kust pärinevad teie loodusteadmised, taimede ja loomade tundmine?
Looduslugu meeldis mulle algkoolist peale. Olen pärit maalt, sünnikodu asus ilusa looduse keskel. See
ise õpetas loodust tundma. Tallinna
ümberasumise järel veetsin kõik
suve- ja koolivaheajad Paadrema
Rüüsmaal. Sealt pärit loodusetunnetus ilmnes ka siis, kui asusin loodusteadusi õppima.
Pärast sõjavangilaagrist vabanemist 1946. aasta lõpul määras
Läänemaa koolivalitsus mind tööle
Saulepi mittetäielikku keskkooli
(praeguses mõistes seitsmeklassiline põhikool), sealt 1947. aastal
Märjamaa keskkooli, kus töötasin
1978. aastani.
Loodusteaduste õppimine algas
mul Tallinna õpetajate instituudis
1947/48. õppeaastast bioloogiageograafia osakonnas. Loodust ja
geograafiat lugesid tuntud pedagoogika- ja loodusteadlased Ksenia Kärk,
Villem Voore, Hilja Tulp, Robert
Rägastik, Aleksander Valsiner jt. Sain
nendest mitmega isiklikult lähedaseks. 1950. aastal lõpetasin mittetäieliku keskkooli (seitsmeklassilise
põhikooli) bioloogia-geograafiaõpetaja kutsetunnistusega. Keskkoolis
õpetamiseks sellest ei piisanud,
nõutav oli pedagoogiline kõrgharidus. Soovitati edasi õppida mõnes
Leningradi pedagoogilises instituudis.
Sel ajal Tallinnas pedagoogilist instituuti veel polnud.
Saatsin paberid Herzeni-nimelisse
instituuti. Esimese hooga avaldusele
vastust ei tulnud. Sõitsin kohale ja
seal tehti nägu, nagu mingit avaldust
polekski olnud. Mul oli postikviitung
olemas, tähitult saadetult. Toodi suur
pakk avaldusi välja ja öeldi, et näete,
siin seda pole. Aga mul oli saadetud roheka paberi peal ja see paistis pakist välja – panin näpu peale ja
näitasin, et siin see avaldus on.
Seepeale öeldi, et teil pole lisatud
„podlinnikut”. Ma ei teadnud, mis
asi see „podlinnik” on (naerab). See
oli hinneteleht, mis oleks pidanud
olema trükitud blanketil, mitte tervenisti kirjutusmasinal kirjutatud. Tuli
välja, et Tallinna õpetajate instituudil polnudki hinnetelehe blankette.
Aga allkirjad ja pitserid oli all ja nii

saadeti mind kaugõppeprorektori
juurde, et kas võtab vastu või mitte.
Bioloogias oli seal üliõpilaskoht
olemas ja nii võeti mind vastu. Edasi
õppisin seal neli aastat kaugõppes
ja lõpetasin instituudi 1955. aastal
hoolimata puudulikust vene keele
oskusest keskkooli bioloogia-keemiaõpetaja diplomiga. Õppejõud olid
väga heatahtlikud ja mis peamine,
seal ei nõutud ankeedi täitmist, ei
küsitud, mida olin sõja ajal teinud,
kus teeninud.
Tartu ülikoolis oleksin oma ankeediga – Saksa sõjaväes ja Venemaal
sõjavangis viibimise aastad – kohe
silma torganud. Peale selle oli mu
isa surnud Mordva ANSV s. „Mis
tal sinna asja oli?” oleks küsitud.
Herzeni-nimeline pedagoogiline instituut lõpetatud, lasti mul Märjamaal
kahtlustamata edasi töötada.

Märjamaa keskkoolis õpetasite peamiselt keemiat?
Jäin jah hoopis keemiat õpetama.
Herzeni instituudis hakkas mulle
keemia meeldima, metoodikas saime
hea ettevalmistuse.
Sisustasin keemiakabineti nii, et
klassis sai teooria, peaaegu iga võrrand tahvlil või õpikus kohe ka laboratoorse tööga praktiliselt kinnistatud.
Hea kolleeg tööõpetuse õpetaja Sulev
Siirmets valmistas õpilastega erilised
kastid, millega sai kõigile laudadele
anda laborikatseteks vajalikud lahuste
ja indikaatorite komplektid.
Vast patuasi oli tunnis puskariajamise näitamine ehk siis destillatsiooni tundmaõppimine. Igatahes
igaüks sai keele peale proovida, et
tõesti tuleb välja piiritus.

Kuidas hakkasite laste loodusraamatuid kirjutama?
Olin tihedalt seotud ajakirja Pioneer
toimetusega ning sealt koolivendade
Holger Puki ja Manivald Kesamaaga,
Sädemest Heino Väliga. Nende tellimusel kirjutasin lühilugusid loodusest, kooliaiast ja elavnurgast.
Kooliaias elas meil mitu aastat valge
toonekurg, siidiussi kasvatamist juba
nimetasin.
Alguses kirjutasin valme, neist
sai lõpuks kokku raamat „Käopoja
tänu”. Loodusele lähenesin pisut

Lugejate kohtumine Harri Jõgisaluga Chaplini
keskuses Pärnus 2001. aasta jaanuaris

teistmoodi kui Vene, Saksa või ka
meie oma klassikud, kes omistasid loomadele omadusi, mida neil
tegelikult pole. Ometigi on paljude
loomade ja taimede kasvamisel iseloomujooni, mis sarnanevad inimese
omadega.

Igatahes „Kärp” jättis mulle noore
poisina küll sügava mulje.
Kärbi bioloogia on keerukas, paarilise leidmisest ja poegade saamisest ei
oskagi lasteraamatus kirjutada. Selles
mõttes pole ta täpne. Kuid inimese
ja looduse seoste tutvustusena võib
ta olla loetav.
Igatahes torkas see raamat ilmudes
silma. Minul jäi „Kärp” siiski hingele
kripeldama. Mul on siiani pisut piinlik, et mu raamat edestas aasta lasteraamatu konkursil Mihkel Muti teost
„Französisch” – meie kaks jäime konkursil võistlema. Tema „Französisch”
on raamatuna ja probleemiasetuselt
lapse seisukohalt ja vanematele lugemiseks parem kui „Kärp”. Aga ma
polnud seal žüriis otsustaja. ■
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Kilde Hageri
kultuuripärandist
Virve Õunapuu

Hageri on üks Põhja-Eesti vanemaid kihelkondi. Siin on olnud väga tugev
ristikogudus, jõulise kõlapinna leidis vennastekogudusliikumine.
See on jätnud jälje kihelkonna aja- ja kunstilukku.

R

REPROD: ARVI ANDERSON

ootsivoorele asutati 1500. aastal Hageri kirikumõis:
Haiba mõisa omanik Johann Tytel ja Adila mõisnik Johan von Summern kinkisid Hageri kirikule
mõisa, nimelt „Hageri õpetaja elukohaks ja ülalpidamiseks igaveseks ajaks”. Peale kirikumõisa asus kihelkonnas 15 rüütlimõisat. Mõnel rüütlimõisal oli kõrvalmõis.
Näiteks Sutlema kõrvalmõis Mäeküla on kultuurikolle ka
praegu: 1930. aastatel ehitas Hageri rahvas endise peahoone asukohale rahvamaja, mis on tegutsenud tänini.
20. sajand on meie mõisakultuuri hävitanud. 1905.
aasta mõisate põletamine sai alguse just Hageri kihelkonnast, Kohila mailt.

Mõisate hiilgeajas peituvad meie omakultuuri lätted.
Eks tulnud just mõisatest meie rahvarõivaste imekaunid
tikandid-mustrid-triibud-ruudud, põllu- ja aiakultuurid,
põlluharimisviisid ja iluaiandus, rääkimata toiduretseptidest ja kommetest. 18. sajandit võiks Eesti oludes pidada
renessansiks: maa ärkas ellu pärast pikka Põhjasõda ja
sellele eelnenud-järgnenud ikaldus- ning katkuaastaid,
kui elanikkonnast oli jäänud ellu napilt kümnendik.
Põhjasõjajärgses tulekahjus hävis Hageri kirik, sh osaliselt ka Christian Ackermanni nikerdatud altar. Kolme
aasta vältel, kuni 1713. aasta jõuludeni, tegutses Hageri
kirik Sutlema mõisas. Sutlema mõisa omanik kapten Heinrich Baer von Hutthorn koos abikaasa Anna
Magdalenaga olid toeks kiriku ennistamisel, tasudes põlenud altari taastamise eest puunikerdaja Johann Valentin
Rabele. Tänutäheks ehivad altarit tänini annetajate vapid.
18. sajandi kunstistiile – rokokood ja barokki – võib
kohata ka Eestis kerkinud moodsates lossides, mõisaansamblites jm ehitistes. Samal ajal jõudsid Eestisse ka
valgustusideed, humanism ja uued kombed. Mõisates
avaldus see püüdlemises mugavama ja mõnusama elu
poole, kirikutes ratsionalismis ja teiselt poolt vennastekogudusliikumises.

Uue valgustusliku maailmavaate levikule aitas kindlasti kaasa August Friedrich Ferdinand von Kotzebue,
tollal üks enim lavastatud näitekirjanikke Euroopas.
62
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Carl Waltheri maalilt „Praost Ignatiuse perekond” õhkub idülli ja
rõõmu lihtsatest asjadest. Isa kõrval klaveri taga istub tulevane
kunstnik Otto Friedrich Ignatius, põlvitav neiu on Frederike

Von Kotzebue keeruline iseloom ja elusaatus oli ta toonud
Eestisse, kus ta elas Kiikla, Järlepa ja Vardi mõisas ning
oli seotud ka Lohu ja Hageri kirikumõisaga. Lasterikka
pereisana tundis von Kotzebue vastutust oma järeltulijate
käekäigu ja hariduse pärast ning kutsus Vardile koduõpetajad. Nii tulid Vardi mõisasse joonistusõpetajaks kunstnik
Carl Sigismund Walther (1783–1867) ja muusikaõpetajaks
Johann August von Hagen (1786–1877), kellest said Eesti
kultuuriloos hästi tuntud kunsti- ja muusikategelased.
Miks kutsus von Kotzebue koduõpetajateks just selliste valdkondade esindajad? Hästi kasvatatud aadlidaam
pidi valdama keeli, tundma kirjandust, ennekõike luulet, oskama lugeda nooti, et mängida mõnd pilli (tavaliselt klaverit, mis oli igas mõisas), tikkima ja joonistama.
Joonistamisoskust peeti oluliseks ka poiste kasvatuses:
polnud ju fotograafia veel sündinud ning kogu pildiline
teave jäädvustati joonistustena. Ülikooli teadusi õppima
minnes oli joonistusoskus tähtsal kohal.
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1791. aastal saabus Tartumaalt Hageri koguduse õpetajaks noor David Friedrich Ignatius. Aasta pärast ametisseastumist abiellus ta Lohu mõisa omaniku Otto
Wilhelm von Krusensterni tütre Magdalena Christinaga.
Arvatakse, et Ignatiuse suguvõsa pärineb eesti tüvest,
mille esiisa on 1684.–1686. aastal Forseliuse seminaris
õppinud Ignat(s)i Jaak.
Ignatius tõi endaga kaasa hernhuutliku, st vennastekoguduse mõtteviisi ja leidis endale ka toetajaid. Nad
taotlesid usu sügavamat sisemist tunnetamist ja kõlbelisemat elu, et elavdada oma usuelu ühise palvetamise,
heategevuse ja kirjanduse uurimise kaudu. Ignatius
innustas kohalikku kogukonda ehitama Mäekülla
üsna kiriku lähedale palvemaja. Just palvemajast sai
alguse Hageri tavapäraste värvirõõmsate triipudega
rahvarõivaseelikute kui patuste mustaks värvimine,
kadusid värvilised lilltikandid käistel, muistsed rahvalaulud asendati vagade lauludega taevase väe kiituseks.
Vennastekogudusliikumisega kaasnes üleüldine lugemisoskus ja pillimängu ning koorilaulu levik.
D. F. Ignatius oli usuteadust õppinud Saksamaal Halles
koos paljude Eestist pärit suurmeestega, sh eesti kirja- ja
keelemehe Otto Wilhelm Masinguga (1763–1832), kellega
ta oli kirjavahetuses hiljemgi. Ignatiusega pidas sõprust ka
noor Kreutzwald (toonase nimega Friedrich Reinholdson),
kes käis Hageris leeris. Kreutzwaldi vanemad olid leidnud teenistust Ohulepas ning Hageri oli nende kodukirik.
Haritud ja laia silmaringiga Ignatiuse mõjutusel kaalus
Kreutzwald isegi mõtet omandada kirikuõpetaja amet.

Võiks öelda, et 19. sajandi alguses kujunes Hageri kirikumõisast Baltimaade esimene kunstikool, kui kirikumõisa pansionaadi elanikud ja pastori lapsed, ennekõike
aga õpetaja Ignatiuse poeg Otto Friedrich ning Nissi pastori poeg Gustav Adolf Hippius said algteadmisi selleltsamalt Carl Waltherilt, kes oli Vardil August von Kotzebue
laste koduõpetaja.
Et pastor Ignatiuse ja von Kotzebue abikaasad olid õed,
suhtlesid pered lähedalt ja oli loomulik, et laste õpetamisel kasutati samade inimeste teeneid. Nii käiski Walther
pühapäeviti Vardilt Hageri kirikumõisas noortele joonistamis- ja maalitunde andmas, et valmistada neid ette astuma
Peterburi kunstide akadeemiasse. Õppe tase oli väga kõrge:
nii Ignatius kui ka tema sõber Hippius sooritasid akadeemia sisseastumiskatsed ja asusid kunsti õppima.

Nüüd aga veidi lähemalt neljast Hageri Apollonirüütlist. Carl Walther sündis 1783. aastal Saksamaal ja
õppis kunsti Dresdeni akadeemias. Pärast akadeemia
lõpetamist tuli ta August von Kotzebue kutsel Eestisse,
kuhu jäi oma elupäevade lõpuni. Eesti kultuuriloosse
on Walther jätnud sügava jälje: portree- ja altarimaalide
kõrval oli tähtis ka tema õpetajaroll, samuti pani ta aluse
Eesti litograafiale ehk kivitrükile, olles üks esimesi selle
žanri viljelejaid kogu Vene impeeriumis.
Teadaolevalt on Walther maalinud üle saja portree.
1813. aastal maalis ta rühmaportreena „Praost Ignatiuse
perekonna”, mis kannab endas tugevaid biidermeierlikke

Otto Friedrich Ignatiuse peatööks kujunes Tsarskoje Selo lossikiriku
keisrilooži seinamaal. Maali hävitas sõda, kuid säilinud on kavand

jooni. Ennekõike vaatab sellelt perepildilt vastu alalhoidlikkus, truualamlikkus, kodurahu ja harmoonia – idüll,
kus osatakse rõõmu tunda lihtsatest asjadest.
Walther on loonud ka hulga altarimaale; neid teatakse
umbes veerandsada. Peamiselt leiab tema maalitud altareid
Põhja-Eesti kirikutes, sh Hageris, Juurus („Kolgata”, 1852),
Raplas, Kosel („Kristus ristil”), Ilumäe kabelis („Kristus
Ketsemani aias”, 1843), kuid ka Tallinnas Oleviste kiriku
Maarja kabelis („Kristuse kirgastumine”), Kuressaare
Laurentsiuse kirikus, Kullamaal, Amblas jm. Waltheri altarimaalides võib tajuda natsareenlikke jooni: erilist kutsumust religiooni vastu, taotletud naiivsust ja lihtsust. See on
oma ajastu märk, ühiskondliku mõtteviisi kajastus. Tänavu
juulis möödub kunstniku sünnist 230 aastat.

Otto Friedrich Ignatius (28.04.1794, Hageri – 07.09.1824,
Peterburi) oli Hageri pastori poeg. Ta õppis kunsti
Peterburis, Berliinis, Dresdenis ja Viinis, tegutses ka muusiku ja laululoojana ning kirjutas naljamänge ja sentimentaalseid luuletusi. Lühikest aega töötas ta Tallinnas ja
Hageris, enne kui 1820. aastal sai temast Ermitaaži maalija
Vene keisrikoja teenistuses. Kunstniku peatööks kujunes
suur usundilise sisuga maal Tsarskoje Selo lossikiriku keiserliku looži seinal; paraku hävis maal viimases sõjas.
Eesti Kunstimuuseumis leidub Ignatiuse maalitud
portreid ja Tsarskoje Selo lossi seinamaalingu kavand.
Reproduktsioon nimetatud laemaalingu kavandist on ka
Sutlema mõisas, kus toimuvad kultuurikeskuse Rändava
Kunstniku Kodu kunstitöötoad ja kuhu on kogutud
Hageri kihelkonna kunstnike pärandit.

Gustav Adolf Hippius (1792–1856) oli Nissi pastori poeg,
anderikas noormees, kindla käega nii muusikas kui ka
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kooliõpetaja Võisiku mõisas, 1791. a pidas ta sama ametit Otto Wilhelm von Krusensterni (mäletatavasti Otto
Friedrich Ignatiuse vanaisa) Lohu mõisas.
Lohu mõisa hiljuti valminud häärberi saali kaunistas
Welté temperatehnikas seinamaalidega, kus on kujutatud stseene antiikmütoloogiast, sh imekaunist noormehest Adonisest, Aphrodite armsamast. Kunstnik suri
Lohu mõisas järgmisel aastal pärast maalide valmimist.
Maalid ootasid unustuse hõlma vajununa taasavastamist:
moe muutudes olid nad kaetud don Quijote aineliste pilttapeetidega. Kas tegu on tapeedivabriku hulgitoodanguga
või tõi Adam Johann von Krusenstern oma esimeselt
ümbermaailmareisilt kaas midagi hinnalisemat, ei ole
veel sugugi kindel.

Praegune Hageri kalmistu on rajatud Sutlema mõisa
maadele. Kabeli lähiümbrusesse on maetud omaaeg-

Gustav Adolf Hippiuse „Eesti pruudi” ja „Eesti nooriku” (pildil)
modelliks oli tema pere teenijatüdruk

joonistamises-maalimises. 1820. aastast alates töötas
Hippius ligi 30 aastat Peterburis portretisti ja joonistusõpetajana, sh portretistina keisrikojas.
Hippiuse kultuurihuvi viis teda kokku paljude Euroopa
kirjanike, kunstnike, heliloojate jt suurmeestega, keda
ta jäädvustas portreedel. Nii pärineb Hippiuselt üks tuntud Puškini portree, samuti on ta maalinud Krõlovi,
Beethovenit ja Johann Heinrich Pestalozzit.
1849. aastast Eestis elades maalis kunstnik teadaolevalt üle saja portree, sh keelemees Ferdinand Johann
Wiedemanni. Hageri inimeste jaoks on kindlasti huvitav
teada, et tema mõnevõrra romantiliselt kujutatud portreed eestlastest rahvariietes („Eesti pruut” ja „Eesti noorik”) on maalitud Hageri kihelkonnast pärit tütarlapse
järgi, kes oli peres teenijatüdrukuks.
Tihe side praost Ignatiuse perekonnaga säilis, sest
Hippius abiellus oma sõbra Otto Friedrich Ignatiuse õe
Friederikega. Kunstnik suri 6. oktoobril 1856 Tallinnas,
kuid maetud on ta Hageri kalmistule praost Ignatiuse
perekonna kalmu lähedale.

sete baltisaksa aadlisuguvõsade liikmed, kes pidasid
Eestimaad oma koduks ja harisid ümbruskonna mõisates maad. Arvatavasti kusagile kabeli, Ignatiuste ja
Krusensternide lähedusse, on maetud nii kunstnik
G. Welté kui G. A. Hippius. Et nende viimased puhkepaigad ei ole täpselt teada, avame tänavu 14. juunil
kihelkonnapäevade aegu Hageri kalmistul mälestuskivi
nendele meestele, kes ühendasid väikese Hageri suurte
Euroopa kunstilinnadega.
Kalmistust napilt poole kilomeetri kaugusel asub
Sutlema mõis. Paarisaja aasta jooksul kuulus see
Stackelbergide suguvõsale, viimane omanik Eduard
von Stackelberg oli Eestimaa Rüütelkonna peasekretär.
Kuna mõis ei kuulunud riikliku kaitse alla (küll aga uhke
väravatorn), lagunes peahoone ja ootas paremaid päevi.
Nüüd tegutseb mõisas Rändava Kunstniku Kodu – kultuurikeskus, kus rajatavates nimelistes mälutubades saavad kokku nende nelja kunstniku elu ja looming (reprode
kollektsioon), üksiti praeguste rändavate kaunishingede
looming. Maikuu viimasel nädalavahetusel alustab teist
hooaega Hippiuse maalikool, seekord on vaatluse all keskaeg. Pärineb ju mõis ise keskajast ja kust siis ikka mujalt
alustada kui algusest! Nende tegemiste kohta saab lähemalt uurida Sutlema mõisa veebilehelt: www.sigmaline.ee/
sutlema. ■

Christian Gottlieb Welté (1745 või 1749 – 1792) oli
kunstnik, kellest veel mõnda aega tagasi teati üsna vähe,
kuid nüüd on tema kohta selgunud palju uut ning tema
elu ja looming omandanud uue tähenduse. Möödunud
aasta detsembris möödus tema surmast 220 aastat.
Welté oli pärit Saksamaalt Maini-äärsest Frankfurdist.
Arvatavasti vürst Grigori Potjomkini kutsel saabus ta
Venemaale Peterburi ja töötas aastatel 1781–1784
Põltsamaa portselanivabrikus Johann Woldemar
von Lauw teenistuses. 1785.–1788. aastal oli Welté kodu64
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Virve Õunapuu
on Hageri muuseumi juhataja ja
projekti Rändava
Kunstniku Kodu
algataja ning juht.

Christian Gottlieb Welté antiigiaineline seinamaal Lohu mõisa
söögitoa seinal kleebiti üle don Quijote ainelise pilttapeediga ja nägi
taas ilmavalgust alles hiljaaegu
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Raplamaa loopealsed
Rein Kalamees

T

avapärases tähenduses on
loopealsed ehk alvarid kidura,

aga liigirikka taimkattega paepealsed kadakased karjamaad.
Loopealsed seostuvad Eestis ennekõike Saaremaa ja Muhuga, aga ilusaid suuri loodusid leidub või pigem
leidus ka mitmel pool Lääne-, Loodeja Põhja-Eestis.
Geoloogilises mõttes on loopealsed sellised alad, kus paealuspõhjal
on pinnakate kuni 30 cm paksune
või puudub sootuks. Elurikkuse ja
looduskaitse mõttes on esmajoones
tähenduslik loopealset kattev taimekooslus.
Kui räägitakse, et Eesti loopealsed
on hävimas, siis peetakse silmas eelkõige seda, et kadakate ja mändide
levimise ja piiramatu kasvu tõttu
hävivad liigirikkad looniidukooslused. Lammaste ja muude loomade
pidamine neil põlistel karjamaadel
on enamasti lõppenud ja kadakate
ning mändide kasvu ei takista keegi.
Asjatundjad on seisukohal, et
praegu saab neid erilisi kooslusi veel
taastada ja hoida, kui eemaldada
kadakad ja männid ning hakata
uuesti loomi karjatama. Ent kui
loodude võsastumine jätkub samamoodi, võib nii mõnigi neile omane
valguslembene taimeliik siin hävida.
Loopealsed karjamaad on loomult sekundaarsed ja poollooduslikud. Inimtegevuseta kasvaks meie
nüüdsetel loopealsetel enamjaolt
mets. Eestis on ka selliseid loodusid,

FOTOD: REIN KALAMEES

Raplamaa kõige tuntumad lagedad looalad asuvad Lipstu ja Rangu nõmmel.
Neid alasid ja iseäralikke taimekooslusi ei ole kujundanud sajandeid kestnud
karjakasvatus nagu peaaegu kõikidel muudel Eesti loodudel. Lipstu ja Rangu
nõmme loopealsed on päritolult vanad loometsa raiesmikud ja põlendikud,
kus mets uueneb mulla vähesuse ja kuivuse tõttu vaevaliselt ja aeglaselt.
Juba aastakümneid on need lood köitnud loodushuvilisi oma karge ilu ja
tähelepanuväärse taimkattega.

Abru metsas on lagendike mullakiht väga õhuke ja seetõttu levib seal loopealsetele väga
iseloomulik liigirikas vereva kurereha – värv-varjulille kooslus

mis võivad olla primaarsed. Loodeja Lääne-Eesti rannamaadel, kus
paepealset maad merest pidevalt
juurde kerkib, võidi uus pind kohe
karjamaana tarvitusele võtta, nii et
loomets pole saanud sinna kasvada.
Mujal on loopealsete karjamaade
lagedus ja puude puudumine inimeste sajanditepikkuse kätetöö ja
kariloomade karjatamise tulemus.
Loodude lagedus annab eluruumi
paljudele armastatud ja imetletud

taime- ja loomaliikidele, aga samuti
samblikele, samblatele ja seentele.
Loopealsete taimkatte väikeseskaalaline liigirikkus on juba palju aastaid
köitnud kohalike ja muu maailma
taimeteadlaste ja loodusesõprade
tähelepanu.

Lipstu ja Rangu nõmme suured
lagedad alad ei ole väga põlised:
veel enne viimast sõda kasvas mõlemas paigas loomets. Lipstu nõmmel
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Rangu nõmme idapoolses osas
on kaua aega tagasi ebaõnnestunult
üritatud metsa kultiveerida, seetõttu
on siin kujunenud eriti mitmekesise
mikroreljeefiga maa, kus kasvab läbisegi mõlema eelkirjeldatud koosluse
liike. Mõnel varakevadel, kui ilmad
soodsad, on siin palu-karukellade
hulgiõitsemise ajal ebamaiselt kena.

Teeradadel ja metsasihtidel, kus
muld on tihedaks trambitud, lei-

Rangu nõmme lookoosluse rohustu on lopsakam ja rohkemate kõrrelistega kui Abru metsas

Aas-hundihammas on Raplamaa loopealsetele iseloomulik liblikõieline, kelle levik piirdub
Eestis peamiselt lääneosaga

ja seal naabruses Abru metsas on
lagendike mullakiht väga õhuke ja
seetõttu levib seal hõredatele loomännikutele väga iseloomulik liigirikas vereva kurereha – värv-varjulille
kooslus.
Kohati paljandub siin suurte pindadena plaatjas paas, mida katavad
vaid samblikud ja samblad. Leidub
lõhesid, kus on eluruumi väikestele sõnajalgadele: müür-raunjalale
ja haprale põisjalale. Kamardunud
maal on palju leesikat, nõmm-liivateed ja kassikäppa; natuke vähem
lubikat ning mägi- ja varvastarna.
Suurte kogumikena kasvab siledat
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tondipead, palu-karukella ja harilikku kuutõverohtu. Siinsele piirkonnale omastest liblikõielistest kohtab
siin aas-hundihammast ja hernelehist seahernest.
Rangu nõmme tüsedamatel muldadel, kus enne raiet kasvas lookuusik, on lookooslus natuke rohusem
ja vähem liigirikas. Sulg-aruluste
– metskastiku kooslusele on peale
nimiliikide tunnuslikud angerpist,
värvmadar, vesihaljas tarn, võsakannike ja lillakas, aga samuti verev
kurereha, värv-varjulill ning metsülane. Varjukamates kohtades lisanduvad sinilill ja harilik kopsurohi.

dub Raplamaa nõmmedel väikeste
laikudena ka Saaremaa ja Muhu
kadakastele karjamaadele väga iseloomulikku angerpisti – mägiristiku
kooslust.
Ühe aastatetaguse uurimistöö käigus määrasime Rangu nõmmel mõne
sellise koosluselaigu liigirikkust.
Registreerisime ühel ruutmeetril
keskmiselt 31 ja suurima arvuna 35
liiki soontaimi – seda pole põrmugi
vähe. Ida-Saaremaalt teame sama
tüüpi loopealseid, kus ühe ruutmeetri keskmine liigirohkus ulatub
40–45 ja maksimaalne 49 liigini.
Saaremaa väga liigirikastel lookarjamaadel on koosluse liigiline koosseis ja ohtrussuhted pika ja pideva
majandamise käigus arenenud nii,
et ükski liik ei pääse otseselt valitsema. Siin Rangu nõmmel on see taimekooslus arenenud lühemat aega,
mida näitab kõrreliste ja lõikheinaliste suur osakaal muude looliikidega
võrreldes. Samuti kasvab siin mitmesuguseid metsataimi, mida tüüpilisel
looniidul sageli ei kohta, nt leesikas,
leseleht, laanelill ja sinilill.

On suur erand, et Raplamaa isemoodi, vanadest raiesmikest alguse
saanud loopealsed on pikki aastaid püsinud lagedana lihtsalt niisama. See kinnitab reeglit, et peame
oma liigirikkaid kadakasi karjamaid
Saaremaal, Muhus ja mandril üritama kõigi raskuste kiuste alles hoida
ja kaitsta. Kui meile ikka meeldib, et
Eesti maastik ja kooslused näevad ka
tulevikus välja samamoodi kui meie
lapsepõlves. ■
1. Petersoo, Tiit 2012. Lipstu nõmme kaitseala 75.
aastapäev. – Eesti Loodus 63 (12): 42–44.
Rein Kalamees (1967) on taimeökoloog, Tartu
ülikooli teadur.
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Matkaelamused
Raplamaal
Tiit Petersoo, Tiiu Susi

Raplamaa matkarajad juhatavad karstiväljadele ja rabamaastikele, tutvustavad
maakonna arvukaid loodusväärtusi ja põnevat kultuurilugu.
FOTO: ARNE KIIN

R

aplamaa pakub nii loodus- kui
ka kultuuriloohuvilistele üksjagu elamusi: siit leiab põneva
ajalooga paiku, põliskülasid, arvukalt
mõisahooneid ja neid ümbritsevaid
parke, väärtuslikke kooslusi ja huvitavaid loodusobjekte jmt. Väikesele
osale neist vaatamisväärsustest
juhatavad tähistatud matkarajad:
kaheksat rada tutvustame allpool ka
lähemalt (vaata ka Raplamaa kaarti
lk 39–41).
Ent omal käel saab tutvuda veel
paljude huvitavate kohtadega,
näiteks Eestimaa kivide kuninga,
Mägrakivi ja Vaese Mari nutukiviga
Pahkla endise raketibaasi territooriumil [4]. Siin liikudes tuleb aga olla
tähelepanelik, sest vahel tehakse alal
laskeharjutusi. Samuti tasub vaadata
üle Varbola linnus, Alu mõis, Mahtra
muuseum, Vahastu küla jpt.
Maakonnas on ka 18 jalgrattamarsruuti, mille tutvustused ja kaardid leiab Raplamaa veebilehelt www.
raplamaa.ee, õige pea tehakse neist
huvitavamate kirjeldused kättesaadavaks ka Endomondo app’i keskkonnas.
Peale nende läbib maakonda riigimetsa majandamise keskuse Oandu–
Ikla matkatee: Raplamaal saab jalgu
puhata Hirvelaane, Loosalu, Tillniidu
ja Mukri laagripaigas. RMK matkatee on tähistatud kilomeetripostide
ja suunavate siltidega. Samuti kulgeb Raplamaalt läbi nelja kuninga
tee, mis suundub Padise kloostrist
Paide vallitornini. Paraku ei ole see
looduses tähistatud, kuid internetis
leiduv kaart ja selgitused on matkajatele hea teejuht (loe [3]).

¥ 1. 2010. aasta aprillikuu üleujutus Kuimetsa karstialal: tegu on ühe tuntuima karstialaga
Eestis

Kuimetsa on Eesti tuntuim karstiala.
Üks Raplamaa esimesi tähistatud loodusõpperadasid on Kuimetsa karstialal (nimetatud ka Iida urgeteks). Raja
marsruudi on koostanud geoloog Ülo
Heinsalu ja tookordne Rapla metsamajandi looduskaitseinspektor Arvo
Miilmets. Aastaid aitas seda matkateed tähistada ja hiljem korras hoida
Iida talu peremees Eduard Ant, kes
nüüdseks on meie hulgast lahkunud.
Kuimetsa matkarada tutvustava
skeemi leiab Kuimetsa–Kose tee
äärest: Kuimetsa teeristist 1,8 kilomeetrit Kose poole. Karstiala ja
ühtlasi matkaraja pikiteljeks on 2,5
kilomeetri pikkune külateelõik: kars-

tivorme leidub nii ühel kui ka teisel
pool teed. Objektid on looduses ka
tähistatud.
Alal ringi jalutades saab tutvuda
Eesti suurimate karstikoobaste,
mitme karstilehtri ja -oru, ning loodusliku karstumise käigus tekkinud
paekivisillaga. Kõrgvee ajal pakub
põnevust vee liikumine maa-alustes
paelõhedes või kanalites: kuulda võib
voolava vee vulinat.
Kevadise suurvee ajal ei suuda
maa-alused koopad ja käigud aga
kogu vett vastu võtta ning siis muutub karstiala suureks järveks ja
lähedal asuvasse tallu pääseb ainult
paadiga (¥ 1). Pererahva sõnade
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¥ 2. Velise pikal matkarajal on arvukalt huvikohti. Ühe neist – Nõlva mõisa klaasikoja
asupaiga leiab Nurtust tagasi Velise poole minnes enne Nurtu jõe ületust teest pool kilomeetrit
vasemal Aasa talu maadelt. Nõlva mõisa klaasikoda ehitati 1788. aastal ja klaasi (peamiselt
peeglite tarbeks) toodeti siin ühtekokku 38 aastat. 1818. aastal omandas ettevõtte tolleaegne
Eesti suurim klaasitööstur Carl T. Amelung. Fotol on klaasikoja klaasiräbu

järgi on seal suvelgi, tugeva vihmahoo ajal, oldud muust maailmast
ära lõigatud. Nad on meenutanud
üht suve, kui mindi hobusega heinu
tooma. Samal ajal tabas talu lähemat ümbrust ja kõrval asuvat sood
aga tugev äikesevihm. Teeosa enne
õue jäi vee alla ning heinakoormaga
polevat saanud õuele sõita.
Suvel on karstikoopad kuivad.
Viis koobast on nii suured, et sinna
mahub sissegi minna. Uhkeim on 12
meetri pikkune ja 8 meetri laiune
kõlakojataoline koobas. Noortel
matkahuvilistel õnnestus sel talvel
ronida karstikoopa sügavuses 76
meetri kaugusele. Ent paljud koopalaed on varisemisohtlikud ja seetõttu
pole soovitatav sinna pugeda.

Loosalust Palukülla. 1970. aastate
teisel poolel tuli Raplamaa koduuurija ja looduse hea tundja Arvi
Paidla mõttele rajada Loosalu soosaare ja Paluküla mägede vahele looduse õpperada.
Matkarajale pääseb Kaiu mõisa
juurest (Vana-Kaiu): sealt on
õpperaja alguseni kuus kilomeetrit. Pakumäe talu juures olevasse
parklasse juhatavad teel ka viidad.
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Parklast tuleb raja alguseni jalutada
veel kilomeetri jagu.
Loosalu–Paluküla matkarada algab
Loosalu soosaarelt, mis kunagi on
olnud saar keset järve. Raja alguses
on rabanõlv järsk nagu Lääne-Eesti
rabadel üldjuhul, seevastu raja teises
servas aga lauge: see on iseloomulik
Ida-Eesti rabadele. Ühest parklast teiseni on teekond üheksa kilomeetri
pikkune; rada ei tule ringiga algusesse tagasi, mistõttu võiks korraldada auto lõpp-punkti vastu või siis
ise sama teed mööda tagasi matkata.
Matkaraja algusest – Loosalu soosaarelt – rabale jõudes tuleks kohe
keerata paremale laudteelt maha
älvestiku peale. See jalgrada viib
älveste vahelt nn kuivlohku ja siis
Väikese Loosalu järveni (3,4 ha).
Sellest umbes paarsada meetrit mööda
jalgrada edasi sammudes jõuab aga
Loosalu järveni ja tagas laudteele.
Loosalu järv (34,1 ha) on Eesti
suurim rabaveekogu ja kõige tüüpiline huumustoiteline järv; tema
sügavus ulatub kuni viie meetrini.
Järves taimestikku ei ole ja seal elutsevad kaladest ainult haug ja ahven.
Sellest hoolimata on Loosalu kalameeste lemmikpaik aasta ringi. Igal

aastal märtsikuus korraldatakse siin
kalapüügivõistlus „Loosalu ahven”.
Üritus on aastate jooksul muutunud
üha menukamaks ja osalejaid on tulnud ka väljastpoolt Eestit.
Loosalu järvest saab alguse
Järvesoone oja (oja alguse kohal
on hiietukk), mis juhib järvevee
laia kraavi, sealt suundub vesi Keila
jõkke. Raba teisel küljel saadab vana
kraav Kädva oja vee Käru jõkke ja
sealt omakorda Pärnu jõkke.
Matkarada kulgeb läbi madalsoometsa, pöörab siis läände endise
Täissalu talu Väljamäele. See on
Kõrvemaa soosaar, kuhu omal ajal
mahtus hädapärast paar talu.
Raja lõppedes jõuab rada aga Rapla
maakonna kõige rahutuma reljeefiga
paika: Paluküla mõhnastikule, kus
suuremate küngaste absoluutkõrgus
ulatub saja meetrini. Ühtlasi asub siin
Loode-Eesti kõrgeim tipp: 106 meetrit üle merepinna kõrguv Paluküla
Hiiemägi. Tema naabriks on 99 meetrit üle merepinna ulatuv Reevimägi.
Sadakond aastat tagasi oli kogu
Reevimägi ilmselt põllu all. Nüüdseks
on künkad paljuski metsastunud,
kuid Reevimäe lagedamalt lõunaküljelt saab siiski nautida kaunist vaadet
ümbruskonnale. Loosalu–Paluküla
matkaraja tutvustust loe ka 1998.
aasta Eesti Loodusest [5].

Velise looduse ja kultuuri õpperaja
on koostanud kohalik kodu-uurija
ja Sillaotsa talumuuseumi looja
Aleksei (Aadu) Parnabas 1975. aastal. Hiljem on Parnabase kavandatud
rada mõnevõrra täiendatud.
Matkatee on umbes 70 kilomeetrit pikk, see algab Velisel ning hõlmab kaks ringi, mida on otstarbekas
läbida jalgrattal. Õpperaja kirjelduse,
ühtlasi teekonna skeemi leiab Velise
kultuuri- ja haridusseltsi kodulehelt
www.velise.ee, samuti on rada kirjeldatud Eesti Looduses [2].
Üks rajaring on 38 kilomeetrit pikk
ning kulgeb Velise, Valgu ja Nurtu
piirkonnas. Teise ringi pikkus on 35
kilomeetrit ja see juhatab Velisemõisa,
Päärdu, Konuvere ja Sulu kanti. Rada
tutvustab kunagise Läänemaa suurima
valla loodust, rahvapärimusi, ajalugu,
loodusmälestisi, kunagisi tööstushooneid (Sulu paberiveski, Nõlva
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Kõnnu matkarada kulgeb rabas.
Hageri ja Hagudi asula vahele jäävad Rabivere ja Kõnnu raba, mis
on tekkinud üksikute väikeste järvede kinnikasvamisel ja soostumisel.
Kaheksameetrise turbakihi all lasub siin
poole meetri paksune järvemudakiht.
Kõnnu raba põhjaosas asub ümmarguse põhiplaaniga Kõnnu järv (4,4 ha),
mille sügavus koos lendmudakihiga
küünib nelja meetrini (¥ 3). Kaladest
elutseb siin ahven ja ilmselt ka haug.
Matkarajale pääsemiseks tuleks
Rapla poolt sõites keerata Lohu
raudteejaama juures vana Viljandi–
Tallinna maanteele ja enne paremal
asuvat Lohu mõisaparki pöörata vasakule. Kui ületada umbes 450 meetri
pärast raudtee ja sealt veel poolteist
kilomeetrit mööda kruusateed edasi
sõita, jõuab Kõnnu tammedeni. Siit
üle heinamaa paistab metsaserval
Rabivere kaitseala skeem, mis ühtlasi
tähistab matkaraja algust.
Kõnnu matkatee on 3,5 kilomeetrit pikk ning kulgeb esialgu metsa
all mööda mõisaaegset kraavikallast
ja jõuab siis Kõnnu järveni. Sajand
tagasi tahtnud Lohu mõisa kindral von Baranoff järve kraavi rajades tühjaks lasta: see oli siin kandis
esmakatse saada rabast põllumaad.
Õnneks alanes järvepind ainult
poole meetri võrra ja veepeegel säilis. Paruni toonastest ponnistustest

¥ 3. Kõnnu matkarada viib rabas oleva samanimelise järveni. Sajand tagasi tahtnud Lohu
mõisa kindral von Baranoff järve kraavi rajades tühjaks lasta, et rabast põllumaad teha. See
plaan tal ei õnnestunud
FOTO: TIMO PALO

mõisa klaasikoda; ¥ 2), vallaga seotud suurmehi, nagu Ants Laikmaa,
Ants Lauter, Jaan Rumma ja Jüri Väli
(George Valley). Erilist tähelepanu
väärivad 1905. aasta sündmused:
loodi revolutsiooniline omavalitsus
ehk Velise vabariik. Selle käigus põletati maha tosin mõisahäärberit, sh selle
piirkonna suursuguseim Velise mõis.
Matkaraja ääres on 36 huvitavat
loodus- ja kultuuriobjekti, mille juures tasub peatusi teha või isegi sisse
astuda. Sillaotsa talumuuseumist saavad huvilised kaasa õpperaja kirjelduse ja heal juhul ka giidi. Vaatamist
väärib Velise õigeusu kirik; kui
tahate seal käia, tuleks selles varem
kokku leppida Sillaotsa muuseumiga.
Võrdlemisi lähedal Konuvere sillale
asub kenasti renoveeritud Konuvere
(Konovere) mõis; kui helistada ette,
saab ka seal käia.

FOTO: ARNE KIIN
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¥ 4. Vana-Vigala looduse õpperada kulgeb mõisapargis, mille ühel küljel leiab võrdlemisi pika
paekivist laotud müüri, nn näljamüüri. Kui 1867. aasta ikalduse ajal ähvardas ümbruskonna
talupoegi näljaoht, „aitas” neid rukkijahuga hädast välja Vana-Vigala mõisnik. Talupojad pidid
vastutasuks paarikümne kilomeetri kaugusel asuvas Mihkli paemurrus murdma paekive, selle
talvel hobustega üle Avaste soo kohale tooma ja kivimüüri laduma

võib veel praegusajal märgata ringina
ümber järve kulgevat kuni meetrisügavust turbapragu.

Matk Vana-Vigala liigirikkas ja ajaloolises mõisapargis. Vana-Vigala
on tuntud oma mõisa ja kauni pargi
poolest. Siinne nelja kilomeetri pikkune õpperada tutvustabki ennekõike mõisa kujunemist kunagise

Sikenkose küla kohale ja üle Eesti
tähelepanuväärseks peetud mõisaparki koos Hirvepargiga.
Looduse õpperada algab mõisa peasissesõidust, mis on tähistatud kahe
obeliskiga. Liikudes mööda tiikide
vahel kulgevat jalgrada, avaneb ilus
vaade 1775. aastal valminud ja nüüdseks renoveeritud mõisahoonele.
Mõisa vestibüüli seina kaunistavad
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¥ 5. Pae karstialal leidub rohkesti pisikesi karstinähtusi – karre. Ent matkarajal saab
uudistada ka suuremaid karstivorme

Loodusgeograafiliselt jääb Pae
küla Harju lavamaa maastikurajooni.
Pinnamood on siin tasandikuline,
kuid reljeefi toovad väikest vaheldust madalamad kühmud. Huvitav
reljeefivorm on siin kuni 1,8 meetri
kõrgune Balti jääpaisjärve kujundatud paeastang karstiala idaservas.
Ala omalaadsus ja kaitseväärtus jäi
looduskaitsjatele silma ammu: kahe
hektari suurune karstivormidega väli
võeti kaitse alla 1959. aastal, nüüdseks on kaitsealuse maa pindala mitu
korda suurem.
Pae karstiväljaga saab tutvuda siia
rajatud poolteise kilomeetri pikkusel matkarajal. Selle raja viida leiab
Rapla–Ingliste teelt ning auto saab
jätta parklasse. Huvilistele on matkaraja alguses kaardiga teabetahvel.
Matkatee esimesel kolmandikul
ehk karstiala läänepoolses osas leiab
rohkelt karsti pisivorme (¥ 5), teisisõnu karre: tegu on Mandri-Eesti
suurima karrialaga. Ajaloomälestisena

Tutvus Jalase põlisküla ja Sõbessooga. Raikküla vallas olevat iidset
Jalase küla ja seda põhjast piiravat
Sõbessood (¥ 6) tutvustab paari
kilomeetri pikkune Jalase–Sõbessoo
matkarada.
Esimesed kirjalikud teated Jalase
küla kohta pärinevad juba 13. sajandist, kui „Taani hindamisraamatus”
mainiti teda piirkonna ühe suurema
külana. Siinne inimasustus võib ulatuda muinasaega: kindlaks on tehtud
kaheksa asulakohta ja neli muinasaegset matmiskohta.
Jalase külakeskuseks on kujunenud paekiviaiaga piiratud nn külaplats, kus ohvriallikale ehk Jalase
suurkivi allikakaevule on ehitatud
raketega koogukaev. Siin kasvab ka
küla nimepuu: jalakas. Puu lähedalt
paekiviaiast leiab aga Jalase küla
vapiga raudkivi.
Küla teeb kauniks veel tammeallee, nn hiietee, mis rajati siia 1989.
aastal. Alleele pandi toona kasvama
FOTO: TIMO PALO

marmorist bareljeefid – Eesti vanimad
kunstimälestised, mis on siia toodud
Pompeji väljakaevamistelt.
Peahoonet ümbritsev park on
kujundatud Inglise stiilis ja selle reljeefi muudavad mitmekülgsemaks
tiikide nõod. Parki ümbritseb ühelt
poolt kaunis Vigala jõgi, mille vastaskaldalt paistab 17.–18. sajandist pärit
ohvrihiis. Pargi tagumises osas asub
von Uexküllide perekonnakalmistu
ja kabel, mis on ehitatud 1792. aastal.
Põhjast piirab parki üle kahe meetri
kõrgune kivimüür, mida kutsutakse
näljamüüriks (¥ 4). See rajati ikaldusaastal, 1867, kui mõisnik sundis talupoegi rukkijahu eest paekive
kokku vedama ja müüri ehitama.
Mõisapargist kulgev õpperada
lõpeb Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli juures ja juhatab siis mõisahoonest mõnevõrra eemal asuvasse
Hirveparki. Aastail 1791–1795 rajatud
park on saanud oma nime alal kasvatatud hirvede järgi. Parki on istutatud
ka mitmesuguseid puid-põõsaid: neid
on üle kuuekümne liigi.
Hirvepargis viib rada pikliku tiigi
juurde, millel on kaks väikest saart:
Jakobi ja Lisette. Lisette saarele on
püstitatud omapärane kolmeteistkümnest veskikivist monument, mis
legendi järgi aitas peatada kummitava mõisaproua tegevuse. Nüüd on
tiigi ääres mõnus koht, et lõõgastuda
looduse rüpes.

saab siin rajalõigul uudistada hästi säilinud lubjaahju.
Pae raba poolsel matkarajalõigul
ilmestab metsaalust maapinda hulk
mitmesuguse kujuga karstilehtreid ja
nende kogumikke, mis omakorda on
tekkinud maa-aluste tühemete kohale.
Need karstivormid on kujundanud
sajandeid tagasi seal voolanud salaoja.
Suurima maa-aluse käigu, nn tunnelkoopa avad asuvad karstilehtrites.
Pae omapärase karstiala kohta
tasub lugeda ka 2004. aasta Eesti
Loodusest; ühtlasi leiab artiklist ala
kaardi [6].

Pae matkarajal saab uudistada
karre. Pae küla Kehtna vallas on
muinasküla, seda kinnitab näiteks
Järve ja Niine talu piiripeenralt leitud tolleaegne keraamika.
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¥ 6. Jalase–Sõbessoo matkarada tutvustab rabamaastikku ja -järve. Kui kaasas on kompass
ja kaart, võiks üle raba matkata Lipstu nõmmele
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¥ 7. Mukri raba õpperaja keskel asuvast vaatetornist saab hea ülevaate ilusast laugastega pikitud rabamaastikust

47 nimelist puud: nimed anti neile
1900. aastal külas tegutsenud talu- ja
saunakohtade järgi.
Matkaraja algust tähistab Jalase–
Ohukotsu teeristist 2,9 kilomeetrit
Ohukotsu poole jääv parkimisplats.
Siit metsasügavusse suunduv rada
on tähistatud puudel värviliste triipudega. Läbinud metsa ja ületanud heinamaasiilu, jõuab rada rabaservale:
siit leiab ala tutvustava teabetahvli.
Rada ise juhatab matkajad aga üle
purde raba peale, kus mööda laudteed
jõutakse Sõbessoo järveni (2,4 ha).
Raba ilmestav järv on küll madal, aga
väga rikkaliku taimestikuga.
Agaramad matkajad, kel on kaasas kaart ja kompass, saaksid matka
järve juurest jätkata, sest teisele poole
raba jääb üks Raplamaa põnevamaid,
haruldaste käpaliste ja huvitavate karstivormidega loopealseid: Lipstu nõmm.
Kui aga võtta järve juurest suund
tagasi algusesse, tasub uudistada
Jalase külakooli ja Gildemanni kivitööstusettevõtet. See on siin edukalt
tegutsenud pikemat aega; kaunis
taluõues saab vaadata suuri ja väiksemaid taieseid, samuti maapõuest
leitud arheoloogilisi leide.

Mukri maastikukaitseala õpperada.
Eidapere lähedal asuv Mukri raba on
tekkinud järve soostumisel (umbes
10 000 – 9000 aastat tagasi) ja teda
peetakse Eesti üheks vanemaks sooks.
Siinse turbalasundi paksus on 5,7–8,5
meetrit. Raba toitub sademetest ning
tema eesvooluks on Vändra jõgi. Raba
keskosas on levinud puisraba, äärealadel kasvab siirde- ja madalsoomets.
Mukri raba õpperajale juhatab
Eidapere alevis raudtee ülesõidukohas olev viit: matkaraja algus on
sellest umbes 2,2 kilomeetrit edasi
tee ääres metsa servas. Ent rajale
saab minna kokku kolmest kohast:
kahelt poolt raja otsast ning raja keskelt torni lähedalt; matkaraja pikkus
on ligikaudu 2,3 kilomeetrit.
Eidapere poolt rajale minnes
suundutakse kõigepealt läbi metsa,
tõustakse rabaseljandikule ja ületatakse kunagised käsitsi kaevatud turbakarjäärid. Seejärel lookleb
laudrada laugaste vahel, teeb poolringi ümber järve, põikab korraks
poolsaarele ning lõpuks viib maalilise Eidapere järveni (2 ha). Siin saab
pingil jalgu puhata, ujuda ja nautida
vesirooside lummavat ilu.

Edasi kulgeb matkatee 14 meetri
kõrguse vaateplatvormini, kust avaneb
suurepärane vaade rabale ja laugaste
vahel looklevale laudteele (¥ 7). Eriti
kaunis on vaatepilt sügisvärvides.
Torni juurest jätkub matk raba
vastasserva, kus sügisel leiab nii
mustikaid kui ka seeni. Siin rabaservas asuva puhkeala varikatuse all
saab matkaväsimusest puhata ja lõkkeplatsil grillida.
Mukri matkaraja kohta on ilmunud ka pikem kirjutis tunamulluses
Eesti Looduses [1]. ■
1. Kristian, Reet; Tihkan, Kalev 2011. On maa,
aga ei kanna, on vesi, aga sõuda ei saa. – Eesti
Loodus 62 (6/7): 392–395.
2. Kusmin, Jürgen 2006. Velise vabariigi radadel. –
Eesti Loodus 57 (11): 596–599.
3. Nelja kuninga tee – www.hot.ee/neljakuningatee
(vaadatud mai 2013).
4. Palo, Katre 2011. Pahkla raketibaasi kivihiiglased.
– Eesti Loodus 62 (11): 590–593.
5. Petersoo, Tiit 1998. Üle soosaarte, läbi laukaraba,
mägedele. – Eesti Loodus 49 (8): 376–378.
6. Petersoo, Tiit 2004. Omapärane karstiala kuusemetsas. – Eesti Loodus 55 (9): 438–440.
Tiit Petersoo (1937) on geograaf ja looduskaitsetegelane, Eesti geograafia seltsi auliige, töötanud
pikka aega Raplamaa keskkonnateenistuses looduskaitse alal.
Tiiu Susi (1950) töötab Raplamaa maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialistina;
Eesti looduskaitse seltsi liige.
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Loometsade looduspark Raplamaal
Jaanus Kiili, Toomas Kukk

Loometsade looduspargi loomine tõusis esimest korda päevakorda 1990.
aastate lõpul. Mitmesugustel põhjustel pole see idee seni teostunud.
Arvame siiski, et looduspargi asutamine aitaks hoida nii siinset loodust ja
pärandkultuuri kui ka hääbuma kippuvat maa-asustust. Tutvustame siinseid
loodusväärtusi ja pakume ka looduspargi võimaliku piiri.

L

FOTO: TOOMAS KUKK

ooduspargid ja maastikukaitsealad luuakse eeskätt väärtusliku
loodus- ja pärandmaastiku kui
terviku ning maastikuelementide
hoiuks. Koos maastikuga säilivad ka
kohalikud ökosüsteemid ja nendega
seotud elupaigad. Pärandmaastike
säästmine aitab hoida traditsioonilist
maastikumustrit ning sellega seotud
liigirikkust. Looduspargis võivad olla
ka mitmesuguse kaitserežiimiga alad,
et tagada oluliste loodusväärtuste säilimist või vähendada loodus- ja kultuuriturismist tingitud inimmõju.

Raplamaal asuva Suure Nõmme
ehk Varbola–Russalu–Lümandu–
Vaimõisa–Kõrvetaguse piirkonna
metsaalad on väga vanad: nende tuumikala on märgitud juba 17. sajandi
teise poole kaartidel. Ilmselt kujunes
tänapäevane maastik üldjoontes välja
18. sajandi alguseks, kui Põhjasõja
järel piirkonna asustus suuresti hävis,
kohalike mõisate taastamine võttis
aega ning endised avatud alad metsastusid. Seda näitavad ka 1990. aastatel
tehtud uuringud: Vardi metskonna
vanimad männid osutusid 204, 210
ja 217 aasta vanusteks [1].
Metsad kuulusid valdavalt kohalikele mõisatele, kes neid üsna
hoolikalt majandasid. Metsi raiuti
ulatuslikumalt 1918–1924, kuid
seejärel piiras Eesti riik, nende uus
omanik, kohalikku metsakasutust
tunduvalt. Siinsete metsade väär72

I328I EEST I LOO DUS M AI 2013

Jalase Uuetoa talu puisniit on iseloomulik ühe talu heinamaa, mida Jalase maastikukaitsealal
on järjepidevalt hooldatud aastakümneid

tusest saadi aru ning nad köitsid ka
uurijate tähelepanu. Seetõttu rajas
Tartu ülikooli tolleaegne professor Teodor Lippmaa 1930. aastatel
Rangu nõmme ökoloogilise uurimise
statsionaari, Lipstu nõmm võeti aga
1937. aastal siit kandist pärit botaaniku Heinrich Aasamaa eestvedamisel looduskaitse alla.
Teise maailmasõja järel säilisid loometsad eelkõige kohalike metsaülemate Osvald Lauteri ja Taimo Relo
tegevuse tulemusel mitukümmend
aastat enne kohaliku kaitseala ametlikku vormistamist 1979. aastal.

1990. aastate lõpus tõusis esimest
korda päevakorda ulatuslikuma loometsade looduspargi loomine seniste
loodus- ja maastikukaitsealade alusel. 2001. aastal peeti loometsi käsitlev, peamiselt metsandusuuringutele
keskendunud konverents [1], kuid
looduspargi ideest ei saanud asja.
2000. aastatel on piirkonda mitmekülgselt uuritud ning on selgunud
vajadus luua mitu hoiuala, et kaitsta
Kasari jõe luhtasid ja sealseid elupaiku. Klassikalise looduskaitse kõrval
on senisest enam räägitud vajadusest
hoida pärandkultuuri ja pärandkoos-
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kavandatava looduspargi piir
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Karstijärvikud on piirkonnale iseloomulikud maastikuelemendid.

Vardi, Vardi ja Kohatu hoiuala on
loodud lamminiidukoosluste, Põlli
aga puisniitude kaitseks. Rangu ja
Lipstu nõmm on paealuspõhjal kujunenud valdavalt väga õhukese mullakihiga, paiguti paljad, liigirohke
kuiva- ja lubjalembese taimestikuga
kaetud alad, kus domineerivad lookooslused. Looduspark võimaldaks
kõik need alad ühendada ühtseks
kaitsealaks, mille kasutamise intensiivsust saaks otstarbekalt korraldada. Tuumikalade vahele jäävad
alad toimiksid ökoloogiliste puhvritena ning tõhustaksid kaitset. Kasari
ja ta lisajõgede ja -ojade elustiku
kaitseks on vaja hoida ökoloogiliselt soodsaid olusid kogu valgalal.
Põllumajanduslikus maakasutuses
tuleb seada sihiks mahemajandus.
FOTO: TOOMAS KUKK

Suur Nõmm, Rangu, Lipstu, Põlli
puisniidud jt. Nende loodusväärtuste
hoiuks on juba rajatud Vardi LKA,
Pajaka LKA ja Jalase MKA. Samas
jääb küllaltki oluline osa Suure
Nõmme loometsadest Russalu–
Lümandu–Vaimõisa ning Kõrvetaguse
piirkonnas kaitse alt välja.
Kasari jõe ülemjooksu kaitseja hoiualad: Pajaka MKA, Pajaka-
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Kaitstavad loodus- ja kultuuriväärtused. Loometsad ja nõmmed:
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on Varbola–Russalu–Lümandu–
Vaimõisa–Kõrvetaguse piirkond ehk
Suur Nõmm, lisanduvad maastikukaitsealad ja hoiualad Kasari jõe luhtadel. Läänes oleks looduspargi piiriks
Kasari jõgi Pajakalt kuni Sipani ning
Sipa–Märjamaa tee. Märjamaa ümbrusest võiksid looduspargi koosseisu
kuuluda Sõtke ümbruse loopealsed
ja allikad, Rangu nõmm, Märjamaa
järtad ning Niidiaia tammik ja
Haimre mõisa pargialad kaitstavate
liikide kasvukohana. Pühatust kuni
Raikküla valla piirini võiks looduspargi lõunapiiriks olla Märjamaa–
Rapla maantee.

Varbola
Var
arbola
r
rbo

Kasari

lusi: mitte ainult kohaliku kogukonna, vaid kogu riigi elanikkonna
eneseusu ja -teadvuse allikana [2].
Suhtumise muutumist kajastavad
uudsed, maastikukaitsealadena toimivad looduspargid, kus põhirõhk on
looduse ja pärandi hoiul.

Märjamaa tammiäärset järtat kasutatakse senini heinamaana. Võrdluseks kevadine vaade
ajakirja viimasel leheküljel

Olulisemad on Märjamaa tammiäärne, esimene ja tagumine järta
ning Kaunismaa järta. Vaimõisa karstijärvikud on Neitsipere allikate toiteala. Õigupoolest on järta ka Niidiaia
tammik Haimre mõisa lähedal.
Sõtke loopealne asub Märjamaa
lähedal Sõtke külas. See on kuni 200
meetri laiune loopealne, mille pealispinnal on märgatavad mandrijääkriimud. Loopealse edelaserva astangu
kõrval asuvas nõos leidub kuni 0,7
meetri sügavusi karstilohke. Astangu
jalamil voolab kevaditi vesi maa alla.
Sõtke loopealse vahetus läheduses
paikneb mitu veerikast karstiallikat.
Rangu rangad (karrid) asuvad Märjamaa vallas Põlli külas.
Raikküla lademe lubjakivist astangul on 50–100 meetri laiune tugevalt karstunud looala. Astang on
kahe meetri kõrgune ja saja meetri
pikkune. Loopealsel avanevad lõhedkarrid on 20 cm laiused ja 0,2–0,5 m
sügavused. Rangu rangad ja allikad
on Natura 2000 hoiuala üksikobjektidena looduskaitse all.
Jalase külast 2,5 km loodes on
Karukella lood. Sellel 300–400
meetri laiusel loopealsel leidub ohtralt avalõhesid. Kirdeserval on 20
meetri pikkune, ühe meetri laiune
ja 0,8 meetri sügavune karstilõhe,
kus voolab vesi. Läheduses asub
ka väljavooluta Abru allikas. Jalase
külast 1,5 km kirdes asub Sõbessoo
edelapiiril Huntaukude karstiala. Piki
astangu jalamit on mitmesaja meetri
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Loometsade looduspargi kultuuripärand: Russalu kivisild Kasari jõel on ehitatud 1848. aastal
osana Russalu mõisakompleksist

pikkusel ja 150 meetri laiusel alal
arvukalt kuni ühe meetri sügavusi
avalõhesid ja langatuslohke. TiiduTõnikse lookarstiala paikneb Jalase
külast edelas ning seal on nähtavad
avalõhed, karrid ja kokku varisenud
paepangad. Karstiala edelaserval
kurisus on ühe meetri kõrgune paepaljand.
Lipstu nõmm asub Rapla vallas
Lipstu külast lääne pool loometsas.
Nõmme loodeosas on tugevasti karstunud 1,5 meetri kõrgune astang –
Lehmlõuke pank.
Leidub rohkesti avalõhesid ja
karstilohke ning astangult varisenud paepanku. Avalõhed on 0,2
meetri laiused ja kuni ühe meetri
sügavused. Rohkesti avalõhesid ja
karstilohke leidub ka Lipstu nõmme
kaguosas. Suurim neist – Vanapagana
jalajälg – on kolm meetrit pikk ning
mitme laiendiga.
Peale eeltoodud maastikuelementide jääb looduspargi alale hulk
allikaid ja kaitstavaid üksikobjekte,
millest on juttu loodusväärtuste
artiklis lk 42.

Kaitsealuste linnu- ja loomaliikide
hoid tähendab eelkõige nende elupaikade või talvituspaikade säästmist kui arvukuse püsimise eeldust.
Olulised on kaitsealuste lendoravate
ja nahkhiirte ning loodusdirektiivi
II lisa jahiloomade (karu, ilves, kobras) elupaigad.
74
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Vardi metskonna eri osades on
1950. aastatest kuni viimaste aastateni suhteliselt stabiilselt üles märgitud andmeid lendorava kohta,
varasemates leiukohtades Haimre
ümbruses aga enam mitte [5].
Nahkhiirte (tõmmulendlane, nattereri lendlane, pargi nahkhiir) talvituspaigad on Haimre, Päädeva,
Lümandu, Russalu, Ohukotsu,
Pajaka ja Põlli mõisakeldrid [3].
Kavandatava looduspargi aladel
on varasemate uuringute käigus
kirja pandud mitu ämblike ainuleidu Eestis [6], samuti mardikaliste ja ehmestiivaliste esmasleide
Eestis. Viimaste seas on eriti oluline
Apatania sp. nr. dalecarlica, võimalik
seni kirjeldamata liik [4].
Kaitsealustest suurliblikatest on
seni kohatud viit liiki, sealhulgas
suur-kuldtiiba, sõõrsilmikut ja vareskaera-aasasilmikut. Eesti 18 kaitsealustest kimalaseliigist on Allan Selin
leidnud uuritaval alal 12 ning Eesti
ainuleidudena on registreeritud paar
üraskiliiki [7]. Kohalikes mõisaparkides on 2000. aastate teisel poolel
nähtud viinamäetigu.

Arheoloogia- ja arhitektuuripärand
on seotud piirkonna varajase asustusega. Siin on mitu kalmistut, sh ka
varakristlikke matusepaiku 10.–11.
sajandist, olulisi linnuseid (Sõtke,
Rangu, Varbola) ning juba 13.–14.
sajandil rajatud kirikuid (Märjamaa)

ja mõisaid ajaloolise Pärnu–Tallinna
tee ääres (Sõtke, Vaimõisa, Russalu,
Pajaka). Need mõisad on seotud
koolmekohtadega Kasari jõel.
Kuna ajalooliselt oli see piirkond
Saare-Lääne piiskopkonna ja ordu
vaheline piiriala, kus alati tuli valmis olla vaenutegevuseks, siis ehitasid kohalikud vasallid Vaimõisa ja
Lümandusse kivilinnused. Arhitektuuriväärtustena on kaitse all Märjamaa kindluskirik, säilinud mõisakompleksid Vaimõisas, Lümandus ja
Vardil ning Russalu ajalooline kivisild
Kasari jõel.
Pikaajalise inimmõju toimel on
kujunenud siinsed pärandmaastikud:
näiteks pastoraalne maastik rehielamutega Jalasel, traditsiooniline
külamaastik mõisa, mõisaküla ning
hajataludega Vaimõisa–Lümandu–
Russalu ümbruses. Ajaloolist maastikku ilmestavad enam-vähem säilinud
ajaloolise struktuuriga looduskaitsealused mõisapargid Vaimõisas, Orgital,
Haimres ja Russalus ning huvitavamad puuderühmad Varbolas, Pajakal
ja Põllis, Niidiaia tammik Haimre
lähedal ning Kohatu kadastik.
Kavandatava looduspargi ala läbib
Tallinna–Pärnu–Riia maantee. Pealinnast vaid 60 km kaugusel asuvast
looduspargist võib kujuneda Tallinna
elanike oluline puhkepiirkond. Rapla
maakond on kirjeldatud ala esitanud
maakonna tähtsa väljasõidukeskusena Põhja-Eesti turismi arengukavadesse. Loodusväärtuste kaitse
ning korraldatud külastamine loovad
eeldused, et piirkonna loodusväärtused ja pärandmaastikud saaksid
püsida. ■
1. Ehrpais, Jüri (koost) 2001. Loometsad.
Raplamaal 11. septembril 2001 toimunud konverentsi materjale. Rapla.
2. Kusmin, Jürgen (koost) 2007. Raplamaa pärandkultuurist. Eesti Loodusfoto, Rapla, Tartu.
3. Masing, Matti 2002. Nahkhiirte talvituspaikade
inventeerimine Raplamaal 2002. aastal (looduskaitselise uurimistöö kokkuvõte). Tartu. Käsikiri
keskkonnaameti Rapla büroos.
4. Selin, Allan 2013. Putukapärle Raplamaalt. –
Eesti Loodus 64 (5): 311–313.
5. Timm, Uudo 2008. Andmeid lendorava levikust
Eestis ajavahemikul 1777 kuni 2007. – Eesti
Ulukid 11: 57–80.
6. Vilbaste, Asta 1987. Eesti ämblikud (Aranei).
Annoteeritud nimestik. Valgus, Tallinn.
7. Voolma, Kaljo; Õunap, Heino; Süda, Ilmar 2000.
Eesti putukate levikuatlas 2. Ürasklased. Eesti
Loodusfoto, Tartu.
Jaanus Kiili (1958) on pärandihuviline bioloog.
Toomas Kukk (1971) töötab Eesti Looduse peatoimetajana.
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Aasta looma fotovõistlus

"SUSI JA TEMA TEGEMISED"
Ajakiri Loodusuõber ja
Looduskalender.ee kuulutavad
välja fotovõistluse, kuhu on oodatud kõik hundipildid. Nii pildid, kus
hunt ise peal, kui jäädvustused
tema tegevusjälgedest. Eriti oodatud on just viimased.
Looduskalender.ee veebilehele
üles laetud pildid saavad algusest
peale olema avalikud. Ilmekamad saavad koha Looduskalendri
hundiaasta uudistevoos. Pilte
avaldatakse nii kaasa saadetud lühilooga, aga ka ekspertide kommentaaridega. Lisaks
kasutatakse fotosid hundiaasta
uudiseid illustreeriva materjalina ning avaldatakse ka ajakirjas
Loodusesõber.

Võistluse pidulik lõpetamine
toimub jõulukuu alguses ja selle
täpsemast toimumisajast teavitavad loodusesober.ee ja
Looduskalender.ee

hundiga pildid, hundi tegevusjälgedega pildid ja hundi nimega seotud
temaatikaga fotod.

Nõuded pildile
Pildid peavad olema tehtud Eestis.
Ootame võistlusele seni avaldamata ülesvõtteid hundist ja tema
jälgedest. Oluline on Lisada iga pildi
juurde lühike, kuni 500 tähemärki
pikk lugu. Lugu võib olla kas pildi
ülesvõtmise kirjeldus või siis pildile
tabatud olustiku kirjeldamine.

Auhinnad
Võitjatele on preemiaks vabalt
valitud varjepäevad seiklusfirma
„360 kraad( Alutaguse fotovarjes
koos Canon Overalli profitehnika
kasutamisega. Valikus on Canoni
valgusjõulised teleobjektiivid ja
profikered.
Varjesse minnakse koos loodusfotograafi või hundieksperdiga.
Lisaks mitmed eriauhinnad.

Kategooriad
Võistlevad tänavu tehtud pildid ja
üldarvestuses kõik võistlusele saadetud ülesvõtted. Eraldi võistlevad

Lisateave:
toimetus@loodusesober.ee
lood useso ber. ee
looduskalender.ee

looduse
omnibuss
IODDUSctl ~ lac::JDUS OI WGll

OVERALL .EE

LOODUSKALENDER.EE

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Lmdusesõbar
M AI 2013 EEST I LOO DUS I331I

75

| KROO N I K A |

Aprill: kevade
vaevaline tulek

Loodusfotovõistlusel
konkureeris 11 000
ülesvõtet

Talv punnis kevadele aprilli esimesel poolel veel
tublisti vastu: kuni 10. kuupäevani leidus peaaegu igal hommikul kohti, kus termomeeter näitas vähemalt kümme külmakraadi ning sugugi
mitte kõikjal ei läinud päevalgi sulale. Aeg-ajalt
tuli lumelisa – suuremal hulgal 5.–6. aprillil –
ja veel 11. aprilli EMHI lumekaardil oli rohkesti
30-st suuremaid arve. Siis läks aga soojemaks,
sadas ka vihma ning mõne päevaga oli lumi
valdavalt kadunud. Suuremat sooja, mis maa
ja põõsad roheliseks oleks meelitanud, aprillis
siiski ei tulnudki.
EMHI rehkendusedki kinnitavad, et aprill oli paljuaastasest keskmisest kraadi võrra jahedam:
2,9° vs. 3,9°. Sademed jäid vaid kriipsuke alla
keskmise: 33 vs. 34 mm. Õhusoojus varieerus
vahemikus –15,8° (9. aprill, Virtsu) kuni 16,6°
(19. aprill, Võru). Kõige rohkem sadas ööpäevas 10 mm 5. aprillil Võrus. Päike paistis Eesti
keskmisena 207 tundi (paljuaastane keskmine
on 179 tundi).

27. aprillil tõmmati Estonia kontserdisaalis galakontserdiga joon alla võistlusele „Looduse aasta foto 2013”. 1383 See Silver Kommusaare rähnipilt meeldis
fotograafi saatis žürii pilgu alla kokku hindajaile tänavusest 11 000-fotolisest
saagist kõige rohkem
10 957 pilti.
Rohke Debelaki juhitud pidulikul üritusel sai suurel ekraanil vaadata
võistluse 700 paremat pilti ning kuulata muusikat; esitajaiks Siiri Sisask,
Andres Uibo ja Andres Roots. Näha sai näitusi ja uut fotovarustust, tavapäraselt esitleti verivärsket „Loodusfoto aastaraamatut 2013”.
Muidugi jagati ka auhindu, millest ihaldatuimad on Tantsivad Hundid
üksikkategooriate võitjatele. Lastest pälvisid võidu Ekvard-Allan-Matis
Joakit (loomapildid), Leana Jete Korb (looduspildid) ning Jan Erik Konksi
(„Inimene ja loodus”) ning noortest samades kategooriates vastavalt Merily
Salura, Siim Silver Salumaa ja Triinu Kroon.
Täiskasvanutel oli eri võistlusklasse tavapäraselt tublisti rohkem ning seevõrra rohkem anti välja ka Tantsivaid Hunte. Selle võitsid Kilvar Kessler
(„Loomad tegutsemas”), Toomas Vaik („Taimed ja seened”), Nils-Edvard
Tennmann (maastikupildid), Raul Rajaveer („Inimene ja loodus”), Jaan
Künnap („Vormimängud looduses”), Kaido Haagen (mustvalge looduspilt)
ning Silver Kommusaar („Loomad oma keskkonnas” ning loomaportreed).
Silver Kommusaare foto tunnistati ka võistluse grand prix’ vääriliseks.
Looduse Omnibuss / Loodusajakiri

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

6. aprillil Tartus
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Suurvesi tänavu kuigi suurt vett ei toonud
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut üllitas 22. aprillil oma veebilehel
sõnumi „Suurvesi on taganemas”. 13. aprillil alanud suurvesi oli selleks päevaks hakanud taganema ja enamiku Eesti jõgede veetase langema.
Näiteks Soomaal Riisa hüdromeetriajaamas oli 22. aprilli hommikul veetase
407 cm üle jaama graafiku nulli ning automaatjaam näitas aeglast veetaseme
langust. Maksimaalseks suurveetipuks 2013. aasta kevadel jäi seal 409 cm.
Veetase tõusis sel ajal veel vaid Emajõel. Kriitilise veetaseme (239 cm üle
jaama graafiku nulli) ületas Emajõgi Tartu linnas 21. aprilli varahommikul.
Veetõus peatus 27. aprillil, küündides siis 261 cm-ni. Meenutame, et 2010. aastal oli kõrgeim veetase Tartus 331, 2011. aastal 315, mullu aga „ainult” 206 cm.
Nii mõneski jões ületas tänavune suurveetipp viimaste veerohkete aastate,
2010. ja 2011., maksimaalse veetaseme, näiteks Mustjõel, Piusal ja Pärnu
jõel Tahkuse mõõtelävendis. Aga kõrge veetase oli põhjustatud
pigem jääummistustest kui veerohkusest.
Just ummistus tekitas
ka rohke meediakajastuse leidnud üleujutuse
Sindis, mis tõi läbimõtlematult jõeorgu rajatud majade omanikele
rohkesti meelehärmi ja
majanduskahju.
EMHI/Loodusajakiri
Emajõgi Tartu kesklinnas 25. aprillil
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

01., 08., 15., 22. ja 29.04 Loodusõhtud rahvusraamatukogus: „Seišellid – tükike
Gondwanast” (Hendrik Relve), Rein
Marani filmid „Hiite lummus” ja
„Looduslikud pühapaigad Eestis”,
„Pöide, vaikiv tunnistaja” (Margit
Kilumets); kolmetunnine rännak
Marko Matverega ümber maailma
ning „Veealuse maailma võlud”
(Kaido Haagen).
03.–25.04 ERL 25. tegevusaasta filmikuu
seansid: kolmapäeviti Tallinnas, neljapäeviti Tartus.
04.04 Loodusetund „Aasta lind 2013 – nurmkana” Võhma gümnaasiumis.
05.04 TÜ zooloogiaosakonna teaduskonverents „TÜ zooloogia 170/190. Lätted ja
tänapäev III”.
05.04 Eesti geoloogiakeskuse XXI aprillikonverents „Rakendusgeoloogilistest
uuringutest Eestis – olevik ja tulevik”.
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KIK toetab Tallinna trammiliikluse
ajakohastamist

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab Tallinnas keskkonnasäästliku
trammiliikluse arendamist 18,9 miljoni euroga. Toetussumma on mõeldud
4. trammiliini taristu rekonstrueerimiseks ning raha selleks tuleb Euroopa
Liidu ühtekuuluvusfondist. Varem on ühtekuuluvusfondi kaudu toetatud
keskkonnainvesteeringuid veemajanduse ja jäätmekäitluse valdkonnas –
säästva transpordi arendamiseks vahendab KIK toetust esimest korda.
Tööde käigus uuendatakse üle kümne kilomeetri trammiteid, sealhulgas
ehitatakse seitsesada meetrit uut trammiteed Ülemiste piirkonda ning renoveeritakse kuus veoalajaama. Tänu projektile vähenevad trammitaristu hoolduskulud ning luuakse eeldused uute, keskkonnahoidlikumate trammide
kasutuselevõtuks.
Projekti lõpptähtaeg on 31. august 2015 ning KIK-i vahendatav toetus
hõlmab 83% kogu projekti maksumusest.
Trammiliin nr 4 ühendab Lasnamäed ja Tondi piirkonda Tallinna kesklinnaga. 2010. aastal kasutas liini 8,23 miljonit reisijat. Prognoosi järgi suureneb
uute trammide ning parema taristu
koosmõjul trammikasutajate arv liinil
3% aastas ning CO2-heide väheneb
20 aastaga üle 52 000 tonni, võrrelduna stsenaariumiga, kus trammid asendatakse sõiduautodega. Kui
praegu on trammide keskmine kiirus
14 kilomeetrit tunnis, siis uuendatud
taristu ja uute trammide puhul võiks
see suureneda kuni 20 kilomeetrini
tunnis. See tähendab reisijatele selget
Kas ka Tallinna tänavaile tulevad sellised trammid, ajavõitu.
nagu sõidavad Tallinna sõpruslinnas Gentis?
KIK

05., 07., 13., 14., 16., 21., 27. ja 28.04 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast: Fred
Jüssi loodusõhtule Palmsesse; Pakri ja
Leetse pangale ning Keila juga vaatama
(ka Tartust ja Pärnust), Muuksi linnamäele ja Turjekeldri joale; Võhandu
kallastele ja Meenikunno rappa (ka
Tartust); Pille Lillega Metsapoole
kooli ja Tolkuse rappa (ka Pärnust);
Tuhalasse ja Soomaale suurt vett
vaatama (Tartust Soomaale, Pärnust
Koivale); Nõiakaevu ja Estoniasse loodusfotosid vaatama (Tartust) ning Enn
Käissiga Martsa karstijuga avastama.
06.04 TÜ botaanikaaia ja Tartu keskkonnahariduskeskuse kümnes linnalinnulaupäevak LiLiLa.
08.04 Tartu keskkonnahariduskeskus tähistas
oma 11. sünnipäeva ja avas ajakirja
National Geographic allveefotograafi
Brian Skerry näituse „Ookeani hing”.
09. ja 23.04 Matsalu 10. festivali filmid Tartu
keskkonnahariduskeskuses.
09.04 ERL rohelise tee õhtul Tartus oli külas
Eesti ornitoloogiaühingu direktor
Andres Kalamees.
11.04 Eesti loodusmuuseumis avati näitus
„Ohtlik loodus: müüdid ja tegelikkus”.
11. ja 12.04 Keskkonnaameti loodusõhtud:
Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses
Palmses „Jäätmed – nuhtlus või varandus?” (Mait Kriipsalu) ning Kuressaares
ja Haapsalu kolledžis „Aasta loom –
hunt” (Peep Männil).

14. aprillil Peipsi järvel: viimane pühapäev, kui veel piiranguteta järvele pääses

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Tallinna ringkonnakohtus lõppes 24. aprillil vaidlus Nabala kaevanduslubade
asjus. Kohus leidis, et keskkonnaministeeriumil oli õigus peatada ettevõtete
kaevanduslubade menetlemine.
2011. aastal algasid vaidlused osaühingu Paekivitoodete
Tehas ja aktsiaseltsi Riverito
ning keskkonnaministeeriumi
vahel, kuna ettevõtted soovisid avada Nabala piirkonna ja
Tuhala nõiakaevu läheduses
kaevandust. Et samal alal oli
tehtud ettepanek luua kaitseala, peatas keskkonnaministeerium kõik kaevandamisega
seotud toimingud selles piir- Tuhala nõiakaev keeb ehk tulevikuski niisama uhkelt
konnas. Kaevandamine tähen- nagu tänavu
dab loodusele väga suurt keskkonnamõju, ent loodusväärtusi ei ole lubatud
kahjustada. „Kohtuotsus oli meie jaoks oluline ja tuli igati sümboolsel
ajal – Nõiakaev on jälle oma täies ilus keemas,” märkis keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannus.
Keskkonnaministeerium

FOTO: IVAR LEIDUS / WIKIMEDIA

Keskkonnaministeerium sai Nabala
kaevandusloa vaidluses võidu

15.04 Keskkonnaamet alustas 7. juunini kestvaid kevadisi õppeprogramme koolidele ja lasteaedadele.
15.–19.04 Euroopa metsaseltside võrgustiku
kohtumine Otepääl.
15.04–03.05 RMK interaktiivne metsaviktoriin
Eesti koolilastele.
17.04 Peipsi järvel keelati sõita autodega,
kuna jää oli sulanud õhukeseks.
17.04 Keskkonnaameti loodusõhtud Türil
(Jaanus Järva, „Muskusveiste aastaring”) ja Räpinas (Veljo Runnel,
„Kõrvad lahti looduses”).
18.04 Koos kahepaiksete hulgirändega sigimiskohtadesse algasid ELF talgud
„Konnad teel(t)”.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I333I

77

| KROO N I K A |

Eesti mõisakoolid saavad
Euroopa toetusel taas kaunimaks
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Kultuuriministeerium kuulutas välja
Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatud kultuuripärandi programmi „Mõisakoolid
– säilitamine läbi kasutamise” restaureerimistoetuse taotlusvooru. See
kestab 25. juunini.
Euroopa majanduspiirkonna
doonorriikide Norra, Islandi ja
Liechtensteini 2009–2014 programmiperioodi esimene avanev kultuuripärandit toetav meede aitab
restaureerida ja korrastada endistes Üks eelmisel programmiperioodil uue ilme
saanud koole on Olustvere Viljandimaal
mõisahoonetes tegutsevaid koole.
Esimeses taotlusvoorus eraldatakse mõisakoolidele 3,1 miljonit eurot.
Kogu kultuuripärandi hoiu ja taastamise programmi eelarve on 4,5 miljonit
eurot; selle raames on kavas korrastada vähemalt viis Eesti ligi 60 mõisakoolist ning viia ellu arendus- ja koostööprojekte.
Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi eelarvest toetati mõisakoole ka aastatel 2004–2009 kogusummas 9,35 miljoni eurot. Sel programmiperioodil korrastati üheksa mõisakooli: Kiltsi, Koigi, Laupa, Olustvere,
Puurmani, Rogosi, Suure-Kõpu, Vasta ja Väätsa.
Kultuuriministeerium

Keskkonnaklass sõidab kooli juurde
Keskkonnaamet tutvustas 9. aprillil
Paide ühisgümnaasiumis, 10. aprillil Tallinna reaalkoolis ja 11. aprillil
Rapla ühisgümnaasiumis uut keskkonnahariduse bussi.
Väikebuss, mis kasutab kütusena
maagaasi ja bensiini ning mille parkimisandurid töötavad päikeseenergial, aitab parandada Harju-, Järva- ja

12. Supilinna päevade ajal avati
27. aprillil Tartus Emajõe ääres külakiik
27.04 MTÜ Wwoof Eesti projekti
„Mahepõllumajandus noorteni” teabeseminar Tallinnas.
27.04 Metsanädala ja matkahooaja avaüritus
Elva matkakeskuses.
27.–28.04 Teadusbussi ja Eesti füüsikaseltsi
Tähe perepäevad Tartus.
29.–30.04 Helsingi komisjoni ja Läänemere
riikide kalandusteemaline kohtumine
BALTFISH Tallinnas.
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Väikebuss on sisustatud ...

FOTOD: KESKKONNAAMET

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

18.04 Linnaökoloogia konverents „Lood(t)usrikas linn” Tallinna ülikoolis.
18.–20.04 Maamess Tartus.
19.04 Metsanduse visioonikonverents Tartus;
sõlmiti leping metsa majandamise hea
tava kohta.
19.04 Päev, millest alates keelas päästeamet
siseveekogudel jääle minna.
22.04 Tartu loodusmajas tähistati juba 18.
korda Maa päeva õpilaskonverentsiga
„Meie elukeskkond”.
22.04–17.05 Loodusringi linnulauluhommikud
Tallinna kooliõpilastele.
23.04 Keskkonnaamet avas Põlvamaa keskkonnamajas Räpinas jäätmeklassi.
23.04 Eesti maaülikooli roheline filmiõhtu
„Elektripirni vandenõu”.
24.04 Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni 10. tegutsemisaastale pühendatud seminaril „Häid näiteid rohelisest
majandusest” anti keskkonnaametile
üle EMAS-i registreerimistunnistus
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise eest.
24. ja 25.04 Keskkonnaameti loodusõhtud
Viljandis (Veljo Runnel, „Helirännak
Eesti loodusesse”) ja Pärnus (Peep
Männil, „Hunt – aasta loom 2013”).
25.04 Riigikogu kiitis heaks uue jahiseaduse.
25.04 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul kuulati Kaarel Orviku ettekannet
„Rannaprotsessid ja arendustegevus
rannikul”.
25.–26.04 Roy Strideri tee- ja filmiõhtud Tartu
keskkonnahariduskeskuses.
26.–28.04 Tartu keskkonnahariduskeskuse
üheksapäevase õuesõppe looduskursuse kolmas osa Luual.
26.–28.04 Eesti ornitoloogiaühingu noorte
linnulaager Tartumaal Palupõhjas.

... keskkonnaõppeks vajalike vahenditega

Raplamaa õpilaste võimalusi saada
keskkonnaharidust: neis maakondades puuduvad keskkonnaameti looduskeskused.
Bussis on hulk mitmesuguseid
õppevahendeid. Peale õppeprogrammide korraldamise üldhariduskoolides
saab bussi edukalt kasutada ka looduslaagrites ja teistes loodusharidusüritustes. Kevadel ja suvel proovitakse
bussi õppevahendeid eri tegevustes,
alates sügisest saavad koolid keskkonnahariduse bussi külla kutsuda. Eestis
ainus omataoline buss soetati, sisemus
projekteeriti ja ehitati ümber Euroopa
regionaalarengu fondi toel.
Keskkonnaamet

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

| R I STSÕ N A |

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. juuniks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja Mati Martini raamatu „Eesti kiilide määraja” (2013). Eelmise ristsõna auhinna sai Kristiina Veskimäe
Türilt. Õige vastus oli „nokin täitsa valet” ja „ma ju võin segamini minna”. Kokku oli 58 õiget vastust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

M AI 2013 EEST I LOO DUS I335I

79

FOTO: TOOMAS KUKK

| A J ALUG U / S ÜN N I P ÄEVAD |

75 aastat tagasi
Läinud aasta sügisel ja praegusel kevadel
on võidud näha üsna hästi arenenud virmalisi ja paljudel vaatlejatel tekkis mulje,
nagu oleks see väga haruldane nähtus.
Haruldane on Eestis ainult tugevasti arenenud põhjavalgus, kuna nõrgemal kujul
võib teda näha mitu korda aastas. Mõnel
aastal ilmuvad nad ainult 2–3 korda, mõnel nad puuduvad täiesti, ja siis jälle tekivad nii sagedasti, et ühe kuu jooksul,
nagu näiteks septembris 1926. a. oli võimalik 18 päeval jälgida virmaliste vehklemist. [Johannes Letzmann: Virmaliste
esinemine Eestis, 1938]

50 aastat tagasi
Kevadine üleujutus kestab karstialal kõige rohkem mõni nädal. Pärast suurvete
neeldumist ja äravoolamist maa-aluseid
teid pidi jäävad kõik maapealsed karstivormid ning ka maapinnalähedased koopad ja kanalid kuivaks. Varsti aga kasvab
karstilehtrites ja -orgudes lopsakas rohi.
Vesi, mis üsna ahtaks jäänud ojakesena
veel soodest tuleb ja karstiala servas Ida
pere lähedal maa alla kaob, voolab nüüd
vaid sügavamates karstikanalites ja nähtub veel mõnes eespool kirjeldatud koopas. Südasuvel ja talvel jääb oja sageli
päris kuivaks. Üleujutusalal neeldunud
veed väljuvad maapinnale paljude väikeste allikatena Kuimetsa ja Oblu küla juures
asuvail sooheinamaadel, kust voolab
läbi Atla jõgi. [Ülo Heinsalu: Ida karstiala
Kuimetsas, 1963]

25 aastat tagasi
Rapla alevis, Viljandi maantee ääres lesib
teepervel graniitrahn (pikkus 6,3, laius 6
ja kõrgus 1,6 meetrit, kivimüraka ümbermõõt on 20 meetrit). Rahvajutt kõneleb,
et hunt läinud siin kord jaanilaupäeva
õhtul varsaga hobuse kallale. Kalevipoeg
märganud seda Paluküla Hiiemäelt (18
versta Raplast lõuna pool), võtnud taskust luisu, murdnud sellest tüki ja heitnud hundi pihta. Kivi matnud hundi kõige varsaga enda alla. Vana mära käinud
veel kaua vaatamas, kas varssa kuidagi
kätte ei saaks. Teise teate järgi jäänud
kivi alla kõik kolm: hunt, varss ja mära.
Varsal olnud kell kaelas. Jaanilaupäeva
öösel kuulduvat nüüd kivi alt hundi ulgumist ja varsa kella kõlksumist. [Helmut
Joonuks: Kalevipoja kivi ehk Kalevipoja
luisk Raplas, 1988]
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Harri Jõgisalu on oma Läänemaa raamatus kirjutanud: „Vanemad inimesed ehk mäletavad
lapsepõlves loetud muinasjuttu järvest, mis põgenes pahateo kättemaksuks inimeste juurest
minema. Oli üleöö kadunud, mitte tilka vett ei jätnud alles, kalad ja kõik muu elava viis ühes”.
Märjamaa tammiäärne järta ongi selline järv: praegune kevadvesi läheb siin suve alguses
vilinal maapõhja, nagu oleks vanni äravoolul kork eest tõmmatud

Lehekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
250 (sünd 1763)
02.05 Johannes Sigismund Gottfried Huth,
saksa matemaatik ja astronoom,
TÜ professor (surn 1818)
205 (sünd. 1808)
28.05 Karl Eduard von Liphart, kunstiajaloolane
ja kollektsionäär, LUSi esimene president
(surn 1891)
180 (sünd. 1833)
15.05 Theophil Joachim Heinrich Bienert,
baltisaksa farmatseut ja botaanik
(surn 1873)
170 (sünd 1843)
18.05 Friedrich Alexander Georg von
Hoyningen-Huene, baltisaksa
amatöörlepidopteroloog (surn 1921)
155 (sünd 1858)
14.05 Afanassi Ignatovski, Vene arstiteadlane,
TÜ professor ja prorektor (surn 1935)
150 (sünd 1863)
11.05 Eduard Michael von Bodisco, baltisaksa
agraarstatistik (surn 1940)
135 (sünd 1878)
05.05 Selma Feldbach, esimene arstikutsega
eestlane, TÜ esimene naisõppejõud
(surn 1924)
08.05 Ivan Reinwald, geoloog (surn 1941)
21.05 Jakob Lukats, geograaf ja kirjamees
(surn 1947)
120 (sünd 1893)
30.05 Karl Jõgi, polaarkapten (surn 1957)
115 (sünd 1898)
30.05 Georg Kingisepp, farmakoloog
(surn 1974)
110 (sünd 1903)
19.05 Artur Vask, loomakasvatusteadlane
(surn 1977)
30.05 Feodor Klement, füüsik, TÜ rektor
1951–1975 (surn 1973)

105 (sünd 1908)
07.05 Roopi Hallimäe, vaatlusastronoom,
astronoomia populariseerija (surn 1969)
90 (sünd 1923)
07.05 Jüri Daniel, tervishoiu- ja sporditeadlane
23.05 Malev Margus, metsateadlane
85 (sünd 1928)
02.05 Hans-Voldemar Trass, botaanik ja
ökoloog, Eesti TA liige
09.05 Heino Kärblane, põllumajandusteadlane
(surn 2003)
10.05 Arnold Rüütel, põllumajandusteadlane
ja poliitik
17.05 Heldur Palli, ajaloolane (surn 2003)
30.05 Olev Mathiesen, füüsik
80 (sünd 1933)
06.05 Jüri Lembra, füüsik
11.05 Avo Miidel, geoloog
22.05 Saadi Mihkelson, metsateadlane (surn 2012)
29.05 Helve Sarapuu, dendroloog
75 (sünd 1938)
03.05 Agu Laisk, taimefüsioloog, Eesti TA liige
09.05 Rein Ratas, loodusteadlane ja poliitik
16.05 Mare Taagepera, keemik ja
ühiskonnategelane (surn 2013)
25.05 Vladimir Hižnjakov, füüsik
31.05 Gennadi Vainikko, matemaatik,
Eesti TA liige
70 (sünd 1943)
12.05 Sirje Keevallik, atmosfäärifüüsik
65 (sünd 1948)
27.05 Aimur Joandi, põllumajandusloolane
60 (sünd 1953)
22.05 Andres Kiviste, matemaatik
23.05 Villu Reiljan, poliitik
55 (sünd 1958)
11.05 Taavi Tuulik, botaanik ja ihtüoloog
31.05 Jaanus Kiili, bioloog ja pärandkultuuri
tutvustaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Maagiline Käsmu kapteniküla ootab taaskord kõiki muusikasõpru külla sumedatel juunikuu
õhtutel, et pakkuda muusikagurmaanidele kaheksat maiuspala. Kaheksa kontserti,
külakaptenite suitsutatud lesta aroomid ning värske mere hõng Käsmu lahelt.
Muusikamenüü valik Matverest kuni Alenderini, folgist jazzini ning Valgre romantikast
rockmantikani. Prae kõrvale Käsmu meremuuseumi ekspositsioonid,
Nautimuse veinid, Greenfieldi tee ja Ingmani jäätised.
Vaikselt merekaldale loksuvad lained ja südametes elavad meloodiad.
See on sarja 5. aasta juubel, uhkem ja mitmekülgsem kui kunagi varem.
Õdus rannaromantika ning šarmantsed muusikaelamused
ootavad teid juunikuu videvikus Käsmus!
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Kontsertide alguskellaaeg: 20:00
Sissepääs alates: 19:00

K

Sooduspiletid müügil Piletilevis alates 10 eurost.
Piletid müügil ka kohapeal hinnaga 15 eurot*
*Urmas Alender 60 piletihind kõrgem

a
Tanel Padar, Riho Sibul jT. Nurmsalu,

Lisainfo: www.virufolk.ee/kkk2013
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