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tu

inimühiskonda muuta. Olgu selleks
mobiiltelefoni kasutus autoroolis,
ohtlike jäätmete käsitsemisel tekkiv
oht tervisele või näiteks putukamürkide liigtarvitus põllumajanduses.
Kaastundliku isendina võiks ju inimene rohkem suuta ette võtta iseenesega, et hoida oma tervist või säästa
loodust, mis kaudselt tähendab sedasama: oma tervise kaitset.
Paraku on märksa lihtsam anda
soovitusi, kui neid ellu viia. Veelgi
raskem on loodusesse paisatud mürkide tagajärgi hiljem leevendada. Üks
paljudest probleemidest on mesilaste käekäik.
Mainumbris ongi teadusloolase Ken Kallingu kirjutises tähelepanu all mesilased, keda on uurinud
eesti soost professor Elmar Leppik.
Ühiskondlike putukatena on nad inimesele igati kasulikud: tolmeldavad
põllukultuure ja toodavad tervistavat
mett. Ent juba pool sajandit tagasi on
Elmar Leppik pannud tähele nähtust,
mille nimetas mesilaste sõjaks: mürgitatud mesilane tekitab tarus konflikti, misjärel rünnatakse nakatunud
isendit ja peatselt ka üksteist. Nõnda
hävib terve mesilaspere. Sellise käitumise põhjused peituvad põllukultuuridele pritsitavates putukamürkides: piisab imeväikesest kogusest, et
selline ahelreaktsioon mesilastel vallanduks.
Vastukaaluks nendele teemadele juhin tähelepanu Tiit
Kändleri esseele, kus irooniliselt kerkib küsimus:
kes küll kaitseks hoopis
inimest, mitte niivõrd
loodust ning loomi?
Kui inimese soovid
ja tahtmised oleksid
palju tagasihoidlikumad, küllap siis
oleks lihtsam teda
ka kaitsta.

Ke

I

nimene on huvitav olevus: seda,
mille halba mõju me kohe, otseselt või selgelt ei taju, ei käsitle
me mingi erilise ohuna. Kui ei valuta, ei hakka paha või ei kujuta endast
surmaohtu, siis pole viga midagi.
Ometi on kõik nõus sellega, et tervist
tasub hoida.
Hea näide on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, näiteks meil laialt tuntud lainjad katuseplaadid. Seda kraami
on Eestimaal ohtralt: enamikus hoovides leidub mõni hoone, millel (veel)
peal asbesti sisaldav eterniit ‒ asbesttsement. Kui see pole enam katusel,
siis on seda taaskasutatud mõnes teises kohas, näiteks puuriitade vihmakattena või teeaukude täitena. Pigem
ei tajuta, et tegu on tervist kahjustava
materjaliga, kuigi asbestitolmu halvast
mõjust oleme kuulnud küll.
Juttudel sellest, kuidas põhjanaabrid asbesttsementi nähes esimesel
võimalusel eemalduvad, on ilmselt
tõepõhi all. Küllap neil on teadlikkus
suurem. Aga kuidas käitub keskmine
eestlane? Kas vana maja eterniitkatust maha võttes paneb ette respiraatori? Ja mis saab virna laotud materjalist? Pakutakse tuttavatele: tulge ja
viige tasuta ära! Ikkagi kasutuskõlblik materjal! On levinud teadmine, et
jäätmejaamad kas ei võta seda vastu
või tuleb eterniidi üleandmise eest
palju maksta. Päris õige see pole,
sest paljud omavalitsused on loonud võimaluse asbesttsement
kohalikus jäätmejaamas tasuta ära
anda.
Paraku on inimeste valgustamine aeganõudev tegevus ja
ilma ulatuslike
te av ituskampaaniateta polegi teinekord võimalik
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Vaprad ja ilusad. Peaosades: samblik ja sammal
Foto: Kätlyn Metsmaa / Eesti loodusmuuseum

S

ellise nimega näitus avati 7.
aprillil Eesti loodusmuuseumis.
Väljapanek tutvustab samblike
ja sammalde erakordset vastupidavust ning tihti alahinnatud kasulikkust ökosüsteemile ja inimestele.
See on kõige suurem ja põhjalikum
samblikke tutvustav näitus, mis Eestis
tehtud. Näitusesaalist leiab arvukalt
interaktiivseid lahendusi: huviline saab
valgusmikroskoobi all vaadata sambliku läbilõiget, tutvuda värvikirevate
samblikega laiast maailmast, näha, mis
juhtub samblikega UV-valguse käes,
ning palju muud põnevat. Lapsed saavad uurida, milliseid samblaid leidub
Sammalhabeme habemes, ning need,
kes on väsinud, võivad hinge tõmmata
päris samblale pikali heites.
Uuest näitusest lähtusid ka muuseumi Öökulli akadeemia neljapäevased loengud: 14. aprillil rääkis TÜ
botaanikaaia aednik Sten Mander
oma hoolealusest TÜ botaanikaaia
samblaaiast, 21. aprillil võttis TÜ
botaanika- ja mükoloogiamuuseu-

Näituse kuraatorid Marja-Liisa Kämärä ja Loore Ehrlich pole uut väljapanekut
kokku seades unustanud ka kõige väiksemaid loodusesõpru ja pakuvad neile mitmekülgset tegevust
mi juhataja Kai Vellak vaatluse alla
lõuna- ja põhjapoolkera arktiliste
piirkondade samblastiku eripärad ja
ühisjooned ning 28. aprillil sai TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistrandi Airi Gailiti

Mikroelupaiga kesine kvaliteet
on vähendanud ebapärlikarbi arvukust
Foto: Maili Lehtpuu / keskkonnaamet

E

esti ja välisriikide eksperdid
andsid 26. aprillil peetud ebapärlikarbi projekti lõpuseminaril ülevaate liigi seisundist, arvukusest ja kaitsest.
Ebapärlikarp on Eesti ohustatumaid loomaliike, kuuludes esimesse
kaitsekategooriasse. Selle liigi ainus
teadaolev elupaik on väike metsajõgi
Lahemaa rahvuspargis, kus ebapärlikarp on levinud umbes 15 km pikkusel alal. Mujal Euroopas on ebapärlikarp levinud hajusalt, kuid kõigil
populatsioonidel on oht välja surra.
2014. aastal allakäigu põhjusi
uurima hakanud keskkonna
ameti
projekti oli peale Norra partner
organisatsiooni Norra loodus
uuringute instituudi (NINA) kaasatud eksperte Soomest, Rootsist,
Iirimaalt, Tšehhist ja Saksamaalt.

Uurijad mõõdavad ebapärlikarpide
elupaigas jõepõhja hapnikusisaldust
Mullu aprillis korraldati ebapärlikarbi peremeeskalade forellide
noorjärkude uuring ja hinnati kalade lõpustel parasiteerivate ebapärlikarbivastsete hulka. Positiivse avas-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

juhendusel proovida kätt samblikega
värvimises.
Näitust saab vaadata kuni järgmise
aasta 8. jaanuarini.
Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri

tusena selgus, et vastsed olid levinud
peremeeskaladel kogu jõe põhiosas,
kus asuvad ka täiskasvanud karpide kolooniad. Juulis hindasid väliseksperdid elupaiga potentsiaali ning
mõõtsid noorjärkude elupaigaks
oleva jõepõhja hapnikusisaldust.
Põhiprobleem on jõepõhja mikroelupaiga kesine kvaliteet: peeneteraline sete. Jõuti järeldusele, et sete
tekib jõesängi erosioonist, sest jõgi
voolab liivasel pinnasel. Et ebapärlikarbi noorjärgud jõkke tagasi tuua,
tuleb erosiooniprobleem lahendada: uurida jõe vooluhulga muutusi
ja liikuva sette koguseid, analüüsida
jõe valgala muutuste mõju jõe ökosüsteemile ning vähendada jõesängis liikuvaid setteid. Eestlasi aitavad
kogenud Tšehhi eksperdid, kes on
aastaid paigaldanud settepüüdureid,
et vähendada just jõesängi erosioonist lähtuva sette hulka.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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Selgunud on Tartu ülikooli IT-keskuse
ideelahenduse võistluse tulemused
Allikas: TÜ

T

artu ülikooli kohvikus avati
19. aprillil ülikooli IT-keskuse
premeeritud
ideelahenduste autoriümbrikud. Võidutöö
„Iconicum“ arhitektuurse lahenduse autorid on Illimar Truverk (kollektiivi juht), Joanna Kordemets,
Kristjan Lind ja Sander Paljak büroost
Arhitektid11 OÜ.
Autorite sõnul on „Iconicumi“
ideelahenduse eripära hea suhestumine Vabaduse sillaga ning kavandi
valmimine meeskonnatööna, kus kõikide autorite parim ideestik on koondatud üheks tervikuks.
Teise koha pälvinud töö „Tuum“
autorite kollektiivi juht on Urmas
Mets. Ergutuspreemia saanud
kavandi „Kernel“ autorite kollektiivi juht on Mihkel Tüür ning kavandi

Ideelahenduse järgi tuleb IT-keskus selline
„Astmeline“ autorid on Ralf Lõoke ja
Tõnu Laanemäe.
Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel, TÜ arvutiteaduse ins-

tituudi juhataja professor Jaak Vilo,
Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning
arhitektid Andres Kadarik, Jüri Siim
ja Andres Lunge.
Tartu ülikool / Loodusajakiri

Valminud on ristipuude kaardirakendus

4

|324| EESTI LOODUS MAI 2016
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K

eskkonnaameti tellimusel
on valminud interaktiivne
kaardirakendus, kust saab
näha Eestis leiduvaid ristipuid. Seda
esitleti 27. aprillil RMK Pähni looduskeskuses ja Karula rahvuspargi
külastuskeskuses Ähijärvel, 25. mail
on esitlus Võru maavalitsuses ja
Põlva kultuurikeskuses.
Tava lõigata puusse ristimärk
kuulub veel tänapäevalgi LõunaEesti matusekombestikku; ristimärkidega puud meie looduses on ainulaadsed piirkondliku surmakultuuri
tunnusmärgid. Kuna 15 aastat tagasi valminud ristipuude kaardipõhise andmebaasi info oli aegunud ega
hõlmanud kõiki Lõuna-Eesti ristipuid, tekkis vajadus luua uus, ajakohane kaardirakendus.
Ristipuude andmebaas ja kaardirakendus aitavad ristipuid paremini hoida. Maa-ameti rakenduse
põhjal saab ülevaate, kus asuvad
kultuurilooliselt tähtsad mälestusristidega puud. Seda peaksid kasu-

Üks kaardirakenduse lehekülgi
tama nii metsa- ja maaomanikud
kui ka detail- ja üldplaneeringute
koostajad, et ristidega puud alles
hoida. Muidugi on kaart oluline ka
kultuuriloost huvitatud rändurile. Kohalikud inimesed saavad aga
kontrollida, kas nende lahkunud
lähedaste ristidega puud on alles ja

kaardile kantud. Kaart on kõigile
huvilistele kättesaadav maa-ameti
veebilehe kaudu.
Et ristimärke lõigatakse puudele
ka tänapäeval, oleks väga tore, kui
puude märgistajad ja uute ristipuude avastajad sellest keskkonnaametile teada annaksid, et saaks rakendust täiendada.
Uue ristipuude kaardi jaoks
kogusid andmeid TLÜ vanemteadur Marju Kõivupuu, keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist Urve Sinijärv ja keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist
Liina Laanemets. Fotod on teinud
Arne Maasik, ristipuude tingmärgi on kujundanud Asko Künnap.
Kaardirakenduse tehnilise poole
valmistas ette maa-amet. Rakendust
on võimalik kasutada ka nutiseadmega, puude asukohad kuvatakse
vaikimisi hiljuti valminud täpsel ja
infoküllasel Eesti põhikaardil.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

Sõnumid

Mark tähistab
Otepää juubelit

V

Jäätmepõletus lõkkes
katab aia mürgiste ainetega

K

eskkonnaministeerium meenutas 18. aprilli pressiteates,
et jäätmete põletamine lõkkes kahjustab nii keskkonda, sh aias
kasvavaid puid ja põõsaid, kui ka
tervist. Selleks et vabaneda jäätmetest, tuleb kasutada konteinereid ja
jäätmejaamu.
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi
sõnul on jäätmepõletus päevakorral
aasta ringi, kuid kevaditi eriti teravalt. Kodustes lõketes tohib põletada
vaid immutamata puitu või kiletamata pappi ja paberit. Viimastki soovitatakse pigem tulehakatiseks, sest paberit on võimalik ringlusse võtta.
Eelmisel kevadel korraldas Eesti
keskkonnauuringute keskus (KUK)
Väike-Maarjas puhta puidu ja olmejäätmete lõkkes põletamise katse, mille
käigus selgus, et otseselt kantserogeensete ühendite kontsentratsioon
on olmejäätmeid põletades tunduvalt
suurem kui puhast puitu põletades.
Dioksiinide hulk jäätmelõkke suitsus
oli üle kahe korra suurem prügipõ-

letustehastele kehtestatud piirväärtusest, aga see oleneb otseselt jäätmete
koostisest. Teatud plastitüüpe põletades võib ohtlike ühendite sisaldus erineda suisa tuhandeid kordi.
KUKi hinnangul teevad ligi pooled eramajapidamised oma territooriumil mingil kujul lõket ning üks
majapidamine põletab umbes 50 kilogrammi jäätmeid aastas. Prügilõkke
tagajärjel halvenenud õhukvaliteet
mõjub inimese tervisele väga kahjustavalt. Maailma terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et vähendades
tahkete osakeste (PM10) põhjustatud
saastet 70 mikrogrammilt 20 mikrogrammini kuupmeetri kohta, saab
vähendada õhukvaliteediga seotud
surmade arvu umbes 15 protsenti.
Keskkonnaministeeriumi teavituskampaania „Säästad või saastad“
kodulehelt www.lõke.ee leiab rohkelt infot prügi põletamise ohtlikkuse ning loodushoidliku jäätmekäitluse kohta.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Loodusajakiri
Allikas: pood.post.ee

Jäätmed tuleb viia kogumiskonteineritesse ja jäätmejaama, mitte neid valimatult
lõkkes põletada

anade linnade esmamainimised on tihti seotud
pigem negatiivsete sündmustega; Otepää on üks selline
näide: esimest korda on seda paika
mainitud Novgorodi kroonikates
1116. aastal, mil Novgorodi vürst
Mstislav käis kevadel seal sõjakäigul. Nüüd on sellest möödas 900
aastat ja Eesti Post andis sel puhul
välja postmargi „Otepää 900“.
Sisemaisele kirjale sobiva nimiväärtusega 65 senti postimaksevahendi on kujundanud Indrek Ilves;
trükiarv on 40 000. Margipildi peaelement on Otepää vapp: kuldne
karupea mustal kilbil. Praegune vapi
kujundus on kinnitatud 24. juulil 1992, ettepaneku kujutada vapil
karu pead tegi aga juba 1936. aastal
alevivanem Julius Niklus.
Üsna üksmeelselt arvatakse, et Otepää nimi on tekkinud
karu paralleelnimetusest „ott“, ka
vanadel venekeelsetel kaartidel on
linna nimi Medvešja golova. Sama
kindel ei ole põhjus, miks pandi
nimeks „karupea“, aga enamasti
seostatakse seda Otepää linnamäe
kujuga, mis mingi nurga alt vaadates tõesti meenutavat karupead.
Kuni 1922. aastani oli Otepää nimi
Nuustaku (Nustago).

Eesti Posti 1. aprillil üllitatud mark
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Sõnumid

Algas
loodusvaatluste
kampaania

K

eskkonnaagentuur on
koostöös keskkonnaministeeriumiga kuulutanud välja traditsiooniks saanud
loodusvaatluste võistluse: looduses liikujaid kutsutakse üles kirja
panema vaatlusi 17 liigi kohta.
Vabariigi läheneva juubeli auks
oodatakse juba tänavu andmeid
Eestile sümboolsete liikide suitsupääsukese ja rukkilille kohta.
Samuti kogutakse vaatlusandmeid
tänavuse aasta looma mägra, aasta
orhidee tumepunase neiuvaiba ja aasta liblika mustlaik-apollo
kohta. Ülejäänud huvialused liigid
on harilik siil ja kaelussiil, räästapääsuke, kaldapääsuke ja piiritaja
(nende kohta oodatakse pesitsusvaatlusi), harilik äiatar ja harilik
äiakas ning lapsuliblikas, suur- ja
väike-kapsaliblikas, naeriliblikas ja
põualiblikas.
Kampaanias
osalemiseks
tuleb alla laadida LVA rakendus
või sisestada tehtud liigivaatlus loodusvaatluste andmebaasi
(lva.eelis.ee). Samast võrgupaigast leiab ka võistluse juhendi, sh
vaadeldavate liikide tutvustuse.
Kampaania kestab 15. septembrini. Auhindu loositakse välja nii
usinamate kui ka uute vaatlejate vahel.
Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

Viimase paarikümne aastaga saastatud tööstuslinnast suurepäraseks elukeskkonnaks muudetud Malmö pidas oma liikuvuskavu kokku seades esmatähtsaks, et
linn saaks kasvada, ilma et autoliiklus tiheneks

Murcia ja Malmö said Euroopa
kestliku linnaliikluse auhinna

Foto: Se90/Wikimedia

E

Aasta liblikas mustlaik-apollo on
üks neid liike, kelle kohta andmeid
kogutakse
6
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uroopa Komisjon andis 20.
aprillil iga-aastase Euroopa
liikuvusnädala
(European
Mobility Week) raames Brüsselis peetud tseremoonial kätte kestliku linnaliikluse auhinnad.
Seekordne Euroopa liikuvusnädala auhind (EUROPEANMOBILITY
WEEK Award 2015) läks LõunaHispaania 440 000 elanikuga linnale
Murciale. Auhinna tõi edukas autojuhtide, jalakäijate ja rattasõitjate
tegevuse ühitamine: oli ju seekordne põhiteema multi- ja intermodaalsus ehk keskendumine eri liiklusviiside
kombineerimisele ja kooskasutusele.
Linnas on tarvitusel elektrijalgrattad ja
-mopeedid, autojuhtidele on korraldatud tõhusate juhtimisvõtete koolitusi,
bussidesse paigaldatud rattahoidjaid ja
lubatud bussi tuua kokkupandud jalgrattaid, laiendatud tasulisi parklaid.
Ühtaegu on otsitud parimaid ümberistumismooduseid, muudetud ohutumaks liiklusohtlikke kohti ning pööratud erilist tähelepanu piiratud liikumisvõimega inimestele. Peale Murcia
pääsesid võistluse lõppvooru Portugali
pealinn Lissabon ja teine Hispaania

linn Palma de Mallorca.
Neljandat korda välja antud kestliku linnaliikluse planeerimise auhind
(SUMP) anti Lõuna-Rootsi linnale
Malmöle, mis avaldas žüriile sügavat muljet ambitsioonika, aga ometi
realistliku liikuvussüsteemi kavaga.
Arvesse on võetud nii eri transpordiliike kui ka sotsiaalseid tegureid,
näiteks liikumisvõimaluste kättesaadavust eri sotsiaalsetele rühmadele.
Kasvava linna autostumise vastukaaluks on seatud trammiteevõrgustik,
jalakäigu ja rattasõidu edendus ning
rõhuasetus alternatiivsele ja tervislikule liikumisele. Seejuures ei keskendu Malmö plaanid pelgalt reisijateenustele, vaid ka kestlikule linnasisesele kaubaveole. Kaks ülejäänud finalisti selles kategoorias olid Hollandi
Utrecht ja Austria pealinn Viin.
Kokku sai auhinnakomisjon seekord 53 avaldust 19 riigist. Taotlus
muuta linnatransport rohelisemaks
on EL ambitsioonika süsinikuheite
vähendamise kava loomulik osa, sest
kolmveerand eurooplasi elab linnades.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Euroopa Komisjon / Loodusajakiri

Sõnumid

Kliimamuutused mõjutavad ühtviisi
tugevasti nii Euroopa kui ka Ameerika linde

Ü

hendkuningriigi Durhami
ülikooli juhitud rahvusvaheline uurijaterühm on teinud
kindlaks, et aastatel 1980–2010 olid
nende liikide populatsioonid, keda
eeldatavasti võisid kliimamuutused
mõjutada soodsalt, tõepoolest hoopis
paremas seisus kui liigid, kelle puhul
võis prognoosida muutuste negatiivset toimet.
Analüüsis kasutatud andmestik
hõlmas Euroopas 145 ja USAs 380
liiki, kusjuures kuus linnuliiki olid
kattuvad. Linnuliikide käekäik oleneb muu hulgas nende suurusest,
eelistatud elupaiga seisundist ja liigi
rändsusest, kuid need näitajad ei erinenud kliimamuutustest soodustatud või pärsitud liigirühmade vahel.
Seega kirjeldas kliimamuutus tõepoolest populatsioonide muutuste
suunda.
Uuringu käigus töötati välja uudne
elurikkuse kliima mõju indikaator

(Climate Impact Indicator). Protsess
koosnes kuuest etapist, sealhulgas
loodi liigispetsiifilised levikumudelid
ja arvutati kliimatundlike liigirühmade koondindeksid (osa)riikide ja kontinentide kaupa.
Sama käsitlusviisi saaks
kasutada ka
teiste hästi seiratud liikide puhul, nagu
kimalased, liblikad ja kiilid. Pealegi võib eeldada,
et kliimamuutused avaldavad ka nende loomarühmade
populatsioonide seisundile suurt
mõju. Uurimistöö aluseks
olnud andmestik on kogu-

Üks töös käsitletud liike oli käblik
Troglodytes trog(Troglodytes
lodytes)

tud tuhandete vabatahtlike loendajate järjekindla töö tulemusena; praegusajal koordineerib tööd Euroopa
linnuloenduste
nõukogu (EBCC) ja Ameerika
Ühendriikide geoloogiaamet (USGS).
Ajakirjas
Science
aprilli alul ilmunud
artikli (Stephens, P. et
al. 2016. Consistent
response of bird
populations to
climate
change on two continents.
Science 352, 6281: 84−87.
doi:10.1126/science.aac4858)
ligi kolme tosina autori
seas on ka Tartu ülikooli teadlane
Jaanus Elts.
Tartu ülikool /
Loodusajakiri

Foto: Andreas Trepte / Wikimedia

Soomlased püüavad
pajust kõik kasuliku kätte saada
Foto: Wikipedia

S

oome VTT tehnilise uurimiskeskuse ja Aalto ülikooli teadlased uurisid poolteist aastat
ühiselt, kuidas võimalikult tõhusalt
kasutada paju biomassi. Mõistliku
töötluse korral on paju silmapaistvalt hea etanooli tootmiseks sobivate suhkrute allikas. Selle protsessi
kaassaaduses ligniinis, kiududes ja
koores leiduvatest ainetest saab valmistada keskkonnahoidlikke kemikaale ja bioaineid.
Etanooli saagis suureneb tunduvalt, kui enne keetmist ja fermentatsiooni eraldatakse biomassist koor.
Koort uuriti põhjalikult ja leiti hulk
kasulikke osiseid. Nende seas on
füsioloogiliselt aktiivseid ja mikroobivastaseid aineid, mida saab kasutada bioprotsessides kahjulike bakteri-

Hõberemmelgas (Salix alba) ) on
istandikes tavalisemaid pajuliike
te kasvu pärssijatena. Koores sisalduvad kiudained on teistsuguse koostisega kui puidukiud; nende omadusi ja võimalikke kasutusalasid hakatakse uurima jätkutöödes. Omaette
uurimusi vajavad ka pajuistandike
ning pajutöötluse keskkonnamõjud, samuti majanduskasu. Ilmselgelt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

suureneb tasuvus siis, kui on olemas
sobivad koorimisvahendid.
Vajadus keskkonnahoidlike kemikaalide ja taimse toorme järele kasvab sedamööda, kuidas suureneb
surve vähendada süsihappegaasiheidet ja naftapõhiste lähteainete tarvitust. Pajust saab soodsalt toota ka
taastuvenergiat. Tegu on vähenõudliku kiirekasvulise taimega, keda on
odav kasvatada ja kes kasvab hästi
ka üleujutusohtlikel ja toitainevaestel aladel, mis metsa- või põllumaaks ei sobi. Kasvades kasutab
paju tõhusalt toitaineid ning sobib
vähendama põllumajanduslikku või
turbatootmisest lähtuvat toitaineliiga vooluvees.
VTT/Loodusajakiri
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Foto: Hadoram Shirihai / Tubenoses project / BirdLife

Foto: Martin Berg / BirdLife

Sõnumid

Jälitajad ...

Otsitud:
saalomonisaarte tormilind
B

irdLife Internationali otsingumeeskond
suundus
aprilli keskel Paapua UusGuinea kahe saare, New Irelandi ja
New Britaini piirkonda, et püüda
mõni saalomonisaarte tormilind
(Pseudobulweria becki), paigaldada
neile tilluke jälgimisseade ja üritada sel moel avastada linnu pesitsuspaik.
BirdLife’i asjatundjate sõnul on
see ainus võimalus päästa see äärmiselt ohustatud (critically endan
gered) liikide kategooriasse kuuluv lind hukuohust. Kõikjal Vaiksel
ookeanil tikuvad tormilinnud oma
ajaloolistelt pesitsusaladelt kaduma
või siis vähenevad nende asurkonnad. Põhjus on enamasti ikka inva8
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siivsete võõrliikide röövlus.
Väheldase, tumeda üla- ja valge
alapoolega saalomonisaarte tormilinnu arvukust hinnatakse ainult
50–249 täiskasvanud isendile, sestap on väga napilt aega, et päästa
nende väheste lindude kurnad ja
pojad rotiründe eest.
Tegemist on päris hiljuti taasavastatud liigiga: sellega sai
2007. aastal hakkama Hadoram
Shirihai. Seni pole suudetud liigist
kuigi palju teada saada. Siiski osatakse arvata, kus pesitsusalad võivad asuda. Sinna piirkonda ookeanile läkski nüüd just selleks otstarbeks konstrueeritud püünisvõrguga meeskond. Kui õnnestub mõni
isend võrku saada, päästetakse ta

... ja jälitatav: saalomonisaarte tormilind
(Pseudobulweria becki)

võimalikult kiiresti lahti, hinnatakse tema sigimisvõimekust,
pildistatakse, paigaldatakse tilluke
jälgimisseade ja lastakse taas lahti.
Üks otsingumeeskonna liige Chris
Gaskin on osalenud retkel, kus just
sama meetodiga tehti kindlaks tormipääsuliigi Fregetta maoriana seni
teadmata pesitsuspaik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

BirdLife International /
Loodusajakiri

Sõnumid

Algab metsauuenduse hooaeg
Foto: Võrumaa metsaomanike liit

R

MK teatas 20. aprillil, et paneb
tänavu kasvama 19,8 miljonit
puud ehk pool miljonit rohkem kui mullu. Kõige rohkem istutatakse okaspuid: 11 miljonit mändi ja 7
miljonit kuuske. Keskühistu Eramets
teate järgi tarnitakse sel kevadel metsaühistutele ligikaudu 2,2 miljonit
metsataime. Suurim on nõudlus avajuurse kuusetaime järele (ligi 1,2 miljonit taime), kõige vähem soovitakse
kase potitaimi (ligi 134 000 taime).
Ühishankes osaleb kakskümmend
metsaühistut üle Eesti.
RMK kavatseb istutada väikesele
alale katsetuseks biovahaga kaitstud
taimi, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid. Peale biovaha
kasutab RMK taimede kaitseks kärsaka eest liiva, mis kinnitatakse eriliimiga taime tüvele ja mille kare pind ei
lase mardikal puud kahjustada.
Maakondadest kõige rohkem ehk
ligi 3,2 miljonit puud istutab RMK

Võrumaa mees Erki Sok on hoolas
metsauuendaja
Ida-Virumaale, järgnevad Pärnumaa
2,3 ja Lääne-Virumaa 2 miljoni puuga.
Kokku uuendab RMK tänavu metsa
10 000 hektaril, millest üle 2000 hektari jäetakse looduslikult uuenema.
Metsauuenduseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas
üle Eesti.

Põhja-Sumatra rahvuspargis
jäi rajakaamera pildile 29 loomaliiki
Foto: Batang Gadis National Park

R

ahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon Conservation
International (CI) paigaldas koostöös Batang Gadise rahvuspargi töötajatega pargi loomaradadele kaamerad, et saada ülevaade seal tegutsevatest liikidest.
Umbes kuu ajaga saadi pildile 29
loomaliiki, nende hulgas on ka viis
ohustatud imetajat: tiigri Sumatra
alamliik (Panthera tigris sumatrae),
jaava soomusloom (Manis java
nica), punahundi alamliik adjak
(Cuon alpinus javanicus), pantrikuliik Neofelis diardi ja aasia taapir
(Tapiricus indicus).
Põhja-Sumatra
on
ainus
Indoneesia piirkond, kus elab aasia
taapir; ettevaatlikku looma õnnestub väga harva kohata. Nüüd saadi
teada, et ühel siinsel taapiril on
pojad. CI Indoneesia haru töötajate sõnul on selline hulk liike lisa-

Rajakaamerast saadud fototõestus:
aasia taapir on Batang Gadise rahvuspargis olemas
tõestus, et suurem osa rahvuspargist on rahvusvahelise tähtsusega
elurikkuse võtmeala, seetõttu tuleb
seal tegutseda ettevaatlikult ja tõhusalt. Ühtlasi rõhutati rahvuspargi
tähtsust kohalikule kogukonnale:
see tagab põllumajandusele vajaliku magevee. Kuna põllupidamine
on põhiline sissetulekuallikas 80%
elanikele, on ala kaitstus oluline ka
inimestele.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Erametsa ühishanke tulemusena
saadud taimed jaotatakse varem esitatud tellimuste järgi metsaühistute vahel. Kõige enam taimi pannakse mulda Põlvamaal: üle 400 000.
Võrumaale läheb üle 340 000 metsataime ning Läänemaale ligikaudu 235 000
taime. Keskühistu Eramets hakkas
metsataimede ühishankeid korraldama 2013. aastal, siis hangiti ühtekokku 621 525 metsataime. Aasta hiljem
oli taimi ligi 900 000 ning suurem hüpe
oli aasta tagasi: üle kahe miljoni taime.
Sihtasutuse Erametsakeskus andmetel on erametsaomanike huvi
metsa uuendamise vastu aasta-aastalt kasvanud, mida näitab ka toetuste taotlemise mahu kasv. 2011. aastal taotleti metsauuendustoetust
1005 hektarile, 2014. aastal 2374 ja
2015. aastal 2559 hektarile.
RMK / Keskühistu Eramets /
Loodusajakiri

CI sõlmis 2014. aastal rahvuspargiga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis on ühiste kaitsetööde alus ning aitab pargi töötajaid
harida ja arendada nende oskusi.
Niisama tähtis on teavitada kohalikke elanikke ja omavalitsusi, sest
siiani on haruldasi loomi ohustanud
esmajoones metsaraie ja -põlengud ning jaht. Talupidajaile jagatakse loodushoiuteadmisi CI kestlike
maastike programmi kaudu.
CI Indoneesia haru asepresidendi
Ketut Sarjana Putra sõnul võiks just
ohustatud taapir olla siinseid elurikkuse väärtusi rõhutav sümbol. Aasia
taapir on kantud rahvusvahelist loomakaubandust reguleeriva CITESi
konventsiooni esimesse lisasse ning
maailma looduskaitseliidu (IUCN)
punases nimekirjas on ta eriti ohustatud (endangered) liikide kategoorias.
Kardetavasti võib liigi arvukus järgmise 30 aastaga kahaneda poole peale.
Conservation International /
Loodusajakiri
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Aasta liblikas

Vast koorunud emasliblikas sirutab tiibu. Selleks tuleb tiivad allapoole rippu lasta ja need kehavedelikku täis pumbata, enne
kui tiivakoed taheneda jõuavad

Mustlaik-apollo:
2016. aasta liblikas
Seekord on Eesti lepidopteroloogide selts valinud aasta
liblikaks loodushuvilistele ja -fotograafidele palju põnevust pakkunud liigi. Ühena seitsmest Eesti liblikaliigist on
mustlaik-apollo kantud Euroopa Liidu loodusdirektiivi, see
tähendab, et ta on ohus kogu meie maailmajaos. Eestis on
looduskaitse all kümme liblikaliiki ja mustlaik-apollo on ainsana neist arvatud teise kaitsekategooriasse.
Allan Selin

M

ustlaik-apollot aasta liblikana esile tõstma ajendas
soov saada selle liigi leviku
kohta Eestis rohkem teada. Tundub,
et meie maastikel läheb tal paremini
10
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kui mujal Euroopas, sest siinne levila
koguni laieneb.
Eestis on mustlaik-apollot tõsisemalt uurinud bioloogiadoktor Jaan
Viidalepp aastatel 1960–1973, 1993–
1994 ja 1997–1999. Uurimistöö tulemusel nägi 2000. aastal sarjas „Abiks

loodusvaatlejale“ trükivalgust raamat „Mustlaik-apollo (Parnassius
mnemosyne) Eestis“. Maaülikoolis on
Kadri Kask 2015. aastal kaitsnud doktoritöö mustlaik-apollo leviku ja elupaigaeelistuste kohta Eestis.
Mustlaik-apollo on levinud Norrast
Pürenee mägedeni ja sealt omakorda Tadžikistani ja Siberi steppideni.
Teaduse jaoks kirjeldas selle liigi ja
andis talle tänapäevani püsinud teadusliku nimetuse Parnassius mnemosyne
1758. aastal Karl Linné isiklikult.
Praeguse eluslooduse süsteemi
järgi kuulub mustlaik-apollo ratsulibliklaste (Papilionidae) sugukonda.
Teine selle sugukonna liik Eestis on
pääsusaba (Papilio machaon), samast
sugukonnast on meil kohatud ka
puriliblikat (Iphiclides podalirius).
Maailmas on ainuüksi perekonda apollo (Parnassius) kirja pandud
ligikaudu 60 liiki. Kolme neist koh-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Mustlaik-apollo röövikute toiduks
kõlbavad üksnes lõokannuse perekonna taimed. Lõokannused õitsevad enam-vähem samal ajal kui sinililled ja ülased. Seejärel, pärast viljade valmimist, taime maapealsed osad
kuivavad täielikult. Juuni alguses, kui
mustlaik-apollo emased on paarunud
ja valmis munema, on lõokannusest
järel ainult herne- või pähklisuurune kerajas mugul mitme sentimeetri
sügavusel pinnases.
Ainult temale teadaolevate märkide põhjal muneb emasliblikas maapinnale või kulukõrtele tuhmvalged
kuklikujulised umbes millimeetri

Foto: Urmas Tartes

Kuidas mustlaik-apollot ära tunda?

M

Emane suur-kapsaliblikas
Foto: Rainar Kurbel

ais ilmuvad aedadesse
ja heinamaadele valged
liblikad: alul naeriliblikas, siis suur- ja väike-kapsaliblikas. Kui neid lendab juba nii palju,
et keegi neile enam tähelepanu ei
pööra, siis lisandub mustlaik-apollo. Mõnel aastal tuleb ta mai lõpul,
jahedama kevade korral juunikuu
esimestel päevadel. Veel veidi hiljem, siis, kui tõrvalilled on täisõites,
ilmub põualiblikas.
Kuidas neid eristada? Kapsaliblikatel ja naeriliblikal on eestiibade tipuosa must või hall, emastel
peale selle kaks musta laiku teineteise
all (tiiva suunaga risti). Apolloliblikal
aga paistab eestiibade välimine veerandik klaasjalt läbi ning eestiiva
kaks musta laiku asetsevad piki tiiba;
tagatiibade kehapoolne tagaserv on
samuti tumenenud (vt lk 14).
Põualiblika tiibadel on tiivasooned tumedad samamoodi kui
apollol, ent tiibadel pole musti
laike. Kuigivõrd ei kattu ka liikide
lennuajad. Kui põualiblikad juuni

Põualiblikas
keskel lendama hakkavad, on apollod enamjaolt juba lennu lõpetanud.
Tiivakirja erinevusi näeme tavaliselt alles siis, kui liblikad kuskile
peatuma jäävad – lennus paistavad nad kõik ühesugused valged.
Vilunum pilk tunneb apollo siiski
juba lennult ära omapärase planeeriva lennustiili järgi.

Foto: Urmas Tartes

tab Euroopas ja teist kolme PõhjaAmeerikas, enamik elutseb KeskAasia kõrgmäestikes. Seal on nende
uurimiseks sageli vaja alpinisti julgust ja oskusi. Aga vähe sellest, isegi
sealsetesse riikidesse on raske pääseda. Tagatipuks on liblikate valmikute eluiga suhteliselt lühike ning seda
mõjutab väga tugevasti ilmastik, mis
mägedes on teadagi heitlik. Nii ei tea
kunagi ette, millal on lootust üht või
teist liiki lendamas näha.
Oma kogemuste põhjal võin vaid
möönda, et hoogsa karjatamise tõttu
jääb Kesk-Aasia mäestike liblikatele
aina vähem ja vähem elupaiku. Sestap
on kõik apollod suhteliselt haruldased ja mitmel pool looduskaitse all.
Ometi on kõrgmägedes kindlasti
kohti, kuhu liblikauurijad ehk lepidopteroloogid ei ole veel jõudnud,
ning mõni apollo liik võib veel olla
teadusele tundmatu.
Kuna tegu on kaunite liblikatega, on teadlased nende vastu suurt
huvi tundnud ja kirjeldanud hulga
alamliike. Näiteks mustlaik-apollol on
kirjeldatud üle 20 alamliigi. Eestigi
pole erand: meie võime kiidelda kahe
alamliigiga (P. mnemosyne estonica ja
P. mnemosune osiliensis), kellest küll
Saaremal elanud alamliik osiliensis
on praeguseks tõenäoliselt välja surnud (vt täpsemalt järgmisest artiklist). Millised apolloliblikate alamliigid jäävad eluslooduse klassifikatsiooni püsima ja millised taanduvad
loodusteaduste ajaloo lehekülgedele,
seda näitab aeg ja edasised uuringud.

Punalaik-apollo

M

eie naabermaades Soomes ja Rootsis elab veel
üks siin kandis üliharuldane apolloliik – punalaik-apollo
(Parnassius apollo). Baltimaades ei
ole teda pärast 19. sajandit enam
kohatud, küll aga võiks elada
üks populatsioon Soome lahes
Suursaarel, mis praegu kuulub
Venemaa koosseisu.
Igal juhul oleks tore uudis, kui

tedagi kuskil Eestimaal kohataks.
Ära tunneb ta, nagu nimetuski
ütleb, silmatorkavate punaste laikude järgi tagatiibade üla- ja alaküljel.

suurused munad. Korraga muneb liblikas ühe või kaks ja kokku kolmkümmend kuni nelikümmend muna.
Nüüd jääb loota, et järgmisel aastal
kooruvad röövikud leiavad oma lähedusest lõokannuse taime. Liigi leviku
laienemine näitab, et liblikaemad on
munemiskohtade valikul päris osavad, kuna ei piirdu üksnes kodualaga,
vaid suudavad avastada ka enda jaoks

uusi lõokannuse kasvukohti taime
ennast nägemata.
Need munad, kel on õnnestunud
pääseda parasiitide, seente, üleujutuste, kulupõletuse, ärasöömise ning
teiste ohtude eest, kooruvad järgmise aasta aprillis – just siis, kui lumi on
sulanud ja kevadpäike maapinda soojendab. Munasse tekib auk ja sellest
närib ennast välja tuhmmust hõredate
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Foto: Arne Ader

se koha kuskil rohukulu all ja meisterdab seal endale võrgendniidist ümbrise, mille sees jääb lõpuks liikumatuks
ja nukkub. Soodsa ilmastiku korral
kooruvad valmikud nukust ja alustavad lendu Lõuna-Eestis mai viimasel dekaadil ja Põhja-Eestis nädalake
hiljem.

Foto: Urmas Tartes

Voorusevööga (paarunud) emasliblikas õiel toitumas. Emasliblikad lendavad
munemiseks metsaserva põõsaste varju ning ronivad seal rohus ringi. Munad paigutatakse rohukõrtele või maapinnale, sest vastsete toidutaimed lõokannused on
valmikute lennuajaks juba närbunud. Toidu leidmine järgmisel kevadel on seega
pisikeste röövikute eneste mure. Et see korda läheks, peab lõokannuseid apollo
elupaigas kasvama päris tihedalt

Vaevalt on emasel tiivad sirutatud, kui feromoonilõhn on juba kohale meelitanud
kosilase. Paljud emasliblikad paaruvad juba enne oma esimest lendu

karvadega kolmemillimeetrine röövik,
kes on oma kitsukeses kambris kogu
talve õiget aega oodanud. Selleks ajaks
on lõokannused ajanud maapinnale
võrsed, mida vast koorunud lapsukesed isukalt sööma tõttavad.
Rööviku must värvus aitab neil
kevadsoojust koguda. Röövikupõlve
pikkus oleneb suuresti lume sulamise
ajast ja kevadilmadest. Väga halbade
ilmadega peidab röövik ennast met12
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sakõdusse ja toitub tõenäoliselt kõdus
olevatest lõokannuse osadest, nägemata päevavalgust.
Röövik kestub neli korda ja kasvab ligikaudu 26 mm pikkuseks.
Vanematel röövikujärkudel on näha
külgedel oranže laike. See võib olla
märguanne röövloomadele, näiteks
lindudele: ära puutu mind, olen söögiks kõlbmatu!
Täiskasvanud röövik otsib varjuli-

Jaan Viidalepa andmetel kooruvad
liblikad tavaliselt varahommikul.
Liblikas surub nukukesta kaelusõmbluse kohalt katki ja pressib ennast
kestast välja. Vast koorunud liblika
tiivad on veel väikesed: ta peab kiiresti leidma rohukõrre või oksakese, millele ronida tiibu sirutama. Leidnud
sobiliku koha, laseb liblikas tiivad
rippu ja hakkab neid suuremaks venitama, surudes tiiivasoontesse kehavedelikku. Tiivad saavutavad täissuuruse umbes kümne minutiga. Seejärel
jääb liblikas veel tükiks ajaks samasse paigale, lastes tiibadel taheneda ja
pumbates osa vedelikku tiivasoontest
kehasse tagasi. Tiibade sirutamine on
tähtis tegevus: kui liblikat selle ajal
häirida, jääb ta tõenäoliselt lennuvõimetuks.
Emasliblikad paaruvad sageli juba
enne oma esimest lendu. Olles tiibade sirutamisega ühele poole saanud, hakkavad nad tagakehaga tegema pumpavaid liigutusi. Sedamoodi
eritatakse lõhnaaineid ehk feromoone, mis kutsuvad isaseid paaruma.
Kuna isased kooruvad üldiselt enne
emaseid, siis on kosilased kohe käepärast. Samuti on looduslik valik selleks ajaks juba välja sõelunud osavamad ja tugevamad nende seast.
Kuna isased on aktiivsem sugupool, näib neid looduses olevat rohkem. Tegelikult on sugupoolte arvukus populatsioonides siiski enamvähem võrdne.
Võrreldes enamiku liblikatega on
apollode paarumine veidi eripärane.
Nimelt eritab isane liblikas paarumise lõpus emase tagakeha alla kiiresti
taheneva vahakatte, nn voorusevöö
ehk sfraagise, mis takistab teisi isaseid sama emasega paarumast.
Ja ongi ring täis. Oma kolmandal elupäeval on emased juba valmis
munema, aga kogu valmikuelu kes-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2 x foto: Urmas Tartes

Ratsulibliklased

M

ustlaik-apollo lähimad
sugulased Eestis pole
sugugi mitte kapsaliblikad, vaid hoopis meie suurim päevaliblikas pääsusaba (vasakul) ja haruharva siinmail kohatud puriliblikas
(paremal), kes kuuluvad samuti ratsulibliklaste sugukonda.
tab mustlaik-apollodel kõigest 4–14
(keskmiselt 6) päeva. Väga tähtis on
liblikatele, et lennu ajal oleks ilm ilus
ja leiduks palju õisi, sest päevaliblikad
saavad lennata vaid siis, kui on päikese käes piisavalt soojenenud, ning
õienektar on neile oluline jõuallikas.
Mustlaik-apollode valmikutele on
parimad toitumis- ja paarumiskohad poollooduslikud niidud jõgede
kallastel. Seesuguseid niite ei tohiks
lasta võsastuda. Hoides Eesti maastike mitmekesisust, pakume parimat
kaitset väga paljudele liikidele.
Ootame loodusvaatluste andmebaasi (loodus.keskkonnainfo.ee/lva)

loodusesõprade tähelepanekuid kohtumiste kohta aasta liblikaga. Põnev
oleks teada saada, kui kaugele on sel liigil praeguseks õnnestunud oma levilat
laiendada. Loomulikult on teretulnud
ka kõik muud andmed liblikate kohta.
Usun, et Eestis on palju loodust imetlevaid ja armastavaid inimesi, kes meelsasti jagavad oma tähelepanekuid, aidates kodumaa loodust paremini tundma
õppida. Ilusat liblikasuve!
•

Loe veel: Viidalepp, Jaan 2000. Mustlaikapollo (Parnassius mnemosyne) Eestis. –
Abiks loodusvaatlejale nr 98. Teaduste
Akadeemia Kirjastus.

Allan Selin (1964) on Eesti lepidoptero
loogide seltsi liige.

H

ulga olulisi pilte mustlaik-apollo kohta leiad
eelmisest numbrist:
Ader, Arne; Tartes, Urmas 2016.
Looduse lugu pildis: kuidas näidata liblikaid. – Eesti Loodus 67
(4): 296–298.

Toetajad:
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Fotod: Rainar Kurbel
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Mustlaik-apollo Eesti alamliigid maaülikooli kogus. Saaremaa mustlaik-apollod (vasakul) on veidi suuremad ja piimvalge tiivavärviga, s.t veidi kollaka tooniga, Ida-Eesti omad (paremal) on väiksemad ja tiivavärv on neil kriitvalge, s.t veidi hallika tooniga. Ülal isased, all emased

Kuhu kadus mustlaik-apollo Saaremaalt?
1979. aastal sõlmitud Berni konventsiooni järgi on apollo
perekonna liigid kõikides Euroopa maades kaitse alla võetud.
Tõepoolest, nende liblikate populatsioonid paiknevad hajusalt ning viimase poolsajandi jooksul on neist paljud hävinud.
Teet Ruben, Jaan Viidalepp

N

äiteks Soomes leidub vaid
üks mustlaik-apollo populatsioon sisemaal ja mõned
väikestel meresaartel Ahvenamaa
ümbruses. Viimased kümmekond
aastat on Soome lepidopteroloogid
näinud kurja vaeva, et taasasustada
liik üksikutesse varasematesse elupaikadesse. See on õnnestunud kolmes
paigas [6]. Ka Rootsis taandub mustlaik-apollo aladelt, kus ta varem on
olnud arvukas [9].
Naabermaade populatsioonide
hääbumisega on kooskõlas mustlaikapollo kadumine Saaremaalt, millest
tuleb lähemalt juttu allpool. Küll aga
ei sobi üldpildiga kuidagi kokku, et
14
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Ida-Eestis on mustlaik-apollo levila
hoopis laienenud. Kui varem oli teda
leitud vaid Kirde-Eestist, siis möödunud sajandi kaheksakümnendatel aastatel ilmus meie aasta liblikas
ootamatult Kagu-Eestisse ja praeguseks levib sealt kiiresti edasi (vt täpsemalt järgmisest artiklist), olles jõudnud Tartust põhja poole ja läänes
Reiuni (Tõnu Kesküla teated).
Eestis on elanud koguni kaks mustlaik-apollo alamliiki: üks Ida-Eestis
ja teine Saaremaal. Kuidas on võimalik, et nad nii väikesele alale nii
lähestikku kokku sattusid?
Üldleviku järgi on mustlaik-apollo
metsastepi liik. Jääaja elas ta üle ilmselt kuskil Lõuna-Euroopa mäesti-

ke lõunanõlvadel. Kui pärast jääaega
hakkasid taime- ja loomakooslused
põhja poole tagasi levima, jäi nende
teele ette Karpaatide mäestik – otsekui kivi keset oja. Levikulaine möödus Karpaatidest nii ida kui ka lääne
poolt. Läänes jõuti üle Saksamaa
ja Taani Norra ja Rootsini, idas
Karjalani [15, 16]. Üsna samasugust
leviku hargnemist on kirjeldatud ka
näiteks pruunkaru puhul [1].
Ida-Eestis
elutsev
alamliik
Parnassius mnemosyne estonica Bryk
1922 (liiginimetuse lõppu on märgitud esmakirjeldaja nimi ja esmakirjelduse aeg – toim) pärineb ilmselt idapoolsest levikulainest, mis möödus
Eestist ida pool Peipsi järve. Et selgitada, kui kaugele selle alamliigi levila
ulatub, tuli uurida Venemaalt kogutud isendeid Vene teaduste akadeemia zooloogiainstituudi kollektsioonis Peterburis. Selgus, et meie alamliik on idas levinud kuni Siluri platooni Peterburist lõunas ja vähemalt
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Fotod: Teet Ruben

Ligi poole sajandi tagused slaidid Kübassaarelt: mustlaik-apollo elupaik ja üks viimaseid nähtud isendeid
• 1926. aasta 6.–12. juunil leidsid
Hans Kauri ja Edvin Reinvaldt
samast hulgaliselt liblikaid [3];
• 1938. aasta 10. juunil püütud kaks
isendit asuvad praegu Eesti maaülikooli kogus Saaremaa alamliigi
paratüüpidena (s.t nende isendite järgi on kirjeldatud see alamliik
teadusele – toim);
• 1939. aasta 10. juunil jõudis
Kuressaare koolipoiss Robert
Suurpere (hilisem tuntud liblikakoguja) oma kogu täiendada ühe
isendiga.
Seega võib oletada, et 1940. aastani oli mustlaik-apollo populatsioon
Kübassaares arvukas. 1940. aasta
1. juunil andis Eesti Vabariik nn baaside lepingu raames 110 hektarit maad
Kübassaare maaninal Nõukogude
sõjaväe käsutusse. Poolsaarel asunud
viis asundustalu tühjendati ja sinna
rajati rannakaitse suurtükipatarei.
Väeosas oli 160 punaväelast, neist 28
ohvitseri. Järgmisel, 1941. aastal algas
teine maailmasõda. Saksa väed vallutasid Kübassaare patarei dessandiga 14.–18. septembril 1941. Patarei
hävitati [13], ka tühjaks jäänud talud
hävisid lahingute käigus ning neid
enam ei taastatud. Poolsaare tippu
jäi ainult majakas koos abihoonetega,
1950. aastatel asus seal ka väikesearvuline sõjaväe ehitusväeosa ja pääs
poolsaarele oli suletud. Nii patarei
ehitustööd kui ka hilisem sõjategevus
toimusid mustlaik-apollo elupaigas.
Pärast sõja lõppu kulus ligi kakskümmend aastat, et kasvaks peale uus
liblikapüüdjate põlvkond. Teet Ruben
on käinud Saaremaal Kübassaarel

mustlaik-apollot otsimas 1965. aastast alates. Neljandal korral, 19. juunil 1969, koos Märt Kruusiga see
liblikas taasavastati. Järgmisel kahel
aastal jälgiti väikesearvulist populatsiooni samas paigas. Pärast 1972. aastat on mitu lepidopteroloogi käinud Kübassaarel liblika lennuajal, aga
tulemusteta.
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Nižni-Novgorodini. Eestisse on seesama alamliik levinud nii põhja kui
ka lõuna poolt Peipsi järve [15, 16].
Seetõttu pole ilmselt põhjust pidada Kirde- ja Kagu-Eesti liblikaid eri
alamliikideks, nagu seda mõnikord
on tehtud [4, 7].
Saaremaa alamliik kannab nimetust Parnassius mnemosyne osiliensis
Viidalepp 1966 ja pärineb arvatavasti läänepoolsest jääajajärgsest levikulainest. Nii võib arvata, et Saaremaa
alamliigile on Ida-Eesti liigikaaslastest sootuks lähemad sugulased
Rootsi ja Edela-Soome mustlaik-apollod (ka Soomes elutseb kaks alamliiki,
üks edelas ja teine Karjala kannasel).
Üldiselt ei ole teada, miks hakkas
mustlaik-apollo levila läänetiib killustuma nii, et alles on veel väikesed reliktsed populatsioonid sobiliku mikrokliimaga paikades. Ilmselt
liiga väikesed, et püsima jääda. Ka
Saaremaa alamliik on praeguseks
Eesti punases raamatus arvatud hävinenud liikide kategooriasse [2]. Kuigi
hoolega taga otsitud, pole apolloliblikaid Saaremaal pärast 1972. aastat
leitud (2002. a Eesti Looduses on
ekslikult sattunud aastaarvuks 1973
– toim).
Autoritele teada olevate vanemate Saaremaa leidude kronoloogia on
järgmine:
• esimene teade mustlaik-apollo kohta Saaremaal pärineb Paul
Lackschewitzilt, kes püüdis neid
suurel hulgal 1902. aasta 3. juulil
saare idaotsast Kübassaarest [10,
11];

Saaremaa populatsiooni hääbumise põhjusena on Jaan Viidalepp oletanud elupaiga metsastumist ja kevadist kulupõletust 1950.–1970. aastatel majaka ümbruses [16]. Teet Ruben
on viimased paarkümmend aastat
käinud Kübassaares juuni keskel ning
tema tähelepanekud sunnivad neis
oletustes kahtlema. Pole nimelt märgata, et liblika kunagine elupaik oleks
kuigivõrd muutunud: rannaniit on
enam-vähem sama suur, toidutaimi
leidub ja ka mingit kulupõletuse tava
pole märgata olnud.
Küll on aga toimunud suur muutus putukamaailmas. Väga arvukaks
on muutunud kiilid – kiired lendajad ja uudishimulikud röövputukad.
Soojalembeste olevustena jäävad nad
peatuma tuulevaiksetele lagendikele, kus lendavad nende toiduobjektid:
teised putukad.
Nii arvukalt kiile nagu Kübassaare
poolsaarel pole ma kohanud kusagil mujal. Päeval ei saa rohust kõrgemal lennata ükski putukas: kohe
stardib üks kuni kolm kiili ja julge
üritaja süüakse ära. Kiilide arvukus on aasta-aastalt kasvanud, ilmselt on sellele kaasa aidanud seitsmekümnendatel Kübassaarele viiva tee
15

M

vasakule poolele rajatud kruusakarjäär. Ammendatud karjäär oma seisva madala veega on kiilidele soodus
kasvulava.
Kõige arvukam kiililiik on harilik vesikiil, kelle lennu kõrgaeg on
juunis-juulis, samuti harilik sinikiil. Saaremaa loodusvaatleja Mati
Martinson on linde seirates tähele
pannud, et Väike väin on suvel hariliku vesikiili vastseid tihedalt täis. „See
pisike karjääriloik vast mitte selle
põhjuseks ei ole, et kiile on palju,
pigem kogu Väikese väina roostumine ja täiskasvamine. Enne Kübassaare
metsa on kummalgi pool teed hulk
erinevaid järveloikusid. Kõik need on
kiilidele sobilikud elupaigad, mitte
ainult karjääriloik,“ arvab Martinson.
Kiilide mõju Lääne-Eesti päevaliblikakooslustele on viimasel aastakümnel uuritud Tartu ülikooli putukaökoloogia töörühmas [12, 14, 17].
Uurijad on leidnud, et Lääne-Eestis
paiguti silmatorkavalt arvukad kiilid
tõesti ohustavad liblikaid: kiilirohketel niitudel on päevaliblikaisendi tõenäoline eluiga vaid mõni tund ning
kiilirohkemates elupaikades on päevaliblikate kooslus tõepoolest liigivaesem.
Suurema surve all on liblikaliigid,
16
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Lõokannused
ustlaik-apollo röövikute
toidutaimi – lõokannuseid – kasvab Eestis looduslikult kahte liiki: harilik lõokannus (Corydalis solida) ja vahelmine
lõokannus (C. intermedia). Teodor
Lippmaa sõnutsi on vahelmine lõokannus võrreldes hariliku lõokannusega haruldane, kasvades peamiselt
pankrannikul ja Lääne-Eestis [5, 8].
Koduaedades leidub teisigi lõokannuse liike.
Lõokannused on metsa- ja võsaserva taimed. Sügaval metsas neid ei
kasva. Lagedale levitavad lõokannust
sipelgad, kes seemneid pesa poole
kandes neist osa teel ära kaotavad.
Lõokannused on oma eluviisilt
efemeroidid, mis tähendab seda, et
kuigi nende mugul kasvab maa sees

Foto: Urmas Tartes
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Võrreldes hariliku lõokannusega (vasakul) on vahelmine lõokannus (paremal)
väikene taim väheseõielise õisikuga. Hariliku lõokannuse õite kandelehed on
piklikud ja tipust enamasti lõhestunud, vahelmisel lõokannusel aga munajad ja
tömbi kuni terava tipuga
mitu aastat, kulgeb nende elutsükkel maa peal kiiresti. Nad kasvavad,
õitsevad ja viljuvad kevadel selle
lühikese aja jooksul, kui lehtpuude ja põõsaste pungad alles paisuvad, puhkevad ja nende lehed välja
arenevad. Nii peavad ka mustlaikkelle lennuaeg ühtib kiilide arvukuse
tippajaga. Näiteks on kindlaks tehtud
kiilide mõju ohustatud päevaliblikaliigi – nõmme-tähniksinitiiva levikule Saaremaal. Neid hiljutisi avastusi
arvestades ei tundu ebatõenäolisena,
et just kiilid pistsid Saaremaa apollopopulatsiooni nahka.
1. Davison, John et al 2011. Late-Quaternary
biogeographic scenarios for the brown
bear (Ursus arctos), a wild mammal model
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Teet Ruben (1942) on harrastuslepidop
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Saun
Üha enam inimesi on avastanud enda jaoks aktiivse puhkuse
looduses. Liikumine ja värske õhk aitavad vabaneda
endorﬁinidel, mis tekitavad heaolutunnet ja aitavad organismil
taastuda kaasaegsest kiirest elutempost. Looduspuhkuse muudab eriti meeldejäävaks saun, mis igapäevamured mõtetest maha peseb. Inspireerituna iidsest indiaani
higistamistelgist on sündinud MobiSpa telksaun.

MÜÜK JA RENT
+372506 1595
info@mobispa.eu
www.mobispa.eu

Nüüd ei pea sa puhkust enam sauna olemasolu järgi
planeerima, vaid saad selle imelihtsalt igale poole kaasa võtta –
MobiSpa saun on kerge ning mahub isegi väikeauto pagasiruumi. Saunamõnusid saab nautida koduaias, metsas,
mere ääres...
Telksaun suudab muuta nauditavaks nii jaheda jaaniöö
kui ka külmavõitu põhjamaised ilmaolud. Eriti
mõnusa enesetunde saab siis, kui hüpata tulikuumana jäisesse vette või lumehange.
See on tõeline elamus ja tervise varaait!
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Aasta liblikas

Kortsus tiivaga apollo. Tiiba pole õnnestunud korralikult sirutada. Sellised arenguhäired on sagedamad isoleeritud populatsioonides, kuhu ei pääse geenivärskendust naaberasurkondadest, geneetiline elurikkus väheneb ja sugulusristumine hakkab populatsiooni nõrgestama. Seetõttu ei piisa, kui tagada liikidele üksnes elupaigad, vaja on ka korralikult toimivat elupaikade võrgustikku

Mustlaik-apollo

elupaik ja levik Eestis
Enne 1980. aastaid oli Mandri-Eestis mustlaik-apollot kohatud vaid maa kirdeosas. Esimesed leiud pärinevad eelmise
sajandi algusest. Pärast seda leiti teda aastakümneid vaid
väikesel rannikualal Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve vahel.
Valdo Kuusemets, Kadri Kask, Ave
Liivamägi, Jaan Luig

A

lates 1980. aastatest täheldati, et mustlaik-apollo KirdeEesti populatsioon hakkas
laienema nii lääne kui ka lõuna poole.
Praeguseks on see liik Põhja-Eestis
jõudnud vähemalt Loksa ja Peipsini
(◊ 1) [1].
Kagu-Eestis leiti mustlaik-apollo esimest korda 1984. aastal Piusa jõe ümbruses ja sellest ajast saadik on ta kiiresti
18
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levinud üle Lõuna-Eesti (◊ 1, 2).
Eestis on mustlaik-apollo peamine toidutaim harilik lõokannus.
Vahelmisel lõokannusel ei ole mustlaik-apollo röövikuid siin toitumas
märgatud, ilmselt seepärast, et seda
taimeliiki leidub meil üsna vähe.
Mujal Euroopas kasvab teisigi lõokannuse liike ja mustlaik-apollo toitub neilgi.
Lõokannus on Eestis väga piiratud
levikuga, see ei võimalda ka mustlaikapollol laiemalt levida. Kultuuristatult

võib lõokannust kohata aedades ja
mõisaparkides, ent looduses on tema
kasvukohad – ja apollo elupaigad
– peamiselt jõeäärsed mõne meetri laiused poolvarjulised rohumaaribad. Loomulikult vajab liblikas peale
röövikute toidutaime ka ohtralt õisi
valmiku toitumiseks, mida pakuvad
liigirikkad poollooduslikud rohumaakooslused.
Mustlaik-apollo pole ülemäära osav
lendaja, suure liblikana võtab ta kergesti tuule alla ning võib sobilikust elupaigast ära kanduda. Seetõttu väldib
ta liiga avatud elupaiku. Leparibadega
palistatud jõed on talle head levikukoridorid. Kui jõe ääres paikneb ka piisava tihedusega väikesi poollooduslikke niite, kus liblikas saab õitel toituda,
võib ta jõgesid mööda edasi liikuda
üpris suuri vahemaid [4].
Mujal Euroopas ei paku jõed mustlaik-apollodele nii soodsat elupaigavõrgustikku. Lõokannused ja
mustlaik-apollod elutsevad seal väi-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

1992

2000
20
000

ne

1994
1993
2002

Pühajä
Pühaj
jjärv
ä
ärv
Pühajärv
1995
1995
5

11995
995
5
1995

ajõ

Õh

1992
199
92
1990
199
90

1995
199
95

2003
2003
3

Ahja

◊ 1. Mustlaik-apollo teadaolevad leiukohad Eestis läbi aegade

Vä ike - E m
gi

1995

n
Võha
Vagula
gu jv
jv

gi

1995

Mu st j õ

Ko

iva

kestel metsalagendikel ja liigirikastel
niitudel. Et aga säärased maastikud
kipuvad kinni kasvama ja kaduma,
jäävad elupaigad üksteisest kaugele.
Napib levikukoridore ja n-ö vahepeatuspaiku (ingl stepping stones), nii et
liblikad ei jõua enam ühest elupaigast
teise. Populatsioonid killustuvad ning
hoogustub ka sugulusristumine (ingl
inbreeding). Seesugune klassikaline
väljasuremisprotsess on Euroopas
liigi hääbumise peapõhjus.
Mujal Euroopas peetakse mustlaik-apollot väheliikuvaks liigiks: levikukiiruseks on mõõdetud vaid mõnisada meetrit aastas, üksikud isendid on liikunud kõige rohkem umbes
2,5 km kaugusele [2, 3]. Eestis on
kõnealune liik aga osutunud üllatavalt
levimisvõimeliseks. Arvud räägivad
enda eest: Piusa kandist (1984) levis
ta kuue aastaga 40–50 km kaugusele Ahja jõe keskjooksule (1990), 16
aastaga 100 km kaugusele Võrtsjärve
äärde (2000), 27 aastaga KilingiNõmme ümbrusse (2011) ja praeguseks kuuldavasti koguni Reiu kanti
Pärnu külje all (vt eelmist artiklit;
◊ 1). Aastaseks levikukiiruseks saame
niiviisi linnulennult umbes seitse
kilomeetrit, mis on ka teiste liblikate
puhul harukordne kiirus, rääkimata
väheliikuvast apollost.
Nagu öeldud, on võimaluse selliseks kiireks liikumiseks ilmselt pakkunud maastiku sobilik struktuur:
jõed koos leparibadega ja piisava
tihedusega 1–3 ha suurused poollooduslikuna hoitavad liigirikkad niidud,
kus kasvavad lõokannused [4].
Üks mustlaik-apollo siinse edu
põhjusi võib olla kliima soojenemine,
eriti talvekuudel. On ju talvised kuu
keskmised temperatuurid Eestis viimaste aastakümnete jooksul tõusnud
kuni 5 °C võrra [5]. Kliimamuutuste
mõju liblikate arvukusele pole kerge
eristada otsesematest inimmõjudest, näiteks maakasutuse muutustest. Soodsa tulemuse võib anda ka
mitme teguri koosmõju, ent esialgu pole kindlaid tõendeid veel ühegi
põhjuse kohta.
Kuigi mustlaik-apollol läheb praegu Eestis hästi, pole põhjust arvata,
et soodsad olud kestaksid iseenesest
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◊ 2. Mustlaik-apollo levik Kagu-Eestis. Aastaarvud märgivad esmasleide eri paikades. Hulk väikseid poollooduslikus maastikus voolavaid jõgesid on sellele liigile
äärmiselt oluline levikuvõrgustik
ja igavesti. Hääbumine võib saabuda
veel kiiremini kui edu. Liigi elupaigavõrgustik vajab pidevat kaitset.
1. Liivamägi, Ave; Kuusemets, Valdo; Kask,
Kadri 2013. Changes in the distribution
of Clouded Apollo Parnassius mnemosyne
(Lepidoptera: Papilionidae) in Estonia. –
Entomologica Fennica 24: 186–192.
2. Gorbach, V. V.; Kabanen, D. N. 2010. Spatial
Organization of the Clouded Apollo Population
(Parnassius mnemosyne) in Onega Lake Basin.
– Entomological Review 90: 11–22.
3. Konvička, Martin; Kuras, Tomáš 1999.
Population structure, behaviour and selection of oviposition sites of an endandered butterlfy, Parnassius mnemosyne, in
Litovelské Pomoraví, Czech Republik. –
Journal of Insect Conservation 3: 211–223.
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4. Kask, Kadri 2015. Distribution and habitat
preferences of the Clouded Apollo butterfly
[Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia. PhD
theses. Estonian University of Life Sciences.
5. Jaagus, Jaak 2006. Climatic changes in
Estonia during the second half of the 20th
century in relationship with changes in largescale atmospheric circulation. – Theoretical
and Applied Climatology 83: 77–88.

Valdo Kuusemets (1962) on maastiku
ökoloog, EMÜ keskkonnakaitse professor.
Kadri Kask (1969) on bioloog, EMÜ öko
loogialektor.
Ave Liivamägi (1981) on maastikuöko
loog, EMÜ teadur.
Jaan Luig (1959) entomoloog, kauaaeg
ne TÜ loodusmuuseumi peavarahoidja.
MAI 2016 EESTI LOODUS |339|

19

Teaduslugu

Professor Elmar Leppik

taimemürkidest, mesilastest ja õie evolutsioonist
Üha suurem mure mesilaste väljasuremise pärast ajendab
meenutama eesti soost teadlast, kes sellele ohule juba
üle poole sajandi eest osutas. Mainitu, Elmar Emil Leppik
(1898–1978, kuni 1940. aastateni Lepik), on Eesti teadusloos tuntud isik [1, 2, 3, 4, 5].
Fotod: Tartu ülikooli muuseum

Ken Kalling

E

lmar Leppik oli aastail 1929–
1937 Tartu ülikooli taimekasvatuse dotsent, alates
1937. aastast rakendusbotaanika ja
taimehaiguste professor. Leppik oli
ka ülikooli taimehaiguste katsejaama juhataja, Rahvasteliidu PõhjaEuroopa ekspert taimekaitse alal ning
Rahvasteliidu esindaja Roomas asuva
rahvusvahelise põllumajandusinstituudi juures.
1944. aastal põgenes Leppik koos
perega Saksamaale. Sõja lõppedes jäi
ta ameeriklaste okupatsioonitsooni
ning oli üks neid eesti teadlasi, kes
suutis paguluses jätkata erialast tegevust kõrgel tasemel: ta oli bioloogiaja fütopatoloogiaprofessor mitmes
USA ülikoolis.
Sõja ajal ja järel leidsid Leppiku
elus aset sündmused, mis teevad
temast teadusloo värvika isiku [5].
Nii meenutab ta ise, et aitas sakslaste okupeeritud aladel päästa Nikolai
Vavilovi (1887–1943) – kellega ta oli
isiklikult tuttav – kuulsat seemnekogu [6]. Leppikul oli tähtis roll Vavilovi
kultuurtaimede tekketsentrite teooria ja nn päriliku muutlikkuse homoloogiliste ridade seaduspärasuse tutvustajana USA-s.
Põnev on Leppiku töö sõja ajal
sakslaste välja töötatud taimemürkidega. Sellest kasvas välja panus teoreetilisse bioloogiasse, nn hologeeniaõpetus. Vaadelgem siin mõnesid professor
Leppiku paguluses tehtud uurimusi,
mis põhinesid tööl mesilastega.
Töö
taimekaitsevahenditega.
Taimekaitsevahendid olid Leppiku
20
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Elmar Leppik perekonnaga 1940. aastal

Elmar Leppik 1954. aastal Ameerika
Ühendriikides

töövaldkond
juba
kodumaal.
Saksamaale sattudes töötas ta keemiakontsernis I. G. Farben loodud
insektitsiididega. Ta kirjutas eesti
pagulasi USA-sse aidanud diplomaat
Karl Robert Pustale (1883–1964), et
pärast natsirežiimiga koostööd teinud firma töö peatamist jäid mõned
salajased ning suurte kuludega välja
töötatud ained tema kätte [7].

Närviimpulsside ülekandeid takistavad organo-fosfaatühendid (neurotoksiinid) sünteesis 1930. aastatel saksa keemik Gerhard Schrader
(1903–1990). Peale hiljem keemiarelvades kasutatud sariini ja tabuuni loodi ka insektitsiide. Need ühendid olid sõja lõpuni muule maailmale
tundmatud ning Leppik palgati pärast
sõda ameeriklaste teenistusse: töötama insektitsiididega. Leppik uskus,
et need ained ei sarnane oma mõjult
ühegi seni tuntud mürgiga ning seavad orgaanilise sünteesi, s.o elu ja
surma probleemi, üsna uude valgusse [7].
Millest jutt käis, seda selgitas samuti paguluses elanud agronoom Kaarel
Sõmermaa (1904–1983), kes on maininud ühendit E 605 (Parathion,,
dietüülnitrofenüültiofosfaat) ning
veelgi
surmavamat
preparaati
Aerosolen [8]. Leppik tegi katseid
ka teiste toona uute insektitsiididega (DDT ja heksakloortsükloheksaan)
ning julges väita, et Saksa keemiatööstus on tugevam kui USA oma,
kuid paraku ei suuda sõja järel teadusmahukat tootmist arendada [7].
Teadustöö piiratud võimalused oli
argument, millega Leppik õigustas
oma soovi USA-sse jõuda. Ühtaegu
oli ta mures, et teda võidakse NSV
Liitu viia: mitte ainult kui endist nõukogude kodanikku, vaid kui spetsialisti, kes valdab olulisi teadmisi [7].
Mürgid ja mesilased. Uued mürgid
pakkusid eksperimentaalteadusele
uusi võimalusi, sest Leppiku sõnul oli
„tekkinud võimalus võtta välja komponente looduslikust tasakaalust“ [7].
Siin tulebki mängu mesilaste käitumise uurimine – valdkond, millega Leppik sattus tegelema Saksamaal
insektitsiididega töötades ning mis
hiljem aitas tal oma teooriaid kujundada.
Jälgides närvimürkide mõju tolmeldajatele, tundus Leppikule, et on
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kune valik“ ja „koordineeritud“ või
„suunatud“ evolutsioon [10, 11].
Mesilased evolutsiooni suunajaina. Oma teoreetilistes töödes vaatles Elmar Leppik õie evolutsiooni.
Ta näis uskuvat, et sellistel „ühiskondlikel putukatel“ nagu mesilased
on „kõrgemad instinktid“, mis sunnivad neid ühiselt käituma selektiivselt
kindlal eesmärgil. Toimunuks justkui taimearetus [12]. Teadlastele juba
ammu selge olnud tolmeldajate rollile õie evolutsioonis lisas Leppik niiviisi teleoloogilise seletuse, eesmärgipärasuse.
Leppiku väitel on putuktolmlejatel
taimedel tolmeldajate aktiivsel osalusel tekkinud märgisüsteem, mille
alusel tolmeldajad õit hindavad. Ta
võttis kasutusele termini „semataksis“, märkimaks semafüllide ehk tolmeldajate ligimeelitamiseks mõeldud
õieosade paigutust, et anda õiele tolmeldajate jaoks märgiline tähendus
[13]. Sama tüüpi terminid on varasemast tuntud „füllotaksis“, s.o lehealgmete asetus varrel, ja „antotaksis“
ehk õite asetus õievarrel.
Leppik oli seejuures
veendunud, et arenenumad tol-

meldajad suudavad „arve lugeda“, s.t
saavad aru, mitmeharuline on õiekroon. Tema meelest on putukate
arusaam arvudest sünteetiline (inimesel analüütiline), s.t putukas tajub
tervikut, peale kroonlehtede arvu ka
nende paigutust. Õie areng olekski
kulgenud nõnda, et korrapäratust, s.t
putukale „loetamatust“ õiest, oleks
saanud sümmeetriline ja tajutava
kroonlehtede arvuga nähtus.
Oleme jõudnud Nikolai Vavilovi
uurimuste juurde, küsimuseni analoogiatest ja homoloogiatest looduses. Leppiku tähelepanu köitis tulikaliste (Ranunculaceae) sugukond,
millesse kuuluvatel perekondadel on
väga mitmelaadne õie ehitus. Seda
on seletatud taimeperekondade erisuguse arengutasemega. Leppiku
väitel ei ole tulikaliste õietüüpide süsteem loogilises seoses nende
fülogeneetilise järjestusega (taksonoomiaga). Ebakõla olevat tingitud
sellest, et taksonoomiline klassifikatsioon põhineb taimede fülogeneetilisel sugulusel, samal ajal kui
õite tüübid lähtuvad
„f loroökoloogilisest“ süsteemist.
Viimasena mainitu rajaneb tolmeldajate putukate
„tunnetusel“ ja selektiivsel
aktiivsusel.

Foto: cliparts.co

leitud ühendid, mis isegi väga väikeses koguses ajendavad organismides protsesse, mida saanuks iseloomustada mõistega „ahelreaktsioon“.
Nimelt, veel Saksamaal oli Leppik
koos kolleegidega pannud tähele nähtust, mille nimetas „mesilaste
sõjaks“: mürgitatud mesilane tekitab
tarus konflikti, kus rünnatakse nakatunut, peatselt aga ka üksteist. Nii
võib tarus hävida terve pere [9].
Kuivõrd tegemist oli suure probleemiga mesinikele ja taimekasvatajatele, uuriti küsimust edasi. Ilmnes, et
mürgitatud põldudel ei käinud mitte
kõik ümbruskonna mesilaspered.
Kinnitust sai oletus: ühe taru mesilased eelistavad ühte põldu.
Kuna selleks ajaks olid teada mesilaste omavahelise kommunikatsiooni viisid („tants“), samuti see, et eri
mesilasasurkonnad „tantsivad“ eri
moel, tekkis kiusatus uskuda, et n-ö
kõrgemad tolmeldajad on võimelised
looma kollektiivseid seisukohti ning
neid põlvkonnast põlvkonda edasi
andma.
Sellele nähtusele – ning ka teaduse
jaoks üha enam selgeks saavatele allelopaatilistele suhetele (eri liiki taimede jm organismide vastastikune keemiline mõju) – näibki Elmar Leppik
olevat ehitanud oma hologeeniateooria, holistliku õpetuse, kus
vaatluse all on „vastasti-

Leppiku väitel on putuktolmlejatel taimedel
tolmeldajate aktiivsel osalusel tekkinud märgisüsteem, mille alusel tolmeldajad õit hindavad
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Leppik arvas olevat tähele pannud, et sarnaste instinktidega
putukad, otsides toitu eri perekondadesse kuuluvatel taimedel,
viiksid ellu „paralleelevolutsiooni“
geneetiliselt erinevates taimerühmades, tekitades analoogseid nähtusi (funktsionaalset sarnasust)
taksonoomiliselt kaugete taimede
õie ehituses [9].
Kokkuvõttes andnuks Leppiku
teooria järgi evolutsioonile suuna
kaks suundumust: sisemine ehk
fülogeneetiline, mis lähtuks darvinistlikust valikuprintsiibist, ja
väline, hologeneetiline (vt joonist).
Viimase puhul ei olnuks tegemist
keskkonna passiivse, vaid pigem
aktiivse osalusega liigitekkes.

Leppiku hologeeniaõpetus. 1948.
aastal kirjutas Leppik Pustale, et tema
uurimisteema on võrdlev fülogeenia
ning et ta alustas selle tema arvates
„täiesti uue suunaga bioloogias“ juba
enne sõda. Saksamaal olles olevat ta
teinud vastavas vallas mõned avastused, lahendanud mõned „keerdsõlmed“ ning lootis edaspidi „midagi suuremat üles ehitada“. Leppik oli
veendunud, et tema tööl on „tuleviku teaduse jaoks oma väärtus“ [7],
lisades mujal: „Sellejuures pole mul
autoriõigust tarvidust kellegagi jagada“ [7].
Oma õpetuse nimetas ta hologeeniaks (ka allogeenia, pantogeenia), kuid selle termini autorsusele ta ei pretendeerinud [10]. Sel,
Leppiku arvates uuel bioloogiaharul, olnuks omakorda hulk alluvaid
distsipliine (sümbiogeenia, parageenia, holomorfoloogia ja holo
ökoloogia) [7]. Aja edenedes näib
ta eelistavat „hologeenia“ asemel
terminit „tsönogeenia“ (coenogeny)
[10].
Vastupidi neile bioloogiateaduse suundadele, mis põhinevad analüütilistel uurimismeetoditel (fülogeenia, süstemaatika, morfoloogia
22
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ja paleontoloogia), oleks hologeenia
puhul Leppiku meelest tegemist sünteetilise käsitlusviisiga, mis võimaldaks lahendada seni kättesaamatuid
probleeme [7].
Leppik toonitas, et tegureid, millel on looduses vastastikune mõju,
tuleb vaadelda tervikuna (holistlikult) [10]. Peale taime- ja loomariigi suhestumise rõhutab terviklikku käsitust Leppiku huvi mullatekke
vastu [14].
Teooria, mis ei leidnud tunnustust.
Tagantjärele võib tõdeda, et Elmar
Leppiku mõtted loodusteadustes murrangut ei toonud. Siiski on
Leppikul oma koht maailma teadusloos. Ta oli isik, kes vahendas läände, eeskätt USA-sse, Ida-Euroopa
algupära teadusteooriaid. Vavilovit
on juba mainitud. Kiusatus on uskuda ka Teodor Lippmaa (1892–1943)
sünuuside teooria mõjusid Leppiku
mõttemaailmale.
Omaette küsimus on, kui palju
võisid Leppikule – kes oli küll
Vavilovi järgija, ning kirjutanud
ka Trofim Lõssenkole (1898–1976)
kriitilise järelehüüde [15] – mõju
avaldada lõssenkistliku agrobioloogia samuti sisuliselt holistlikud
arutluskäigud. Oli ta ju enda sõnul
põhjalikult tuttav toona NSV Liidu
teaduselus toimuvaga. Leppiku
kommentaari järgi olevat ometi
sümptomaatiline, et need, kel
õnnestus aastatel 1940–1941 „püha
Venemaa“ tegelikku elu näha, olid
hiljem kõige kiiremad lääne poole
„ledijad“ [7].
Saksakeelsest kultuuriruumist
lähtuvatest, paraku samuti teaduse
peavoolust lahknevatest mõjudest,
mainitagu võimalikke seoseid tekkiva (bio)semiootikaga. Leppiku teleoloogilises (eesmärgipärases) evolutsioonikäsitluses võib näha ka biovitalismi mõjusid. Siin võibki peituda põhjus, miks Leppik uskus, et
hologeenial on just Ameerikale positiivne sõnum. Nimelt lubavat see
(vastandina darvinismile) teaduslikult põhjendada kristlikku ilmavaadet [7].
Ning veel üks aspekt, ajendatu-

Sensatsioonijanune USA ajakirjandus
tunnustas juba 1958. aastal Elmar
Leppiku tegevust insektitsiidide kuritarvituse vastu. Toona populaarses
koomiksilaadses lehelisas „Strange
as it seems“ („Nii veider, kui see ei
tundu…“) on kirjutatud: „Mesilased
tantsisid kohtusaalis, nõudes õigust
elule! Dr. E. E. Leppik, asjatundja
insektitsiidide vallas, demonstreeris
Syracuse föderaalkohtus mesilaste
tantsu abil, kuidas lennukitelt levitatavad närvimürgid avaldavad mesilastele
hukatuslikku mõju!“
na toona USA-s valitsenud meeleoludest. Leppik kirjutas 1951. aastal Pustale, et bolševike ajal pidid
kõik usinasti marksismi- ja bolševismiteooriat õppima, kuid et temale kui bioloogile oli see kõik varemgi
teada. Seda seepärast, et nõukogude
süsteem olevat üles ehitatud dialektilisele materialismile, mille teaduslikud alused põhinevat 19. sajandi
bioloogial, „küsimata sellest, kas see
vastab praktilisele elule või mitte“.
Leppiku enda hinnangul oli tema
teadus hoopis teisesuunaline, „mistõttu moodne bioloogia [st Leppiku
teooria – autor] kõige kindlamad
alused annab bolševismi vastu võitlemiseks“ [7].
Leppik ja tema toetajad uskusid, et uudsed seisukohad võimaldavad süvendada bioloogia teoreetilisi
aluseid ning täiendada metoodilist
külge, aga ühtaegu rikastada märkimisväärselt ka rakendusteadusi:
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kätt ohust, mida tolmeldajate puudumine võib kaasa tuua looduslikule tasakaalule.
Ta rääkis mullatekkest – putukate roll selles on üüratu – ning juhtis tähelepanu kõrbestumise ohtudele. Ainuüksi tuultolmlejad taimed
ei suutvat USA preeriaid erosioonist
päästa [8]. Elmar Leppik ei püüdnud loodust ümber korraldada, nagu
kõlas NSV Liidus püstitatud loosung, vaid pigem soovis mõista selle
toimimise seaduspärasusi, et looduse enda reegleid järgides tagada kestev elu ka inimesele.

Joonis Elmar Leppiku raamatust
põllumajandust, metsandust, aiandust ja taimekaitset. Ka see pidanuks
eriti sobima USA-sse, kus endistviisi valitsevat ekspluateeriv suund ja
praktiline meelsus [7].
Kokkuvõte. 1950. aastal USA-sse
jõudnud Leppikust sai üks neist
teadlastest, kes hoiatasid pestitsiidide kuritarvitamise eest. Teised
ja kuulsamad olid näiteks Albert
Einstein (1879–1955), kellele omistatakse mõttetera, mille kohaselt
inimkond kaob neli aastat pärast
mesilaste kadumist.
Tõe huvides lisagem, et teadaolevalt ei ole Einstein midagi sellist

siiski väitnud ning alles vaieldakse selle üle, kes seda teinud on [16].
Ilmselt võis see olla Rachel Carson
(1907–1964), kelle 1962. aastal ilmunud raamat „Hääletu kevad“ („Silent
Spring“, eesti keeles 1968) hoiatas
sünteetiliste pestitsiidide eest, saades sel moel keskkonnateadlikkuse
oluliseks äratajaks USA-s ning aidates kaasa DDT keelustamisele sealsamas 1972. aastal.
On kirjutatud, et Leppiku seisukohad ei olnud pelgalt „kaastundereaktsioon väikeste loomakeste vastu“, vaid mure inimese olemasolu ja edaspidise heaolu pärast.
Leppik lähtus oma hoiatustes ees-
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Ken Kalling (1963) on teadusloolane.
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Allikas: TÜ raamatukogu

Loodusteaduslike kogude varasalvest

Imekombel ei hävitanud Elmar Leppiku pärandit Eestis sõda ega ka nõukogude aja alguse tuleriidad; ülal nurgas on Elmar
Leppiku eksliibris 1943. a, autor Richard Kivit

Elmar Leppiku

kogude veebitöölaua PlutoF kaudu.
Leppik täiendas oma teadustöö käigus katsejaama mükoloogilist raamatukogu hoolsalt raamatute ja ajakirjadega kuni emigreerumiseni 1944. aastal. Raadi mõis hävis sõjas ja pole
teada, kes ja kuidas päästis raamatukogu ja seenekogu, kuid on suurepärane,
et see õnnestus.
Tänapäeval hoitakse nii seene- kui
listide määratud materjal peamiselt
Kesk-Euroopa eksikaat- ehk võrdlus- ka trükisevara Eesti maaülikooli seekogudest. Hiljem täienes kollektsioon nekogus. Eesti maaülikooli raamatuhoogsalt ning sellele on antud rahvus- kogu Leppiku fond ESTERi andmevaheline akronüüm EAA (põhjaliku- baasis sisaldab 790 raamatukirjet ning
malt kogu ajaloost ja selles peituva- üle 10 ajakirja. Kunagi on ehk teadustest seentest vt [6]).
loolastel huvitav uurida ka Leppiku
kasutuses olnud
separaatide mitmePole teada, kes ja kuidas päästis raameetrist rida, mis
on seisnud viimamatukogu ja seenekogu, kuid on
sed 80 aastat puusuurepärane, et see õnnestus.
tumata.

raamatukogu
Kadri Pärtel

T

artu ülikooli taimekaitse katsejaama tegevus enne teist
maailmasõda oli vilgas: akadeemilised uurimused fütopatoloogia vallas; Eesti seenestiku, iseäranis parasiitliikide tundmaõppimine;
praktiline taimekaitse (tõrjemeetodite katsetamisest taimekaitsevahendite tootmiseni); põllumeeste nõustamine [4]. Raadil asuva jaama eestvedaja oli Elmar Leppik, kellest sai oma
õpetaja Feodor Bucholtzi, esimese
Eesti kutselise mükoloogi surma järel
seeneteaduse ja taimekaitse arendaja.
Bucholtz oli 1922. aastal asutanud mikroseente kogu, et Eesti seente uurijatel oleks abiks heade spetsia-
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Eestimaa varaseimad säilinud seente tõenduseksemplarid on uurijatele kättesaadavad ning kollektsiooni
umbes 23 000 eksemplari (neist 8000
Eestist) on andmebaasistatud teadus-

Mis on hoiul Leppiku raamatukogus? Siin on esimesed tõsisemad raamatud eluslooduse kohta Baltikumist:
Fischeri (1777), Hupeli (1774, 1777,
1782), Friebe (1805) ning Wiedemanni
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ja Weberi teosed (1852). Uhked saame
olla 1797–1830 kirjastatud Carl
von Linné teoste sarja üle. Tõsi küll,
neid raamatuid talletatakse Eestis
mujalgi ning need on kättesaadavad
e-varamus.
Vanimad kirjapandud teated Eesti
ala seenestiku kohta on avaldatud just
floristilistes töödes „kõrgemate“ taimede kõrval: alates riialasest Jakob
Benjamin Fischerist (1731–1793), kellele oli saatnud siinsed tähelepanekud seente kohta kirja teel August
Wilhelm Hupel (vt [5]).
Ainulaadsem on varasem „päris
mükoloogiline“ kirjavara. Heinrich
August
Dietrich
(1820–1897),
Saksamaal sündinud Haimre mõisa
aednik, on koostanud esimese Eesti
seenekogu, kuhu kuulub 1365 kuivatatud eksemplari (1092 liiki, 273 alamliiki, 173 perekonda). See on välja antud
aastail 1852–1857 sajalehelistes mappides, nn tsentuuriates [2].
Kuigi eksikaatkogu ja hoolsal seeneuurimisharrastusel põhinevate
publikatsioonide pealkirjad viitavad
Baltikumile, kogus Dietrich seeni oma
lähipiirkonnast praeguse Eesti aladelt
Läänemaalt ning ka Tallinna ümbrusest. Kahte Lepiku raamatukogus talletatud Dietrichi raamatut [2, 3] ei ole
ESTERi põhjal Eesti muudes kogudes kataloogitud. Tõenäoliselt on teoste eksemplare kusagil mujalgi säilinud. Huvilistele saab öelda lohutuseks:
Google Books on teinud 1856. a trükise internetis kättesaadavaks.
Peale hoolikalt koostatud eksikaadi, mis on kahjuks avaldatud ilma täpsemate kohanimedeta, nagu tol ajal
üsna tavaline, on säilinud üksikuid
Dietrichi enda kogutud seeneümbrikke. Enamjaolt on Dietrichi kollektsioonis seni Eestis vähe uuritud mikro
seened.
Üks EMÜ seenekogu vanimatest
eksemplaridest, 1852. aastal kogutu, on pärit Tallinna lähedalt pangalt.
Muide, samal aastal juhtus suur keelemees Ferdinand Johann Wiedemann
koguma „15 versta Tallinnast Pärnu
poole“ linalehiku, mis oli nakatunud
ühe seenega; Elmar Leppik määras
selle hiljem roosteseeneks. Küllap sattus seegi eksemplar esmalt Dietrichi

das 62 teadusele uut liiki – see näitab
tema haaret ja sügavat huvi.

Dietrichi tsentuuria leht. Roosteseene
Aecidium cichoracearum = Puccinia
hysterium kevadeoslad piimjuurel

Dietrichi raamatu (1856) lk 23 Elmar
Leppiku pliiatsijälgedega
vara hulka.
On tähelepanuväärne, et Dietrich
sai vaid pool aastat oma elust pühendada ainult seentele, kui ta enne
oma krüptogaamide töö täiendatud
köite (1859) publitseerimist töötas
kirjanduse ja kogudega Peterburis.
1857. aastal kolis Dietrich perega
Tallinna ning ülejäänud elu tegeles
aiandusäriga ja oli aktiivne Eestimaa
aiandusseltsis (vt tema elust pikemalt
[5]). Seega oli seeneteadus Dietrichi
elus üksnes episood, kuid ta kirjel-
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Leppiku raamatukogus sisaldub
rohkesti (parasiit)seenerühmade
monograafiaid, aga ka üldisemaid seenekäsiraamatuid. Tänapäevani tsiteeritakse näiteks Bullerit (1909 ja 1922,
kandseente eoste vabanemisest) ja
Raynerit (1927, mükoriisa). Küllaltki
täielik rivi riiulis on ajakirjadel Annales
Mycologici (1922–1943), Supplement
to Phytopathology (1920–1940) ja siiani ilmuval ajakirjal Mycologia (1909–
1939), kenasti aastakäikude kaupa köidetud.
Imekombel ei hävitanud Elmar
Leppiku pärandit Eestis sõda ega
ka nõukogude aja alguse tuleriidad. Viimase eest võime tänulikud
olla põllumajandusteadlasele August
Marlandile, kes seisis selle eest, et
„kahtlane väliskirjandus“ oleks hästi
hoitud. Nii said teadjad tasapisi seda
raamatukogu kasutadagi.
Teaduskogude laiem ülesanne
on parandada säilikute kättesaadavust. Praeguseks oleme sel teel astunud sammu edasi ja toonud raamatud
kapist välja. Kui soovite raamatukogu
kasutada, võtke ühendust EMÜ seenekogu kuraatoriga (kadri.partel@emu.
ee, 731 1895).
Autor tänab EMÜ raamatukogu,
eriti Heli Viirat koostöö eest.
1. Dietrich, Heinrich August 1852–1857.
Plantarum florae balticae cryptogamarum,
Centuriae I–IX.
2. Dietrich, Heinrich August 1856. Blicke in
die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen.
– Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und
Kurlands.
3. Dietrich, Heinrich August 1859. Blicke in
die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen.
Zweite Abtheilung – Archiv für die
Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands.
4. Lep(p)ik, Elmar 1937. Phytopathologische
Versuchsstation der Universität Tartu. Die
landwirtschaftlichen Versuchstationen der
Universität Tartu. Tartu: 42–45.
5. Parmasto, Erast 2009. Eesti seeneteaduse pikk ja habras tekketee. Kolme sellesse
juhuslikult sattunud mehe elutee käänakutest. – Lehed ja tähed 5. Vaim ja aeg. MTÜ
Loodusajakiri, Tallinn: 36–45.
6. Parmasto, Erast 2011. Fungal herbarium
EAA in Tartu (Estonia). – Folia Cryptog.
Estonica 48: 69–72.

Kadri Pärtel (1974) on Eesti maaülikoo
li seenekogu kuraator ja Tartu ülikooli
mükoloog.
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Pargid

Joosu mõisapark Põlvamaal on aastakümneid olnud hoolduseta, millest annab peale lagunenud peahoone tunnistust jõudsalt kasvav võsa

Kas looduskaitse on tulnud mõisaparkidele

kasuks või kahjuks?
Enamik inimtekkelisi ehk poollooduslikke kooslusi, nagu
rannaniidud ja puisniidud, on Eestis looduskaitse all.
Mõisapargid on samuti arenenud poollooduslikult ja valdavalt võetud kaitse alla. Ometi ei saa seal toimida samamoodi. Hulk parke on hooldamatuse tõttu metsistunud –
looduskaitse meetodid sinna lihtsalt ei sobi.
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Mati Laane, Rein Sander

O

leme mõlemad hariduselt
botaanikud, kuid elukutselt
aednikud. Mõisapargid on
meile muret teinud juba mõnda aega.
Ehkki looduskaitse on paljudel juhtudel vajalik, ei ole ta kohane selleks, et
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Foto: Toomas Kukk

Vana-Vastseliina park asub Piusa jõe ürgorus, mis loob head eeldused, kujundamaks vahelduvate vaadetega maastikuparki
hooldada ja hoida mõisaparke ja -aedu.
Loodust kaitstes ei tohi kooslusi
eriti segada ega muuta, ent aeda, parki
ja dendraariumi tuleb üldjuhul pidevalt niita ning kõik looduslikult kasvanu kui umbrohi ja võsa kiiresti hävitada. Seda, mida parkides ja aedades
tuleb igal aastal teha, õpitakse aianduskoolides, see on aednike eriala.
Park ei koosne ainult puudestpõõsastest. Seal on ka kavandatud
muruplatsid, lillepeenrad, liikumisteed, vesiehitised, terrassid, kivid,
müürid, trepid, väikevormid ja -ehitised ning puude-põõsaste hulgas lei-

dub enamasti ka aiasorte, eksootilisi
liike, kujundatud või pöetud hekke,
vormpuid ja topiaare; tundma peab
aia- ja pargistiile, igasuguseid vormi-,
valguse-, varju- ja värvimänge, mustreid, aiataimede haigusi, kahjureid ja
nende tõrjet, taksonoomiat jm. Neid
aspekte ei ole metsandus-, bioloogiavõi keskkonnakaitse eriala õppijatele
õpetatud või on seda puudutatud vaid
veidi kõrvalainena.
Looduskaitse ei võimalda parkide eest hoolt kanda. Looduskaitse
võtetega püütakse parke veel alles

hoida ainult mõnel postsotsialistlikul maal. Soomes pole ükski
park looduskaitse all, välja arvatud
Mustila dendraarium, kus rodod ja
eksoodid on istutatud looduskaitsealuse põlismetsa turbe alla ja häiludesse.
Nõukogude ajal oli usk looduskaitsesse kui uuenduslikku parkide
kaitsemeetodisse väga suur. Näiteks
1984. aastal, kui Võru linna asutamise 200 aasta juubeli puhul taheti Võru Keskpargist kuivanud puud
maha võtta, ütles Võru looduskaitseinspektor Jakob Pettai legendaar-
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Pargid

Luke mõisapark on hea näide heaperemehelikult hooldatud mõisapargi kohta. Ka muru niitmisega pole siin üle pingutatud
sed sõnad: „Ei tohe’ puttu’, see park
om lülitet looduskaitsealuste parke
nimistühe.“ Juba lasteaia- ja algkoolilastele õpetati, et looduskaitsealuses pargis ei tohi murda ühtki
oksakest ega õit, olenemata sellest,
kas tegu on põõsa või võsa, lille
või umbrohuga. See jäi eluks ajaks
meelde.
Toona oli looduskaitsest vast tõesti kasu ka parkides. Kuid nüüdseks
on see iganenud, nõukogudeaegne pärand, millest tasuks vabaneda.
Kolhoosiajast on möödas juba veerand sajandit, ent pargid metsistuvad
looduskaitsepiirangute tõttu edasi.
Park kui inimlooming saab kesta
ainult siis, kui seal korrapäraselt
muru niita, igal aastal või vähemalt
paari aasta tagant hävitada kõik isetärganud puud ja põõsad, saagida
haiged puud maha, lõigata ja kujundada terveid puid, asendada oma ea
ära elanud puid ja põõsaid, pügada
hekke ja asendada vananenud hekid
ning pidevalt hooldada muid pargielemente.
28

|348| EESTI LOODUS MAI 2016

Vabariigi valitsuse viimane määrus, mis käsitleb parke, lähtub looduskaitseseadusest ning hakkas
kehtima 2009. aasta 1. veebruarist.
Aednikena ei saa me aru, kuidas saab
üldse täita kõnealuse määruse, s.o
„Kaitsealuste parkide, arboreetumite
ja puistute kaitse-eeskirja“ 7. paragrahvi 2. punkti: „Keskkonnaameti
nõusolekuta on pargis keelatud puu-

neil ka juristiharidusest.
Teeme ettepaneku: maakondades,
aga ka suuremates valdades, kus on
palju parke, peaks vähemalt osalise kohaga olema ametis peaaednik
(mõistagi on vajalik ka maastikuarhitekti ametikoht). Ta ei pea päevast päeva istuma ega ootama kantseleis. Peaaednikuks sobib valla või
maakonna kõige kogenum ja haritum aednik, kel on
nädalas ainult mõni
tund vastuvõttu
Nõukogude ajal oli usk looduskait(kas või telefonitsi)
sesse kui uuenduslikku parkide kaitning muul ajal on ta
semeetodisse väga suur.
praktiseeriv aednik
või projekteerija.
Peaaednik peab
võrade ja põõsaste kujundamine ja olema oma valdkonnas pädev ja
raie“. Kas keskkonnaamet peaks luba- tundma vastutust vallarahva, aednima, keelama või kontrollima iga üksi- ke ja kultuuriüldsuse ees. Võimalik,
ku puu ja põõsa kujundamist? Kui et peaaedniku leidmiseks tuleb korpalju spetsialiste oleks neil selleks raldada konkurss. Loodetavasti asuvaja? Arvatavasti peaksid seda kõike tatakse riiklik aednike kutsekomiskorraldama need inspektorid, kes on jon. Kui peaaednik on selle komisjotööl maakondades ja kooskõlastavad ni arvates teinud vigu või pole oma
projekte, ent ametijuhendi järgi piisab kohustustega hakkama saanud, lei-
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L

ooduskaitse ei tähenda juba
ammu inimtegevuse keelustamist, sest inimene on alati
olnud paljude looduskoosluste, näiteks püsirohumaade ja puisniitude
ning nende elurikkuse soodustaja.
Kuigi pargid on kunstlikult loodud biotoop, oli nende algne eesmärk
koondada loodus, eelkõige selle ilusam osa, inimesele mugavaks nautimiseks.
Võib tunduda, et parkidel ei ole
looduskaitsega palju pistmist. Siiski,
paari sajandi jooksul on loodus hakanud mõisaparkides omasoodu arenema. Näiteks parkide kaugemate Luua mõisapargi tagumises osas on kujunenud pargiosa, kus kasvavad tavaliosade puurikkad alad meenutavad sed salumetsale iseloomulikud liigid
pigem puisniitu või salumetsa ning
sinna on end asustanud palju kohaliku looduse liike, nende seas ürgmetsade tunnusliike, nagu kopsusamblik
ja sulgjas õhiksammal.
Samal ajal on meie metsade ökosüsteem vaesunud ja elurikkast metRÕHUASETUS
sast on ajapikku saanud haruldus,
LOODUSehkki kaitstavate metsade hulk on
LÄHEDASELE
suur. Eriti napib kunagi arvukaid
INTENSIIVKASUTUS SEGAKASUTUS KESKKONNALE
laialehiseid puistuid ning vanade
mõisaparkide varjukamad osad on
nende metsade liikidele ainsad alter- ◊ 1. Mõisaparkide soovituslik tsoneering
natiivsed biotoobid.
Paraku on mõisaparkides teadmatuse ja oskamatu hoolduse tagajärjel vaesestatud nii ajaloolisi dendrokollektsioone kui ka hävitatud seal
kanda kinnitanud looduskaitsealuseid liike, rääkimata tavalisematest
loodusliikidest. Renoveerimistööde
vead saavad sageli alguse puudulikult
tehtud pargiinventuuridest ning parkide algupärase planeeringu ebapiisavast arvestamisest.
Viga tehakse ka siis, kui ajalooliselt valdavalt loodusliku päritoluga liikidest koosnev puistu lausaliselt
noorendatakse nüüdisaegsete sortidega. Noorendamise tagajärjel hävivad epifüüdid ja halvenevad puudest
sõltuvate lindude ja nahkhiirte elutingimused.
Kolmanda probleemina võib esile
tuua ebakohase või puuduva järel-

hoolduse: parki ei saa korrastada
ühekordse hoogtööna, vaid sellele
peab järgnema iga-aastane pargitüübile spetsiifiline püsihooldus. Näiteks
kui varjukaid parke niidetakse liiga
varakult ja liiga madalalt, siis kaovad
sealt kohalikku päritolu varjutaluvad
taimeliigid, jättes suveks domineerima musta mullapinna või üksikud
niitmisega kohanenud võõrliigid.
Mõisaparke taastades ja hooldades peaks pidama silmas kolme
aspekti: 1) ajaloolis-kultuuriline pargiplaneeringu algidee, 2) nüüdisaegne pargiruumi kasutus ning 3) akumuleerunud elurikkuse olemasolu ja
eripära. Näiteks võiks kultuuriväärtuste kaitse ja pargi aktiivsem kasutus olla seotud mõisamaja ja selle
lähiümbrusega ning just seal saaks

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Jaan Liira

Kommenteerib Jaan Liira, Tartu ülikooli ökoloog

rõhuda murualadele ja ajakohastatud iluaedadele. Mõisamajast kaugemale liikudes võiks suureneda looduskaitseline rõhuasetus (◊ 1).
Mõisaparke ei tohiks käsitada
üksiku iseseisva kujundusobjektina,
sest pargid on osa mõisakompleksist, kuhu kuuluvad ka põllud, teed,
alleed, veekogud, külad ja metsamaa.
Hooldust tuleks kohandada säilinud ümbruse järgi: asulates paiknevad mõisapargid vajavad teistmoodi
kaitsvat hooldust kui siiani ajaloolises agraarmaastikus asuvad mõisapargid.
Kahtlemata on selline vaatenurk
keeruline, sest tänapäeval ei anta
Eestis tõepoolest niisugust haridust,
mis hõlmaks nii aiandust, maastikukujundust kui ka loodushoiuprintsiipe.
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Pargid

Keeruline on otsustada, millised
pargid vajavad riiklikku kaitset ja
missugune see kaitse peaks olema.
Teatavasti ei ole riik väiksemate looduskaitsealuste parkide korrastamisse kuigivõrd panustanud ja ka lähitulevikus ei saa sellele loota. Kõige lihtsam on eravalduses mõisaparkidega:
neid kaitseb mõisa omanik ise ning
riik ei tohikski eraomandisse sekkuda, nii on see ka Soomes, Rootsis ja
mujal Põhjamaades.
Looduskaitseseaduse ning eespool mainitud „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja“ järgi on looduskaitsealuse „pargi valitseja asukohajärgse
maakonna keskkonnaministeeriumi
keskkonnateenistus“. Tänapäeval siis
keskkonnaamet, kes otsustab, käsib
ja keelab, mida võib puttu’, mida
mitte.
Ent kuidas vallale kuuluvate par-

Fotod: Jaan Liira

takse tema asemele konkursi korras teine: ausam, asjatundlikum või
kogenum.

Elistvere mõisapark enne hooldust, 2008. a (vasakul), ja pärast hooldust, 2011. a
kide puhul otsustada, mil moel edaspidi parke kaitsta? Tõenäoliselt tuleb
see otsus teha ühiskondlikus korras,
kaasates kohalikke elanikke ja asjahuvilisi. Vajalik oleks luua mõneliikmeline eksperdirühm, kes korraldab suvekuudel just nendes küsitava kaitsevajadusega parkides ülevaatuse. Eksperdirühma võiks kuuluda kohalikud aednikud, kodu-uurijad, vallaametnikud, keskkonnaameti esindaja, mõisa või selle pargiga
seotud või huvitatud isikud, aga ka
sellele pargile silma heitnud pargikujundajad.

Kommenteerib botaanik Anneli Palo

P

argi kui looduskaitseobjekti
vastuolud sarnanevad metsanduse ja looduskaitse konfliktiga: kas mets kasvatab puitu või
on mets ja puit liikide elukeskkond?
Mõlema ideaalseisundi vahele jääb
hulk kompromissvariante. Kas park
on kauniks peetavatest looduslikest
elementidest inimtekkeline maastik
või hoopis vaatlemiseks välja pandud loodus?
Koosluste eluringi loomuliku esteetika tajumine on palju noorem looduslike vormide esteetikast, loodusel
tervikuna oli ajalooliselt pigem tarbimisväärtus. Seetõttu oleks metskits justkui armsam loom kui hunt,
elujõuline puu ilusam poolkuivanust,
puuhalud mõistlikumad kui kõdupuit.
Tänapäeva mitmekülgselt haritud inimene ei peaks ehk enam nii arvama?
Lahendusena võiks kaaluda looduskaitsealuste parkide tsoneeri-
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mist. Kunagised istutatud puudega
ning aegade jooksul enam-vähem
hooldatuna püsinud pargiosad sobivad nn piiranguvööndisse, kus vajaduse korral hoolduskava järgi hoitakse alles üliharuldase seene- või
samblikuliigi elupaigaks olevat puud
või mõnda muud olulist looduselementi, kuid muus mõttes looduskaitsjad pargikujundusse ei sekku.
Selline park on samavõrd loodus
kui suur vana aed, kus ju samuti elavad lugematud (kaitsealused) laululinnud, sibavad ringi siilid ja kärnkonnad ning varjukamates kohtades
puhkevad kevaditi õide ülased või
sinililled.
Vähemalt osa kunagistest metsadest või puisrohumaadest kujunenud parkmetsadest, mida on hooldatud püsimetsana või hoopis hooldamata jäetud, võiks siiski määrata
hooldatavaks sihtkaitsevööndiks. Sel
juhul saavad eelise looduslike liiki-

Hinnangud ja otsused kultuurimälestisteks kvalifitseeruvate parkide kohta lisatakse loodetavasti muinsuskaitseameti riiklikusse registrisse
mõisate ja nende parkide ajaloolistele õienditele. Praegu on seal pargi
kohta üldjuhul vaid üks kirje, seegi
umbes 40–50 aasta tagusest ajast.
Tihti on need kirjed üliõpilaste praktikatöö tulemus, paremal juhul Veljo
Ranniku töö vili. Enamasti sisalduvad kirjes ka käsitletava mõisa juurde kuuluva pargi lühiandmed ja hinnang. Muidugi on rohkem materjale nende mõisate ja parkide kohta,
de elupaigad, kuid see ei välista väikeveekogude või kunagiste jalg- ja
ratsateede taastamist, vaadete avamist jne.
Kindlasti peaks sel juhul vajaduse korral eelnema liigiinventuur ja
tuleb kaaluda, kui palju on mõistlik
looduse arengusse sekkuda ja milliste liikide kasuks tuleks otsustada.
Samuti tuleks taastamisel kaaluda
ala kasutamise tulevikuperspektiive.
Metsastunud parki hõredaks raiuda,
sealt vanu ja surevaid puid välja viia
pole mõtet siis, kui seda ala keegi
niikuinii pargi või puhkealana kasutama ei hakka. Majandatud metsade
puudust meil ei ole, küll aga napib
suuresti elupaiku neile elusolendeile, kes vajavad väga vana puu koort,
puuõõnsusi või üle 50 cm jämedusega surnud puitu.
Loodan, et parkide kaitses ja hoolduses jõutakse igal erijuhul mõistliku lahenduseni, mis vastab tänapäeva teadmistepõhisusele nii humanitaar- kui ka loodusteaduses.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Mõisapargid erinevad omandisuhete poolest ja seetõttu tuleb
neid ka eri moodi käsitleda. Riikliku
ja turismitähtsusega pargid, näiteks
Räpina, Olustvere, Õisu, Sangaste,
Luua, Palmse, Sagadi, Toila-Oru
jt, on kindlasti kultuurinähtused ja
seega peaks olema hoitud kultuurimälestistena, looduskaitse on siin
kurjast. Õnneks nende parkidega
ka mingil määral tegeldakse ja neid
hooldatakse.
Väiksemate, tihti vähe tuntud
mõisaparkide puhul on keerulisem
otsustada, kas pargis on säilinud
midagi aia- või pargikultuurile märkimisväärset, et seda kultuuriväärtusena kaitsta.
Osa selliseid mõisaparke on täiesti metsistunud – loodus on võtnud
võimust. Kui sellises pargis on märkimisväärseid loodusobjekte, näiteks
huvitava tüve, erilise võra, õõnsusega jm puid, erilise rohttaimestikuga
pargiaasu, huvitava elustiku või tuntud allikatega veekogusid, haruldasi
või kaitsealuseid taimi ja loomi (nt
nahkhiiri), rändrahne, paljandeid,
koopaid jms, siis tuleks need objektid ja vajaduse korral nende kaitsevööndid jätta looduskaitse alla, kuid

Mida arvab Mati Laane ja Rein Sanderi
ettepanekutest muinsuskaitseamet?
Silja Konsa
muinsuskaitseameti
vaneminspektor

A

utorid on oma
artiklis juhtinud tähelepanu väga olulisele aspektile, s.o
aedniku vajadus pargis. Tõepoolest,
vanad pargid vajavad asjatundlikku
hoolt, sh taimede ja nende kasvuolude tundmist, pargitöö korraldamist
ja teostamist aedniku teadmiste ja
oskuste järgi.
Ent ainuüksi aednikust ajalooliste parkide valdkonnas ei piisa.
Mõisaparkidel on meie kultuuri- ja
arhitektuuriloos samaväärne koht
mõisahoonetega, nad on lahutamatu tervik. Nii hooned kui ka park on
kavandatud ajastule ja stiilile omase
planeeringu, struktuuri- ja kujunduselementidega, seetõttu on pargil
suur kultuuriväärtus ja ta on tunnistatud kultuurimälestiseks.
Kuid see ei ole ajaloolise pargi määratlemisel piisav. Kuna parkides on
kujunenud erilised looduskooslused
ja kasvavad haruldased taimeliigid,
on ajalooline mõisapark ühtaegu looduspärand, millega tegelemise kompetents on koondunud looduskaitsesse. Need sõsarvaldkonnad eksisteerivad kultuurmaastikes läbipõimunult
ja see, et neid koos käsitletakse, ei ole
piirkondlik eripära, vaid ülemaailmne
nüüdisaegne praktika.
Seda kinnitavad vastavad rahvusvahelised kokkulepped, nt ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (Pariis, 1972; Eesti
ühines sellega 1995). Maailmapärandi
nimekirjas on kümneid loodus- ja
kultuuripärandi segaobjekte, sh ajaloolisi parke. Veelgi orgaanilisemalt
käsitleb ühisosa Euroopa maastikukonventsioon (Firenze, 2000), millega
valmistub ühinema ka Eesti.
Eesti kultuurimälestiseks olevate
parkide kohta on andmeid juba nõukogude ajast, nagu artikli autorid on
märkinud, ja varasemastki. Seda tea-
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mida on restaureeritud.
Eesti looduse infosüsteemis
(EELIS) on parkide register olemas,
kuid näiteks maakonna järgi valikut
teha ei saa. Ka EELISes on mõneti
rohkem materjale nende mõisaparkide kohta, kus on tehtud renoveerimistöid ja seega olemas vastavad
töökavandid.
Märkimisväärne osa Eesti mõisaparkidest ongi juba vaikselt kultuurimälestisena kaitse alla võetud.
Näiteks Viljandimaal on seitse parki
kaitse all üksnes kultuurimälestisena, üksteist parki ainult looduskaitse
all ja üheksa parki on mõlema kaitse all.
Järvamaal on olukord kummalisem: 34 suuremast pargist on enamik, s.o 21 parki nii looduskaitse
kui ka muinsuskaitse all. Vaid muinsuskaitset on väärinud kolm parki
ja ainult looduskaitsealuse staatust
kümme parki.

vet täiendavad muinsuskaitseameti
ja keskkonnaministeeriumi ühistöö
tulemusena koondatud kirjed riiklikus kultuurimälestiste registris.
Muinsus- ja keskkonnakaitse koostöö on jätkunud sujuva ja teineteist
täiendava kooskõlastamise tasandil,
samuti on koostatud ja välja antud
trükiseid parkide kohta. Heade näidete hulgast tõstan esile alates 2007. aastast ilmunud Eesti parkide almanahhi.
Pargid ei metsistu piirangute tõttu.
Hooldamatuse põhjused on sootuks
mujal. Ka seal, kus autorid näevad
väljapääsu. Väide, et parki kaitseb
mõisaomanik, on paljudel juhtudel
tõene, kuid hooldamata mõisaparkidel on samuti omanik ja neid ei
piira loodus- ega muinsuskaitse, vaid
omaniku enda huvipuudus, rahanappus vms. Sel juhul on loodus- ja
muinsuskaitse ülesanne omanik korrale kutsuda ja rahanappuse korral
mõisaomanikust taotlejale hooldustoetust võimaldada.
Pargi kaitsestaatus võimaldab erialast nõustamist ja projekteerimist.
Artikli autorid pakuvad, et pargi
hooldusküsimuste lahendamiseks
tuleks luua eksperdirühm. Et teha
sanitaar- ja kiireloomulisi raieid, on
selline eksperdirühm muinsuskaitseameti ja keskkonnaameti koostöös
aastaid tagasi asutatud ja see toimib
hästi. Kaitsealuste parkide restaureerimis- ja rekonstrueerimisprojekte ei
saa koostada väheste erialateadmistega ettevõtted, vaid ainult maastikuarhitektid, kel on muinsuskaitse tegevusluba maastikuarhitektuuri
valdkonnas. Remargi korras lisan, et
teadmised taimedest, eriti ajaloolistest taimeliikidest ja -sortidest, vajavad mõnelgi juhul täiendamist.
Kui ajalooline mõisapark on silmapaistva väärtuse tõttu kaitse alla
võetud, hoolduskava või pargiprojekt koostatud ja projektdokumentatsioonis ette nähtu ellu viidud,
alles siis jõuame pargiaednikuni, kes
peaks hoolitsema pargi hoiu ning
parimal viisil edasikestmise eest.
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Pargid
Foto: Arne Ader

koostada juhend, mida või keda ja
kuidas seal kaitsta.

Tähelepanuväärsed loodusobjektid,
näiteks see erilise tüvekujuga tamm –
Armastuse tamm Olustvere mõisapargis –, tuleks kindlasti kaitse alla võtta ja
neid selle põhjal hooldada

Väiksed pargid proovilappideks. Kui midagi kaitsmisväärset
ei leidu, tuleb park anda riikliku või kohaliku looduskaitse alt
vabaks. Omanikuta pargid tuleks
müüa enampakkumisel eravaldusse
või kinnitada noorte algajate aednike ja maastikukujundajate katsealadeks, kus nad saaksid oma võimeid ja andekust demonstreerida.
Sellised katsealad on väga olulised,
sest väheste kogemustega maastikukujundajad on lubamatult sageli teinud suuri vigu, restaureerides riikliku tähtsusega või turismiobjektidena reklaamitud parke.
Proovitööd tuleb teha kõrvalistes
paikades, erialatundjatest komisjon
hindab valminud tööd kohe ja uuesti mõne aasta pärast ning annab
avaliku hinnangu, keda võiks palgata väärtusliku pargi ümberkujunda-

Urve Sinijärv
keskkonnaministeeriumi
looduskaitseosakonna
peaspetsialist

P

arkide teema päevakorda toomine
on väga tänuväärt, nendega
on tõesti seotud hulk probleeme.
Siiski peab esmalt rõhutama, et looduskaitse ei ole enam ammu keelav
ja käskiv ning üksnes piiranguid seadev. Otse vastupidi: nüüdisaegses
looduskaitses väärtustatakse nii looduslikku kui ka inimtekkelist keskkonda ning püütakse leida vahendeid kultuuriväärtuste hoiuks.
Park on alati kombinatsioon
kahest poolusest – kultuurist ja loodusest – ning ei ole õige seada üht
teisest tähtsamaks. Pargi eri osades
võib valiku tegemine nende kahe
vahel tõepoolest olla lausa vajalik,

32

|352| EESTI LOODUS MAI 2016
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Mida arvab Mati Laane ja
Rein Sanderi ettepanekutest
keskkonnaministeerium?
kuid pargi kui terviku olemus seisneb nende kahe pooluse sümbioosis.
Pargi korrashoid oleneb eelkõige
omanikust, olgu siis tegu eraomaniku, kohaliku omavalitsuse või
riigiga. Kaitseregulatsioonide peamine mõte on vältida kas teadmatusest või muudest põhjustest tulenevaid vigu. Pargid ei metsistu mitte
looduskaitsepiirangute, vaid hooldamata jätmise tõttu. Ja just tänu
looduskaitsestaatusele on olnud võimalik parkide korrastamist toetada.
Hooldamatuse kõrval teeb muret
ka teine äärmus: korrastamisega
pingutatakse üle. Niidetakse meeleheitlikult, raiutakse ühe hooga maha
kogu põõsarinne, kuid selle taastamiseni ei jõuta, tulbastatakse puid
jne. Sellest tulenebki nõue tegevusi kooskõlastada. Samuti näeme, et

jaks või restaureerijaks. Teadusliku
uurimuse eest saadud magistri- või
doktorikraad ei tähenda tingimata
seda, et teadlane tunneb praktilist
aiatööd.
Vanade parkide seisundi hindamine ja nende kaitse üle otsustamine on
praegu muu hulgas tähtis seepärast,
et muudatused saaks tehtud enne
plaanitavat valdade liitmist; pärast
seda ei ole tükil ajal aega tegelda sellise kõrvalise teemaga nagu aianduslik
inimlooming või selle säilmed looduses. Aga enne ühinemisi võiksid poliitikud koguda rahva silmis poolehoidu, tehes parkide kohta häid otsuseid.
Suur edu võiks saata seda erakonda,
kes pargid ja üldse kaunilt kujundatud ja hooldatud Eestimaa oma
südameasjaks võtab.
Mati Laane (1946) on aednik, nüüd pen
sionär.
Rein Sander (1945) on botaanik ja kirja
nik, Kubja ürditalu peremees.

tihti kulutatakse suuri summasid
„paberile”, kuid reaalsed hooldustööd jäävad tegemata.
Väär on väide, et riik pole väiksemate parkide korrastamisse kunagi suurt panustanud: ka siin oleneb palju ennekõike omanikust ning
toetust antakse suurusest olenemata. Ei saa nõustuda ka nn katselappide ideega. Väikesed pargid võivad
olla väga väärtuslikud, metsistunud
park suure taastamispotentsiaaliga ning igal pool tuleb teha seda
võimalikult hästi. Kõrvalisse kohta
jääv park võib olla kohalikele oluline
kooskäimis- või puhkekoht.
Täiesti nõus, et keskkonnaameti regioonides peaks töötama erihariduse saanud spetsialistid, kes
peale parkide hoiu oskaksid paremini mõjutada ka muid tegevusi,
mille siht on kaitsta maastike väärtusi. Ning tõsi on seegi, et eelkõige
vajab iga park hoolivat hooldajat või
aednikku, kes tegeleb pargiga aasta
ringi ning on pidevalt kohal.
Seega: lahendus pole mitte kaitse
lõpetamine, vaid selle parandamine.
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Foto: Sven Začek

Huvitav Eesti

Äntu Sinijärv on umbes kahe hektari suurune selgeveeline veekogu. Vesi on suisa Eesti selgeim: järve kaheksa meetri sügavust põhja võib paadilt hõlpsasti näha

Äntu Sinijärv,
Eesti kõige selgema veega järv

Lääne-Virumaal Väike-Maarja lähedal asub Äntu Sinijärv.
Selle ääres matkamiseks on kõik aastaajad ühtviisi head.
Olen imetlenud seda ainulaadset veekogu nii jõulueelsel
täiskuuööl kui ka jaanipäeval.
Indrek Rohtmets
ehmel talvel ei jäätu Äntu
Sinijärve allikakohad ja säravvalgest lumest ümbritsetud
rohekad veesilmad on eriti salapärased: neist kumab vastu järvelubjast
valkjaks värvunud järvepõhi.
Veel õige hiljuti istusin järve kaldal ja vaatasin, kuidas arvukad tillukesed särjed mööda ujusid. Peagi
ilmus kusagilt välja hauginolk, kes
jäi vesikasvude vahele tardunult
saaki varitsema. Tulid meelde need
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ajad, kui järve sinakasrohelise vee
kohal sähvis jäälind nagu sinine
tulejutt ja tõi kuuldavale oma valju
rit-rit-riti.
Siis aga sööstis haug minema: vastaskaldale olid ilmunud järjekordsed sukeldujad, et harjutada tulevaste
lõunamaareiside tarbeks. Ega Eestis
vist Sinijärvest paremat kohta selleks
olegi, ja mõnigi mõtleb, et mis see
järv muidu niisama seisab, sest vesi
on liiga külm, et ilma kalipsota suplema minna.

Nii selge, et saab lugeda põhjas
lebavat ajalehte. Ebavere mägi, kunagine hiis ja nüüdne puhke- ning spordikeskus on olnud üks Pandivere kõrgustiku sümboleid juba sellest ajast,
kui Läti Hendrik on oma kroonikas
seda kuplit maininud. Paraku Äntu
järved pole niisugust kuulsust võitnud,
kuigi Sinijärv seda ilmselgelt vääriks.
Äntu Sinijärv on allikatoiteline ja siiani erakordselt puhta ning
läbipaistva veega. Õigupoolest ongi
tegu Eesti kõige läbipaistvama järvega. Rekordiraamatusse kandmist aga
takistab tõsiasi, et veekogu on lihtsalt
liiga madal. Sinijärv on kaheksa meetrit sügav ja paistab läbi põhjani. Ent
aastate eest hindas nimekas järve
uurija Aare Mäemets Äntu Sinijärve
vee läbipaistvuseks 14–15 meetrit,
juhul kui järv oleks sügavam.
Olen poisikesena seal parvega sõitnud ning oma silmaga veendunud,
et hoolimatult järve visatud ja põhja
vajunud Rahva Hääle pealkirju oli
võimalik parve pealt vabalt lugeda.
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Väike-Maarja, 5 km
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Sügavaim allikakoht Sinijärvel: see veekogu osa ei külmu ka
pakaselisel talvel

Järvemäe

Nõmme abp

Linaleojärv

Äntu järvede kogumis on kokku seitse selgeveelist järve: mõnel
neist õitsevad suviti kaunid vesiroosid

Veekiht mõjub teatavasti suurendava läätsena.
Sinijärve konkurent Põlvamaal,
Nohipalu Valgejärv, mille läbipaistvuseks on mõõdetud üle 8 meetri, on
11,2 meetrit sügav.
Sinijärve vesi ei ole sinine, nagu
nimest võiks järeldada, vaid näib
enamasti pigem rohekas. Arvatavasti
on nime valides lähtutud sellest, et
Rohejärv kõlab nii, nagu poleks vesi
kõige kirkam, Sinijärv aga viitab erilisele puhtusele.
Sinijärves on kaks suuremat allikat,
mille kaudu voolab järve palju puhast
allikavett. Liigvesi kaob järve lõunasopis asuva oja kaudu, mis ühendab Sinijärve teiste looduslike Äntu
järvedega. Neist viis asuvad ühes reas

Rakke, 9 km
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Mäetaguse ja Kaanjärve juurde.
Taeva all möhitab kevadel vahel
tikutaja, kuuleb ka hiireviud ja hea
õnne korral võib näha oma tiire tegevat must-toonekurge.
Äntu järved asuvad Äntu allikajärvede maastikukaitsealal, mis hõlmab kõrÄntu Sinijärv on allikatoiteline
geid oose ja mõhnasid ning metsaalasid.
ja siiani erakordselt puhta ning
Kaitseala piiresse jääläbipaistva veega.
vad peale looduslike
järvede mõned kruujärvede ümbruses käpalised, kaugei- sakarjääridesse tekkinud tehisjärved.
ma, Umbjärve ääres näiteks ka pruu- Siinne loodusrada pakub võimalust
nikas pesajuur. Õõtsikut kirjab õiteajal kõike oma silmaga kaeda.
ka pitsiline ubaleht ning veidi hiljem
Indrek Rohtmets (1953) on bioloogist
õitsevad oma tagasihoidlikul viisil soo- literaat, toimetaja ja loodusfotograaf,
pihl ja soo-kuuskjalg. Vesiroosid kuu- pikka aega töötanud ajakirja Horisont
luvad eelkõige Linaleo- ehk Moora, peatoimetajana.
ja kaks veidi eraldi.
Äntu järvedele on iseloomulik
väiksus, puhas vesi ja õõtsik kaldal.
Maaliliselt liigendunud kaldajoonega
kirkaveeline Sinijärv aga eristub kõikidest teistest. Juunis õitsevad nende
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Unised
kolmikud

T

Foto: erakogu

artus on saanud iga-aastaseks kodukakkude varajane pesitsus. Sel aastal avastati ühest Tartu pargist jällegi
vara pesitsevad kakud. Pojad olid pesast väljas
juba märtsi keskpaigas.
Sõna levis kulutulena ja üsna pea oli iga
loodusesõber kohalikud linnakakud ära näinud. Käisin minagi neil külas, mitu hommikut järjest. Esimese külastuse ajal olin samuti elevil, sest olen linnapoiss, mille tõttu kohtumised loomadega saavad teoks ainult siis,
kui võtan aega pikemateks käikudeks linnast
välja.
Õpin esimest aastat Tartu ülikoolis ökoloogiat, seetõttu ei ole saanud mahti tihedamini
metsa minna. Tunnen, et side metsloomadega on jäänud kaugemaks, vahel leian aega vaid
maastikufotode jaoks.
Põhjus on ka selles, et Tartumaa loodus on
mulle senini võõras. Kuid viimase aasta jooksul, mil ma olen elanud Tartus, olen hakanud
aru saama, et loodus ümbritseb meid linnaski. Ka linnainimesed peaksid õppima loodust
märkama ja loodusega kooskõlas elama.
Kolm kakupoega said mulle omamoodi
lähedaseks, kuna olen ise üks kolmikutest:
kakkude kasvamist jälgides tundsin äratundmisrõõmu. Tore oli näha, kuidas nad lähestikku üksteise kõrval külmad ööd üle elasid.
Pildistamist alustasin pere kaameraga
Canon 60d kaks ja pool aastat tagasi. Nüüd on
mul Canon 5D mk2. Metsas liikudes kasutan
enamasti 100–400 mm objektiivi, et paremini
metsloomi tabada. Päris tihti otsin kotist välja
ka statiivi, kiilfiltrid ja 16–35 mm lainurk
objektiivi.
Hans Markus Antson

Kolmikud Karl Markus, Joel Markus ja Hans
Markus Antson
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Intervjuu

Linde ja loodust
tuleb tundma õppida juba lapseeas
Eesti ornitoloogiaühingu direktorit
Andres Kalameest küsitlenud
Toomas Kukk
Kui palju meil Baeri maja aias linde
vaatluspäeviku järgi elab?
See on hea küsimus. Alguses panime internetipäevikusse liike kirja suure
hooga, nüüd pole enam viitsinud: seinal on tabel, kuhu nähtud liike kirjutame ja hiljem arvutisse sisestame.
Arvan, et nelikümmend liiki on kindlasti ja pesitsema asutab vast kolm liiki.
Indrek Rohtmets käis just Maltal ja
nägi viie päeva jooksul kolme linnu
liiki: kohalikku varblast, kodutuvi
ja vahemere kajakat. Seega on meil
siin sama kehv seis nagu Maltal.
Umbes nii jah, aga erinevalt Maltast
on meil suhteliselt vähe jahimehi
ümber maja. Eelmine aasta panime
mõned pesakastid, kus pesitsesid rasvatihased. Maja räästa all tuulutuskastides teevad pesa hakid ning veel on
aias üks varesepesa. Rohkem polegi.
Punarind on näiteks aias plõksinud,
aga pesa pole seni näinud.
Meil ei ole vanadel aiapuudel eriti
pesaõõnsusi, vaid mõned tamme-kirjurähni vanad pesaõõned on ja võibolla sinitihased pesitsevad seal. Talvel
on tamme-kirjurähnid käinud toidupalle söömas, aga pesitsema pole tänavu jäänud.
Sul on kabineti aken lahti, registree
rid linnulaulu järgi uusi liike?
Jah, täna näiteks tuli aed-põõsalind.
Salu-lehelind ja väike-põõsalind on
samuti hiljutised tulijad. Aga hallkärbsenäpp ja käosulane pole veel saabunud.
Kui palju aialinnupäevikuid pee
takse?
Internetis on sel aastal avatud 510
38
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aialinnupäevikut, mis on rohkem kui
mullu. See arv suureneb aasta jooksul
veelgi, näiteks ma ise pole veel avanud
maakodus vaatluspäevikut. Kui inimesed hakkavad rohkem suvekodudes käima, tuleb ka päevikuid juurde.
Oleme teinud ka vaatluslehed, mida
saab veebist välja trükkida. Siis ei pea
pidevalt internetis käima.

aasta tagant ornitoloogiaühingu teadusajakirjas Hirundo. Viimane laiemale huviliste ringile mõeldud teaduslik
kokkuvõte Eesti linnustikust „Birds of
Estonia“ on ilmunud 1994. aastal.

Nüüdsel internetiajastul tekib küsi
mus voldikute, ajakirjade ja muude
pabertrükiste vajalikkusest. Kas
nende järele on veel nõudlust?
Teine edukas ornitoloogiaühingu Selle aasta linnu rasvatihase kohta
tegime väikese reklaamlehe, mis toiüritus oli talvine aialinnuvaatlus.
Jah, sel aastal korraldasime seda seits- mib ühtlasi linnumäärajana: sel on
mendat korda ja loendajaid oli ligi kõrvuti kõik meie tihaseliigid, kes meil
3000. See arv oleneb väga palju talvest: pesitsevad või keda on kohatud. See
kui enne loendust lund polegi, on ka ei anna üksnes teavet, et rasvatihane
toidumaju vähe välja pandud ja ei saa on aasta lind, vaid toimib määrajana,
nii hästi talvitajaid vaadelda. Nii on sel mida saab näiteks kokkumurtult kasuja eelmisel aastal olnud parimast vaat- tada väga toreda järjehoidjana.
Muidu peab voldikuid tehes väga
lusaastast vähem vaatlejaid, aga siiski
mõtlema, kas neid ikka on tarvis või
arvestatav hulk.
saaks seda infot ka
kuidagi teisiti levitada. Meie trükistest
Ornitoloogiaühingusse on oodatud
pole meile midagi
kõik, olenemata east, haridusest ja
kätte jäänud, kõik
huvidest.
on leidnud kasutaja.
Oleme välja andnud
terve vihikute seeOrnitoloogiaühinguga seostub ka ria: talvised ja suvised aialinnud, linmeie linnuatlase koostamine.
dude pesitsemine ja pesakastide valHaudelindude levikuatlase kaardid mistamine, lindude ränne jne.
leiab internetist ja neid on kasutatud
Paar aastat tagasi tegime suurema
ka mitmesugustes trükistes, sh Eesti plakati lindude rände kohta. Oleme
Looduses. Kõik kaardid on olemas ka küsitlenud õpetajaid, et kas nende
ornitoloogiaühingu äpis „Nutikas lin- arvates on selliseid plakateid õppetöös
nuvaatleja“. Nüüd on valmis saanud ka vaja või piisab neile vaid elektroonililiigikirjeldused.
sest materjalist. Oleme saanud tagasiKeeruline on sellist väljaannet täna- sidet, et plakateid on palju kasutatud:
päeval trükkida: mahukas väljaanne näiteks lindude rändest koolitunnis
on kallis ja raske on leida rahasta- rääkides on hea näidata seinal olevale
jat. Me pole lõplikult otsustanud, kas plakatile, ja eks õpilased heidavad plajääme e-raamatu juurde või teeme ka katile pilgu veel mõnelgi teisel korral,
trükitud raamatu.
mis aitab õpitut kinnistada.
Eesti lindude arvukuse kohta on
Nii et see on mitme otsaga asi: ajanüüdisaegsed numbrilised hinnan- lehtede tiraažid on siiski enam-vähem
gud ja kokkuvõtted ilmunud iga viie püsinud, nagu meie loodusajakirjad-
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Andres Kalamees on sündinud 9. augustil 1966 Tallinnas.
Lõpetanud Tartu ülikooli bioloogina 1989. Töötanud zooloogia
ja botaanika instituudis taimede ökofüsioloogia osakonnas
teadurina, 1991–1998 biosfääri
kaitsealal Läänemaa osakonna
direktorina, alates 1998. aastast
Eesti ornitoloogiaühingus, algul
projektijuht, hiljem tegevdirektor
ja juhatuse liige. Korporatsioon
Ugala vilistlaskogu esimees.

Ornitoloogiaühingu tegevdirektoril on vaatlustoru alati kaasas. Linnuvaatlused Tartu lähedal Ilmatsalu kalatiikide juures
ki on paberil väga vajalikud. Kindlasti
pole trükimeedia arhaism.
Kuidas möödus ornitoloogia
ühingu 95. sünnipäev 30. aprillil
Taevaskojas?
Väga meeleolukalt: ilm oli Taevaskojas
suurepärane ja sünnipäevalisi oli
ligi 130. Hommikul oli sissejuhatus
Saesaare paisu juures. Seejärel sai
minna mitmele linnuorienteerumise
rajale, mida olime teinud koos orienteerumisklubiga Kobras. Jäälinnu,
tihase ja ronga rada oli eri raskus
astmega, rajale oli peidetud linnupilte, mida pidi leidma ja ära arvama,
samuti mõõdeti raja läbimise aega.
Ühele rajale sai minna ka näiteks lapsevankriga.
Tegime ka pesakastide meisterdamise töötoa. Seal oli väga hästi näha
suurte ja väikeste meisterdajate käeline osavus: tööriistu satub tänapäe-

val laste kätte ilmselt harva. Mõnedki
algkoolilapsed hoidsid esimest korda
haamrit ja naelu käes. Aga oli ka selliseid lapsi, kes seletasid oma isale, kuidas pesakasti teha ja miks põhi peab
olema külgede vahel.
Kokkuvõttes oli väga hea mõte
minna siseruumidest loodusesse ning
tähistada ornitoloogiaühingu sünnipäeva linde vaadeldes, pesakaste tehes
ja pirukaid süües Taevaskojas.

Võib-olla on liikmeks astumine ka
oma aja ära elanud. Paljud tahavad
lihtsalt osaleda üritustel, on meie tegevustega tuttavad ja soovivad ornitoloogiaühingu tegevust rahaliselt toetada. Aktiivseid linnuhuvilisi on meil
ilmselt vähem kui pikemate linnuvaatlustavadega Põhjamaades.

Kas ornitoloogiaühingusse kuu
lumine nõuab ka mingeid eeldu
si, näiteks loodusteaduslikku kõrg
haridust?
Ornitoloogiaühingusse on oodatud
kõik, olenemata east, haridusest ja
huvidest. Meil on viimasel ajal lisandunud palju lapsi ja õpilasi, ka eakamaid
inimesi. Ilmselt umbkaudu kahekümne-kolmekümne aasta vanuses on paus:
siis on inimestel palju muid tegevusi.

Kas aialinnuvaatlused ja muud
säärased kampaaniad on toonud
juurde uusi linnuhuvilisi?
Kindlasti. Lindudega koos kaitseme ka
kooslust, kus linnud elavad, olgu see
siis looduslik elupaik või linnakeskkond. Lindude määramine aitab inimestel oma vaadet loodusele laiendada ja muuta niiviisi ka suhtumist positiivsemaks.
Tänapäevased nutitelefonid võimaldavad päris hästi linde jäädvustada ning see annab ka paremad võimalused neid määrata: fotolt saab muidu
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Intervjuu
Foto: Toomas Kukk

Eestis on põhiline toetaja keskkonnainvesteeringute keskus, mis on toetanud nii linnuharidust kui ka linnukaitset. Mingil määral on suurenenud annetajate hulk. Ühiskonnas on
valmidus annetada kindlasti suurenenud, kui vaatad kasvõi Hooandja keskkonda.
Eks see ühingu majandamine on
pidev kombineerimine. Ei julge öelda,
et tulevik on väga helge või roosiline,
et kõik läheb ülesmäge. Keskkonda
raha suunamine ei pruugi olla praegu
riigi prioriteetide hulgas.

Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) ruumid asuvad Tartus Baeri maja teisel korrusel.
Alates 2000. aastast on EOÜ rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife
International täieõiguslik liige ja koostööpartner Eestis
rahutut lindu rahulikult uurida ja määrata. Fotograafia võimalused on kindlasti uusi linnuhuvilisi juurde toonud.
Linnuvaatluskampaaniatega tahame edendada üldse looduse tundmist – meie vaatluspäevikus on näiteks kirjas ka tavalisemad taimeliigid, nii rohttaimed kui ka puudpõõsad. Hea, kui oskad oma lastele
öelda, et see siin on nurmenukk ja
need on künnivaresed, kes elavad
koos inimesega linnas, sest nad on
inimesega harjunud koos elama.
Kas meil on firmasid või ettevõtjaid,
kes ornitoloogiaühingut ja linnu
kaitset rahaliselt toetaks?
Paraku otseselt mitte: toetajad soovivad ikka vastuteenet, näiteks, et
reklaamitaks koostööpartneri toodet. Kesk-Euroopas on linnukaitsele
annetamisel pikaajalised tavad, anne40
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tavad just mitmesugused ettevõtted,
kes võtavad sotsiaalse vastutuse. Võibolla soosivad ka seadused seal annetamist rohkem. Meie annetajad on
olnud pigem anonüümsed või nimelised eraisikud.
Kuidas on senini õnnestunud orni
toloogiaühingu tegevuseks raha
leida?
Siiani oleme projektide, uurimisja tegevustoetustega hakkama saanud, nii Eestist kui ka välismaalt.
Välismaine toetus on pärast liitumist
Euroopa Liiduga tunduvalt vähenenud, sest oleme jõudnud arenenud
ja rikkamate riikide sekka. Euroopa
toetusprojektid on tihti ka nii suured, et ornitoloogiaühing jääb nende
taotlemiseks üksi liiga väikeseks.
Aga kahtlemata on võimalik ka koostöös raha küsida.

Kui palju sa oled teiste maade orni
toloogiaühingutega koostööd tei
nud?
Oleme üpris regulaarselt suhelnud
Läti ja Leedu ornitoloogiaühinguga.
Püüame kord aastas kohtuda, et rääkida seni tehtust ja arutada koostöövõimalusi. Ega see liiga lihtsalt lähe,
hoogsad ideed kipuvad kergesti sumbuma. Konverentsil või kohtumisel
käies pääsed rutiinist ja tekib hulk
uusi ideid. Tagasi tulles kipub auto
jälle jõnksaki vanasse roopasse sattuma ja sinnapaika need mõtted jäävad.
Tihe koostöö on ka Soome ornitoloogiaühinguga. Alles hiljuti käis meilt
Veljo Volke Soomes Läänemere maade
linnukaitseühingute nõupidamisel arutamas merelindude kaitset. Vähem kokkupuuteid on Rootsiga. Idanaabritega
on puudunud kontakt pikka aega ja
sama on ka meie lõunanaabritel.
Viimasel ajal on suurt tähelepa
nu pälvinud lendorava kadumine
Eestist. Kas linnukaitses on teema
sid, mis nõuaksid senisest jõulise
mat käsitlusviisi?
Kõik sõltub meie teadmistest. Viimasel
kolmel aastal oleme koostöös Tartu
ülikooli, maaülikooli ja RMK-ga uurinud metsise järjest halvenevat olukorda. Selgub, et võiksime oma lindudest
rohkem teada. Metsise puhul näiteks
seda, kui kaugel metsisemängudest
kanad pesitsevad ja kui laialt nad oma
pesakondadega rändavad.
Tundub, et metsisele on esmatähtis
suurte looduslaamade säilimine. Nii
kuked kui ka kanad käivad väga suurel
alal ja mida rohkem metsad tükeldu-
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Tartu ammustest aegadest, nagu ka
künnivareseid Jõgeval, Pärnus, Tapal
ja mujal. Inimeste seas on protestihääled tugevnenud. Kui uurida, palju neid
hakkide peale kaebajaid tegelikult on,
siis nende hulk on väikene, ent nad
suudavad pidevalt peale käia.
Küllap on inimesed muutunud kartlikumaks: kui lasteaia juures on künnivareste koloonia, kus linnud paratamatult ka roojavad, siis kardetakse haiguste levikut. Omavalitsused on protestijate vastu muutunud tundlikumaks
ja püüavad rohkem inimestele vastu
tulla. Kui keegi iga aasta käib rääkimas, et linna keskplats on täis roojatud, siis omavalitsus peab kodanike
murele reageerima. Kesklinnast kaovad
linnud ära, ühest kolooniast saab viis
väikest näiteks magalarajoonides ning
probleem liigub nagu koppelkarjatamine mööda linna siia-sinna. Ainuke
lahendus oleks likvideerida kõrghaljastus, aga seda me samuti ei soovi.

gi. Ega ka kõik linnakodanikud linde
vaena. Linnud võivad ohjamise käigus
viga saada, linnusõbrad võivad hakata seetõttu nurisema. Nii palju, kui on
linnusõpru, on ka vaenlasi ja kuidagi
tuleb leida võimalus kõigil koos elada.
Kõike negatiivset on lihtne tõstatada ja häälekamalt võtavad sõna need,
kellele on linnud probleem. Kiitjad ja
kaitsjad on vaiksemad, vaikivaid poolehoidjaid on kindlasti rohkem kui
üksikuid käravaid isikuid.
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vad läbiraiumise tõttu, seda halvemini
metsisel läheb. Soomaal, Alam-Pedjal
ja Põhja-Kõrvemaal, kus on meie suuremad raiumata metsmassiivid, tunneb metsis end hästi. Kindlasti ei saa
metsaraiet keelata, aga mida rohkem
teame metsise eelistusi, seda paremini
teame ka metsaraiet suunata: võib-olla
on mõned piirangud olnud ülearused
ja samas kusagil oleme lasknud liiga
palju raiuda.
Väga palju on räägitud merekeskkonna kaitsest, tuuleparkide ja elektriliinide seostest linnukaitsega. Ka siin
on väga palju aspekte, mis on lõpuni
uurimata. Arendustegevus on olnud
kiirem kui teadmiste lisandumine. Teist
aastat käime Soome lahe idaosas talvitavaid merelinde loendamas laevalt,
sest rannalt näeme vaatlustorudega
vaid mõne kilomeetri kaugusele. Raske
on anda soovitusi näiteks merepõhjast
liiva ammutamise, kaadamiste või tuuleparkide rajamise kohta, kui talvitavate merelindude eelistused pole tegelikult teada. Ettevaatusprintsiipi arendajad väga ei armasta, aga seda peaks
rohkem järgima.
Intensiivpõllumajandus on vähendanud mitmete põllumajandusmaastikel elavate lindude arvukust.
Kasvõi põldtsiitsitaja, suurkoovitaja
või põldlõokese arvukust. Praegu on
meil maikuu algus, aga esimest niidet tehakse juba mõne nädala pärast.
Looduslikest rohumaadest sõltuvate
liikide arvukus kipub intensiivse niitmise tõttu vähenema.
Tänapäeval on lehmad enamasti
aasta ringi laudas ning ümbritsevatele rohumaadele nad sõnnikut ei laota.
Seetõttu jääb rohumaadelt puudu suur
hulk putukaid ja seetõttu väheneb ka
putukatest toituvate lindude arvukus. Aga need on nii suured ja üldised protsessid, et neid on väga raske
muuta keskkonnahoidlikumaks.
Ilmselt on ka vastupidine probleem:
küllap on ornitoloogiaühingu poole
pöördutud linnahakkide ja -künni
vareste rohkuse tõttu. Kas see vae
namine on viimasel ajal sagenenud:
hakiparved on Tartus olnud ju ka
möödunud sajandi keskel?
Täiesti õige, hakiparvi mäletatakse

Kas sul käivad töö ja hobi käsikäes?
Vaatlustorud, binoklid ja määrajad on
mul muidugi alati kaasas nii linnas
kui ka maakodus. Eks kevaditi on ka
suurem entusiasm vaadelda saabuvaid
rändlinde. Aga tõesti, igat nädalavahetust linnuvaatlustele ma ei pühenda.
Mul on muid hobisid ka: mulle meeldib teater, muusika, koorilaul, kunst.
Ka taimed on väga toredad, samuti kiilid. Viimasel ajal olen soetanud
taimemäärajaid ja
herbariseerimiseks
on ka taimeraam,
Intensiivpõllumajandus on vähendamille sa mulle kinkinud mitmete põllumajandusmaastisid ja mida ma kasukel elavate lindude arvukust.
tan (naerab). See on
teistmoodi huvitav
maailm. Muidugi
on esmatähtis pere ja abikaasa.
Katused jäävad ikka.
Kui tekib soov kontorist välja pääKatuste puhul on omanikel võimalik
siiski peleteid ja muid tõrjevahendeid seda, siis välitööd pakuvad selleks hea
kasutada. Lamekatused on kajakatele võimaluse. Ei tahaks nii, et kevadel näed
ja tiirudele suurepärane pesitsuskoht. lume sulamist, siis paned tähele kastaniTartus näiteks ülikooli raamatukogu te õitsemist, seejärel on jaanipäev ja juba
või kaubamajade katus: soe ja turvali- lendavad piiritajad minema.
Täna varahommikul käisin Raadil
ne, kala saab püüda Tiigi tänava tiigist
või Emajõest. Miks nad ei peaks katus- linde õpetamas EMÜ looduskooli
noortele ja eelmisel nädalal loodustel pesitsema?
Mõned liigid hakkavadki linna tule- kaitseringi omadele. Alguses mõtma. Tallinnas on näiteks seitse-kahek- led, et pean jälle hommikul nii vara
sa paari kanakulle, kes on linna terri- tõusma, aga linnulauluhommikud
tooriumi kenasti omavahel ära jaga- on tegelikult väga toredad. Olen linnud. Toitu tuvide jm kujul jätkub ja nuretkedelt alati saanud väga positurvalisem on ka kui metsades.
tiivse kogemuse inimestega suhtlemisest.
Nii et ei ole muud varianti, tuleb lin
dudega koos elada?
Oma diplomitöö tegid ülikoolis
Põhimõtteliselt jah. Linn pole steriil- hoopis veeseentest?
ne keskkond, elamiseks vaid inimes- Tõepoolest. Juhendaja oli dotsent
tele. Eks see kõlab triviaalselt ja ümara Eeri Kukk. Mu onu Kuulo Kalamees
jutuna, aga ohjamise meetodid ei mõju arvas, et veeseeni on meil vähe uurivõi toovad teistsuguseid halbu tagajär- tud, kuigi veekogudes on nad väga olu41

Foto: Leho Luigujõe

Intervjuu

Üks Andres Kalamehe huvialasid on muusika, näiteks tšellomäng. Tema kõrval
mängib viiulit vennatütar Mirtel Kalamees
lised. Käisin end täiendamas Ukrainas,
kus olid tollase Nõukogude Liidu peamised veeseente uurijad. Nagu ikka,
kui valdkonnaga pole varem tegelenud, lisandub ka palju uusi liike ja uusi
teadmisi. Aga diplomitööga see ka
lõppes, sest nii kitsas valdkonnas polnud tööd leida ka toona.
Kas tahtsid juba lapsena saada orni
toloogiks?
Linnud on tõesti olnud kirglik huvi
varasest noorusest, põhikooli lõpust.
Toona olin looduseuurijate seltsi ornitoloogiasektsiooni usaldusmees, suhtlus tollaste korüfeede Jüri Keskpaiga ja
Heinrich Veromanniga tekitas noores
inimeses kahtlemata elevust. Eriti veel
see, et alati anti küsimustele kirja teel
tagasisidet.
Loodusehuvi on olnud lapsepõlvest peale, mil Virtsu lähedal sai veedetud kõik suved. Keskkond, milles
viibisin, oli väga inspireeriv. Käisin
ka Mustamäel loodusesõprade keskmajas Georg ja Sirje Aheri loodusringides. Sealtkaudu tuli teadmisi,
kevadised looduslaagrid, sealtkaudu
käisin Nigulas abiks linde uurimas.
Loodusmajad on noorte õpetamise
mõttes asendamatud.
Eks Sirje üritas mulle ka botaanilisi teemasid pakkuda, aga linnuhuvi oli
valdav. Raadiost sai salvestatud Fred
Jüssi „Looduse aabitsat“ ja linnuhääled
selgeks õpitud. Põhiliselt õppisin ikka
42
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ise, määrajate abil.
Kuidas nüüdisaja noored looduse
või linnud üles leiaksid?
Laste kasvamise keskkond, pered, on
väga oluline. Kas käiakse looduses, kas
on suvemaja või lemmikloomad, kas
vanemad oskavad tähelepanu juhtida
loodusele või peavad seda üldse vajalikuks. Huvi tekib koos sõpradega ja kui
sul on hea sõber, kes tegeleb huvitava
hobiga, siis see kindlasti aitab kaasa.
Üksi on ju igav nokitseda.

sid linnuhuvi tekitada. Tädi mind
otseselt ei õpetanud, aga temalt sain
Kumari linnumääraja. Koos vennaga
käisime Virtsus kevadisel koolivaheajal. Mäletan, et tulime Hanila kiriku
juures LAZ-bussist maha ja kõndisime kuus-seitse kilomeetrit maakodusse Rame lahe ääres. Juba kaugelt kuulsime hanesid ja luiki ning kujutasime
neid vaimusilmas ette.
Kui praegu mõtlen oma lastele, siis
olen neile näidanud paljusid asju, mis
näiliselt ei paku neile mingit huvi.
Viid näiteks kunstinäitusele ja pärast
vaatad fotosid, kuidas pojake magab
Navitrolla maali all pingil. Aga kõik
emotsioonid, mida kogud lapsena
teatris, kontserdil või looduses kasvõi
algul vastumeelsena, settivad aja jooksul ning kui vanemaks saad, hakkavad
need lapsena saadud emotsionaalsed
kogemused nagu mullid pinnale kerkima ja nii on sul olemas kogemuslik
pagas valikute tegemiseks. Kuigi tundub, et lapsele üldse ei meeldi looduses käia, viriseb ja vingub, siis usun, et
hiljem on ta kogemuse eest tänulik.

Kuidas su enda lapsed loodusega
suhestuvad?
Pigem mitte: üks õpib ülikoolis meediat ja kommunikatsiooni ning teine
arstiteadust, poeg on veel põhikoolis. Aga hea näide
oli sellest kevadest:
kui lumi hakkas
Ükskord avastasin, et linnud käivad
sulama, sulas akna
pekki söömas, ja hakkasin määrajast
all välja ka üks lind,
otsima, kes see lind on.
mille kohta mu abikaasa ütles, et mingi
tihane. Karl August
Kui tagantjärele mõelda, siis kõik vaidles talle seepeale vastu: „See pole
algas mul väga lihtsalt tädi juures käi- tihane, see on ju rohevint!“. Eks me
misest. Ta oli Põlvas pikka aega bio- oleme neid koos vaadanud, aga seni
loogiaõpetaja, käisime tal külas talvel. polnud ma erilist entusiasmi näinud.
Metsa ääres oli pekitükk välja pandud Ta käis küll pikalt zooloogiaringis,
ja riiulis oli ka Kumari hallide kaante- kuniks huvid muutusid.
ga linnumääraja. Ükskord avastasin, et
Mingil ajal kaob huvi looduse vastu
linnud käivad pekki söömas, ja hak- ära, aga mingil ajal tulevad lapsepõlve
kasin määrajast otsima, kes see lind kogemused meelde. See, et mu lapsed
on. Käis nagu plõks ära ja pärast seda on palju looduses viibinud, on neile
polnud maailm enam endine (naerab). kindlasti empaatilise kogemuse andMärkasin, kui palju on linde, kui erine- nud. Küllap oskavad nad ka teisi inivad nad on. Kahju, et toonast tunnet mesi paremini mõista ning nendega
pole ma enam kunagi tundnud.
arvestada. Neil on süda ehk õigesse
Küllap oli palju juhuseid, mis aita- kohta saanud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Fotod: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 1. Pilt annab edasi loo maasikapeenardel käivast linnaoravast. Muu hulgas ilmneb orava eelistus einestada puu otsas

Imetajate lugu pildis:

kuidas pildistada ja valida loomafotosid?
Arne Ader, Urmas Tartes

K

öitva välimuse ja käitumisega imetajad on paljude loodusfotograafide lemmikud.
Ühtlasi tähendab see, et neist tehakse
igal aastal suur hulk põnevaid ja tehniliselt laitmatuid pilte.
Sel taustal tundub olevat isegi ootamatu, et imetajate elu jäädvustavaid eripalgelisi fotosid meil õigupoolest napib.
Mõelgem tõsiasjale, et paljud imetajaliigid on öö- ja hämaruseloomad, ja
küsigem, kuivõrd kajastavad loomade
öist eluviisi meie kasutuses olevad loomapildid. Paraku mitte kuigi palju.

◊ 2. Heas valguses pildistatud metskits. Loom on parajasti märganud
fotograafi ja peatub, et hinnata võimalikku ohtu. Tehniliselt on see foto
hästi tehtud, kuid sisu poolest puudub uudsus. Seesuguseid fotosid on
tuhandeid!

◊ 3. Hämaruses pildistatud sokk. Fotole on
õnnestunud püüda hetk, kui loom nühib
oma nägu vastu pajuoksi: ta märgistab
territooriumi silmade lähedal paiknevate
preorbitaalnäärmete nõrega. Halbade valgusolude tõttu on see foto küll tehniliselt
nigel, ent sisult ainulaadne

meil üsna vähe selliseid loodusfotosid,
mis annavad edasi öise eluviisiga liikide tegutsemist loomulikul viisil. Tõsi,
pikka aega ei olnud tehniliselt võimalik

pildistada hämaruses. Ent nüüd lubab
moodne fotovarustus pildistada üpris
nõrgas valguses, näiteks suveööl või
täiskuuvalgel avamaastikul.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Öist eluviisi kujutavat fotot saab
teha vaid öösel! Suur jagu imetajaid eelistab tegutseda hämaruses või
lausa pilkases pimeduses. Samas on
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Fotod: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 4. Hirved on klassikalised ööloomad; juuresolev ülesvõte on tehtud veidi aega pärast päikeseloojangut. Vasema pildi puhul
on toorfailide töötlemiseks rakendatud vaikeväärtusi, seetõttu meenutab foto päevast valgust. Parempoolsel fotol on vähendatud heledust, värviküllust ja kontrasti, et rõhutada öist meeleolu. Parempoolne foto on vaieldamatult ehtsam ja pildikasutuses eelistatum. Kui fotot on plaanis kasutada määrajas, võiksime siiski eelistada vasakpoolset fotot

◊ 5. Keldriseinal ärkav põhja-nahkhiir. Pilti tehes on abivahendina kasutatud välklampi, ebaloomulike helkide vältimiseks on paigutatud
välklambi ette hajuti

◊ 6. Kolm ülesvõtet põtradest metsasihil. Vasakul näeme klassikalist metsasihifotot, mis muu hulgas annab edasi looma nähtavaks
saamise loo. Keskmisel ja parempoolsel fotol on püütud sihti mitte esile tuua. Abiks on olnud suure ava ja fookuskaugusega teleobjektiiv, parempoolse foto puhul ka pildistamise rakurss, mis ei ühti sihi suunaga. Need kaks fotot jutustavad ühtlasi metsasihi kui
elupaiga loodusloo: varakevadine kraaviperv sobib põtradele kuivaks küljealuseks ning kraavist saab loom oma joogivee
44
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Uuri hoolega fotosid ja püüa
need järjestada ehtsuse põhjal!
Missugusel fotol on inimene loo
duse toimimisse sekkunud kõige
vähem? Millisel pildil kõige roh
kem?
Vasakpoolse foto saamiseks on kasutatud peibutusjahti: metsseakarja on
pildistatud söödaplatsi servas. Fotot
hoolikalt uurides võib emise kärsal
märgata pisikesi helepruune täppe:

need on lisasöödaks pakutud viljaterad. Keskmisel fotol seisva metssea ümbrus paistab olevat väga tugevasti tallatud. See viitab ebaloomulikult väikesele tegutsemisalale: foto
on tehtud Elistvere loomapargis.
Parempoolsel fotol näeme üle heinamaa lähenemas kulti. Ülesvõte on
tehtud hetkel, kui loom ei olnud veel
fotograafi märganud.
Kõige ehtsam pilt ongi parem-

poolne ehk leidmisjahil saadud foto
metskuldist. Kõige vähem ehtne
on Elistvere loomapargis pildistatud kaader. Söödaplatsi metssigadest oleks saanud loomulikuma foto,
kui pildistanuks seakarja metsale
lähemal. Säärase pildistamise päeval
oleks mõistlik jätta sööt esialgu välja
panemata, et innustada kogunenud
seakarja söödaplatsi lähiümbruses
loomulikul viisil tuhnima.

◊ 7. Kaks Alutaguse karuonnis pildistatud karu. Loomad ise on eri nägu, ent taustal kordub neli tuttavat kuuske

Pole kahtlust, et just videvikus
võib imetajate käitumisest saada
ainulaadseid kaadreid. Need ei
pruugi olla tehnilise kvaliteedi poolest võrreldavad päevavalguses tehtud piltidega, kuid just seesugustel
fotodel saaks kujutada looduslooliselt olulisi hetki (võrdle ◊ 2, 3).
On omaette küsimus, mil määral peaks ööpiltidel esile tulema
öine hämarus. Kuna fotoaparaadi eksponomeeter ei tee vahet ööl
ega päeval, võime automaatrežiimil säritust mõõtes saada tulemuse, kus ööpildid sarnanevad päevasel ajal üles võetuga.
Põhimõtteliselt on kaks võimalust jäädvustada öist keskkon-

vutada öise meeleolu hiljem järeltöötlusega (◊ 4). Viimati nimetatud moodus võimaldab salvestada
kujutise tumedamatesse osadesse
rohkem detaile.
Mõned
imetajad võivad tegutseda
pilkases pimeduses.
Näiteks nahkhiirte elutegevust
Näiteks nahkhiirte
saab sageli jäädvustada üksnes
elutegevust saab sagetehisvalguses.
li jäädvustada üksnes
tehisvalguses (◊ 5).

da. Esiteks saame öösel pildistades teadlikult kasutada alasäritust.
Teiseks võime fotot tumedamaks
teha järeltöötluses. Kui me pildistame liikuvaid loomi, siis on õigem

kohapeal alasäritada, sest see võimaldab lühemat säriaega. Aga kui
teeme liikumatutest loomadest
ülesvõtteid statiivilt, võib säritada ka eksponomeetri järgi ja saa-

Metsasihil pildistamisel on omad
head ja vead. Tõsi on see, et just
sihtidel õnnestub meil suuremaid
metsloomi sagedamini silmata ja
fotografeerida. Ent ei ole head ilma
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Fotod: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 8. Loodusemees Hillar Kikkas viib metskitsedele lisatoitu. Pilt on tehtud varitsusonnist. Söötmiskoha läheduses pole kordagi loomi kütitud
nitesse avara vaateväljaga paikadesse, kuigi loomad ise eelistavad pigem
hoiduda metsa varju. Nii võib näiteks Soome karuvarjendites tehtud
piltide põhjal tekkida mulje, justkui
elaksid karud rabalaugastikes. Meie
Alutagusel paiknev karuonn on koha
poolest paremini õnnestunud, sest
seal saame pildistada karu kui metsaasukat. Ent kindla asukohaga pildistamisonnis tehtud fotod hakkavad
peagi sisu poolest korduma ega paku
varsti uudsemaid vaatenurki (◊ 7).

◊ 9. Jälgigem pilte valides ka aastaaega. Paljude imetajate välimus erineb talvel ja suvel.
Sedagi tuleb piltide kasutamisel arvestada. Et iseloomustada liiki, läheb vaja mõlemat
aastaaega kajastavat fotot. Näiteks maikuus hakkab metskitse karvkattes silma hallikas
talvekarv ja ruuge suvekarv
halvata: sirged sihid ja kraavid pole
ülesvõttel kuigi köitvad.
Mida siis arvata sihtidel pildistatud loomafotodest? Suure tõenäosusega ei saa neist mõnusaid seinapilte:
sirged jooned kipuvad pildile lisama
rahutust ja ärevust. Samas on sihid
ja kraavid meie majandusmetsade
46

|366| EESTI LOODUS MAI 2016

palgejooned, neid võib käsitleda kui
poollooduslikke elupaiku (◊ 6).
Kas fotol olev taust kajastab loomale omast elupaika? See pole
üleliigne küsimus, juhul kui pildid on tehtud peibutusjahi käigus.
Varitsusonne rajatakse eeskätt kau-

Suhe loomade ja loodusega.
Imetajaid pildile püüdes on kaamera
ees meie lähedased sugulased, kelle
kaudu saame edasi anda oma suhet ja
seost loodusega. Sel põhjusel tuleks
pidada iseäranis väärtuslikeks neid
pilte, mis väljendavad inimese suhtlemist loodusega. Paljudel loomade
söötmiskohtadel on lihtne pildistada põnevaid loomaportreesid. Ent
seesugustest ülesvõtetest võivad olla
veelgi väärtuslikumad need fotod,
millel kujutatakse loomi toitvat inimest (◊ 8).
Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963)
on bioloogid, mõlemad on pikka aega
tegelnud loodusfotograafiaga.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Metsakasvataja Veiko Uri jätkab tööd sõber Arvi Vainomäe kaasikus

Arvi mets,

Ehat nägi Arvi taas 1972. aastal turistina Eestisse saabudes. Logina hooned
olid selleks ajaks teistesse kätesse läinud, maadel tegutses ühismajand.
Arvi oli küll ise rajanud Melbourne’i
kanti paarikümne hektari suuruse talu,
mis sai nimeks Karilatsi II. Enamik sellest oli Australian bush ehk eukalüpti37 hektari suuruse Logina talu Haas mets, aga Arvi pidas ka lambaid, kaslaval ostis ta 1936. aastal endale pen- vatas viljapuid ja sarapuid. Tõi pähkleid kodumaalegi, kuhu ta olude parasionipõlveks. Elu läks aga teist rada.
nedes igal aastal ja tihti ka
mitu korda aastas lendas.
Kes tahab ebatsuugapuistut
1990. aastatel sai
oma silmaga näha, peab Tartu–
Vainomäe pere Logina
talu maad tagasi: kuusTallinna maanteel Mäo ja Anna
seitse hektarit metsa, põlvahel autoaknast välja vaatama.
lumaad, sealhulgas sööti
jäänud põllumaad, kus
Hoop Oderi ääres. Perepoeg Arvi pidi kasvas kasevõsa.
„Käisime mitmel suvel leppi kaskejalga tõmbama Saksa sõdurisaapad.
Jaanuaris 1945 tabas Oderi rindel teda de vahelt ära raiumas,“ meenutab Eha
mürsukild lõuga. Näovigastuste hos- Vainomäe.
pital asus Nürnbergis, hilisemas USAEesti suurte metsavarguste ajajärtsoonis, ja see tähendas Arvile pääsu gul, sajandivahetuse paiku, tabas hoop
läände. Austraalias õppis ta masina- ka Loginat. Austraalia turvalisuseehitusinseneriks, kütusefirma Shell ga harjunud Arvile jäi arusaamatuks,
edutas ta vastutusrikkale ametikohale. kuidas said kurjategijad palgikoorOma isa Danieli, ema Lindat ja õde maga karistamatult haihtuda. „See

kohtumispaik ebatsuugade keskel
Juhani Püttsepp

K

ündis kord Kalevipoeg adraga Võnnu mail. Kui nii suur
mees kündis, tekkis lausa
org. Tänapäeval kutsutaksegi seda
Tartumaal Haaslava vallas asuvat
sälkorgu Kalevipoja künnivaoks.
Kilomeeter künnivaost eemal seisab metsaservas kivimürakas. Seda ei
ole heitnud vägilane, kivi on kohale
lohistatud Jossiks nimetatud linttraktoriga, kui põldu puhastati.
Sel rahnul seisab kirjas: „Siinsed
Logina talu metsad istutati aastatel
2002–2010. Metsakasvataja oli Veiko
Uri. Kasvagu nad jõudsalt mu isa
Danieli mälestuseks. Arvi Vainomäe
2013. a.“
Daniel Vainomäe (1889–1980) oli
koolmeister Moostes ja Karilatsis.
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Kivi ütleb, et see mets
on istutatud isa
mälestuseks

pole ju taskukella vargus,“ imestas
ta ja võttis samas
nõuks metsad taastada. Asjatundlikku
abi otsides kohtus Arvi
2001. aastal maaülikooli
noore metsandusõppejõu Veiko
Uriga. Mehed lõid käed, Veikole
tähendas see ka lisasissetulekut.
Midagi erilist. Varastatud palgikuuskede asemele ilmusid tuhanded kuusejuntsud.
„Arvi tahtis istutada ka midagi
erilist,“ kõneleb maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri.
„Istutasime siis lisaks männile, kuusele, tammele ja kasele ka kiirekasvulist
hübriidlehist ja ebatsuugat.“
Sõna „ebatsuuga“ pani Arvi esialgu
kulmu kergitama. „Douglas fir!“ täpsustas Veiko. „Ahaa!“ naeratas Arvi.
„Igasuguseid võõrliike oleme püüdnud Eestis kasvatada. Ebatsuuga kasvab kõige paremini,“ selgitab Veiko
Uri. „Ebatsuuga on aga hõrgutis metskitsedele. Nad hüüavad „jee“ – see on
midagi meie jaoks.“ Arvi metsa eba
tsuugade sirgumise ajal, eelkõige aastail 2006–2008, leidus Eestis metskitsi hästi palju. Veiko pritsis puid aga
verelõhnalise ulukirepellendiga ja see
toimis hästi.
Logina kaasik oli põllule ise tekkinud. „Kask tahab ruumi,“ kirjeldab
Veiko Uri. „Sa raiud ja raiud teda –
nii kõneles minu õpetaja Lembit
Muiste – hõredamaks ja hõredamaks. Õhtul saad aru, et oled metsa
ära rikkunud, aga hommikul raiud
edasi. Kask vajab nii palju valgust!“
Tasapisi, päevakaupa, tunnikesehaaval, töötas Veiko Loginal.
„Võsalõikaja selga, kuuske ja tamme
päästma. Kui pisikestele puudele appi
ei lähe, ega nad ise hakkama ei saa.“
Kui metsad sirguma hakkasid,
oli Arvil hästi hea meel. Aastatega
kujunes tore rutiin. Igal kevadel

Looduskaitsealune Purdi ebatsuugapuistu. Eestis võõrliigina kasvav ebatsuuga on
nagu männipuiduga kuusk
Veiko ootas, millal Arvi Austraaliast
jõuab. Ta jõudis sageli oma sünnipäevaks, sinilillede ajaks, ja helistas
kohe Veikole: „Millal kohvikus kokku
saame, millal metsa läheme?“
„Arvi oli karismaatiline inimene,
temaga kohtumised andsid väga palju,“
kõneleb Veiko. „Teadmised, maailmavaade, suhtumine. Tahtsid ise ka selliseks saada.“
Logina põlluserva oli kokku veetud
kivihunnik, sealhulgas üks õige mürakas rahn. Arvile tuli mõte kivile sõnad
peale raiuda. Ta saatis Austraaliast
Veikole sõnumi: „Tee see kivi ruttu
ära!“
2013. aasta augustis sai raidkiri kivil
valmis, septembris oli Arvi läinud.
Mõnus, sume, tihe. Veiko jätkab
metsakasvatajatööd kadunud sõbra
metsas. Ühel hetkel ehk enam ei
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pea nii palju vaeva nägema. Aastal
2050 võiks see mets olla … „Mõnus,
sume, tihe,“ kirjeldab Veiko Uri.
„Ebatsuugamets on ilus ja äge, neid
on Eestis nii vähe.“
Kes tahab ebatsuugapuistut oma
silmaga näha, peab Tartu–Tallinna
maanteel Mäo ja Anna vahel autoaknast välja vaatama. Purdi ebatsuuga
metsa istutas 1921. aastal metsaülem
Julius Pape. Dendroloog Urmast Roht
mõõtis selle puistu keskmiseks kõrguseks 2004. aastal 31,8 meetrit ja tagavaraks 653 tihumeetrit.
Eestis leidub Urmas Rohu andmeil teisigi ebatsuugapuistuid, näiteks
Lääne-Virumaal Sõmerul ja Luual.
Need on suuremad ja ka vanemad.
Aga Purdi oma on kõige tuntum.
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja kir
janik.
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Foto: Remo Savisaar

Matkarada

Hõbehaigrud käivad Ilmatsalu kalatiikidel toitumas ja on siin üsna tavalised

Ilmatsalu Linnuteel
Ühel kenal kevadpäeval Tartu ümbruse kaarti uurides
avastan, et ma ei ole kunagi käinud Ilmatsalu–Kärevere
Linnutee matkarajal. Veelgi enam, ma pole eales käinud
Ilmatsaluski, ehkki koht asub Tartust vaid kümne kilomeetri kaugusel. Ega Ilmatsallu ei satutagi muidu, kui
ainult Ilmatsalu enda või siis sellesama matkaraja pärast,
sest Ilmatsalust edasi enam teed ei lähe: Emajõgi tuleb
vastu. Ja siin ei saa üle Emajõest.
50
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Helen Külvik

I

lmatsalu–Kärevere matkaraja
kaarti uurides hämmastun veelgi enam, miks ma sinna kunagi sattunud pole, sest kaart on väga
põnev! Kaardipildis hakkavad silma
eelkõige korrapärase kujuga kalatiigid, mille vahelt suundub rada piki
Ilmatsalu jõge edasi Emajõe luha

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Urmas Tartes
Foto: Arne Ader

Ilmatsalu vaatetorn, ornitoloogide linnalähedane meelispaik

Ilmatsalu jõe ääres kasvavad maalilised hõberemmelgad
poole. RMK kodulehe järgi on raja
pikkus 3,5 kilomeetrit ning see lõpeb
Kotka lõkkekohas.
Kuna käes on kevad ja Ilmatsalu
on tuntud imelise linnuvaatluskohana, siis palun endaga kaasa mõned
natuke asjatundlikumad inimesed, kes viiksid mind raja eripärade
ja lindudega kurssi. Nii kohtumegi
ühel pühapäevahommikul Ilmatsalus
Tähtvere vallamaja juures parklas
Elo Hermanni, Liis Keerbergi ja Tiiu
Taliga. Elol on nagu minulgi kaasas
lapsed, Liisil kobeda statiiviga linnuvaatlusvarustus ning Tiiul binokkel

ja kõige vahetumad teadmised raja
kohta, sest tema on suisa Ilmatsalu
elanik. Kokku saab meid õige kena ja
kirju kamp: viis last ja neli naist.
Kalatiikidest linnuvaatlustornini.
Elo on mind hoiatanud, et Ilmatsalu
kalatiikide ümbrus pole enam see,
mis kunagi. Kui varem oli tiikide vahel põõsastik ja kõrgusid ka
mõned kõrgemad puud, siis juba
2013. aasta talvel tegi ala omanik,
Ilmatsalu Kala OÜ tiikide vahel lageraie. Tagajärjeks on Hollandit meenutav lage paikkond, kus lindudel napib

pesitsus- ja varjevõimalusi.
Teisel pool Ilmatsalu jõge laiutab
hiljuti alustatud uusarendus, mis on
ala linnustikku veelgi vähendanud.
Raja alguse piirkond on puudest ja
põõsastest puhastatud, mis tähendab,
et ala on tühi ja porikarva.
Aga päike paistab ja tegelikult
on ilus. Üks laululuigepaar lendab
ühelt tiigilt teisele. Kalamehed võtavad autost varustuse ja lähevad meie
ees teele. Etteruttavalt võib öelda, et
kalamehi on siin palju, väga palju.
Kõik nad on ühtlaste vahedega pikitud Ilmatsalu jõe äärde.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Roostikus pesitsevatel roo-loorkullidel on Ilmatsalu
kalatiikidel head
elutingimused

emo

52

R
Foto:

Kalatiikidest muidugi püüda
ei tohi. Näib, et erilist tegevust siin
pole. Tiiu teab
rääkida, et
mõne aasta
tagune omanikuvahetus mõjus kasvandusele halvavalt ning keegi ei tea, mis
alast saab. Omal ajal kasvatati Ilmatsalu kalakasvanduses
karpkalu ja kuigipalju tehakse
seda vist siiani. Kasvanduses on
39 tiiki, neist suurim ligi 40-hektarine, ülejäänud on väiksemad,
umbkaudu 20 hektarit.
Linde siiski jagub. Kõige põnevam
liik on kukkurtihane. Varasemalt oli
ta Eestis õige haruldane, aga nüüdseks on arvukus jõudsalt suurenenud, ulatudes mitmesaja paarini. Ka
siin kandis on neid palju. Varem oli
veel palju rohkem, siin olevat olnud
suisa kukkurtihaste paradiis. Ma olen

Ilmatsa
lu
pa
i

Ilmatsalu

kukkurtihast ja tema pesa
siiani ainult piltidelt näinud
ja nüüd on ta siin, binoklivaate kaugusel kase otsas.
Ka pesad on olemas,
ripuvad, täpselt nagu
piltidel!
Teine
üllataja on hallpõsk-pütt.
Linnuvaatlustorni läheduses olevalt suuremapoolselt tiigilt kostab seakisa, nagu Tiiu tähendab. Jah,
keegi seal kisab tõesti. Ongi pütid, kaks
paari, ujuvad ja kisavad. Väga ilusad linnud. Tiiu lisab, et siin kohtab sageli hallja hõbehaigruid, üsna sageli näeb kalakotkaid, vahel ka merikotkaid.

s jv

Torn on tõmbenumber. Matkaraja
alguspunktist kilomeetri kaugusel asuv linnuvaatlustorn on ornitoloogide peamine sihtpunkt. Tornis
püstitab Liis statiivi, Tiiu ja Elo
otsekui kleepuvad binoklite külge.
Registreerime rääkspardid, punapea-vardid, viupardid, piilpardid,
tuttvardid, haned jt veelinnud. Tiiu
kannab kõik kenasti eElurikkuse
andmebaasi.
Meie kamba kogusaagiks kujunes
32 linnuliiki. Kõige arvukamad olidki veelinnud. Põnevamatest linnuliikidest kuulsime vainurästa, hüübi ja
võsaraadi laulu ning märkasime linnutee karakterlinde rootsiitsitajaid ja
kukkurtihaseid. Röövlindudest nägime kohalikku roo-loorkulli- paari,
kes maaspesitsejatena seavad endale
siia roostikku pesa valmis, ja majesteetlikult liuglevat merikotkast, kes
üsna kiiresti vaateväljast kadus.
Tiiu sõnutsi on siin tegelikult päris
rikkalik loomastik: peale kobraste,
kelle tegutsemisjälgi on ohtralt näha,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kuidas on Ilmatsalu kandi linnustik aja jooksul muutunud?
Vastab ornitoloog Uku Paal

ke, sest siin paiknevad lähestikku
mitmekesised biotoobid. Ilmatsalu
asulas on park ja aiad, ümbritsetuna ulatuslikust kultuurmaastikust. Linnuraja algusosa läbib kalatiike, mis vahelduvad eri kasvus-

linde. Hüüp, hallpõsk-pütt, rooloorkull, kukkurtihane, roo-ritsiklind ja kõik Eesti roolinnud on kalalmatsalu linnustiku uurimisel on
tiikide karakterliigid. Mitmel aastal
pikk ajalugu. Lähikonnas asuvas
on siin pesitsenud tait ja väikepütt,
Tüki külas elanud linnuvaatlesamuti viupart. Ilmatsalu jõel võib
ja Johannes Peiker vaatles siin kansageli märgata jäälindu ja lähidis linde 1930. aastatest saametsades elutsevad mitut liiki
dik. Alates 1990. aastatest on
rähnid. Must-toonekurg, kalaIlmatsalu kalatiikidel käinud
kotkas ja merikotkas käivad alal
hulk vaatlejaid; juhuvaatluste
toitumas. Veelinde kohtab siin
põhjal on Ilmatsalu kalatiikide
arvukamalt augustis-septembja asula lähiümbruses koharis, eriti siis, kui tiikides on lantud üle 230 linnuliigi. See on
getatud veetaset.
sisemaal väga märkimisväärJohannes Peikeri kohatud
ne tulemus, kuivõrd siin ei ole
roherähn on liik, keda siin
tehtud süsteemset linnustikuilmselt enam kunagi ei silmaseiret.
ta. Samuti on tunduvalt väheOlen Ilmatsalu kalatiikidel
nenud sügiseti siia kogunevakäinud üle paarikümne aasta
te kahlajaparvede ja pesitseja näinud, mismoodi see ala on
vate veelindude arvukus. Veel
muutunud. Tallinna maantee
1990. aastate alguses Ilmatsalu
poole jäävaid metsi on viimasel
asulas olnud kaelus-turteltukümnendil palju majandatud,
vide populatsioon on nüüdosa kalatiike on täis kasvanud
seks hävinud. Väikeluikede
ja veest tühjendatud. Samas on
suured kevadised rändepeaümbruse põõsastikud laienetusparved on siit kadunud ja
nud ja mitmekesistunud ning
Kukkurtihased on kujunenud üheks lmatsalu linnagu mitme teise liigi puhul
roostiku osakaal suurenenud.
nutee tunnusliigiks, nende pesi on rohkesti otse
kajastab see nende populatEriti viimasel viiel aastal on tiimatkaraja kõrval põõsastikus
sioonide kehva käekäiku.
kide maastik alatasa muutunud
Samas on viimasel kümnenja see mõjutab ka linnustikku.
Kuna tiikide veetase kõigub ning vii- taadiumis põõsastike ja roostiku- dil Ilmatsalu ümbrusse elama asumastel sügistel pole siin tiikide kui- ga; tiike ümbritseb metsamaastik ja nud palju uusi liike, kes alles hiljuti
vendamise tõttu suuri mudavälju tek- jõgi. Edasi kulgeb rada luhamaas- olid Eestis haruldased. Tükil elutsekinud, on eelkõige vähenenud kahla- tikul ning lõpuosas läbib vanemaid vad hõbehaigrud on kindlalt kanda
kinnitanud ja käivad siin toitumas.
jate ja ujupartide arvukus.
metsatüüpe.
Ilmatsalus võib lühikese vaatlusLinnurände tippajal võib sellel Samuti pesitsevad siin kuldhänilane,
retke jooksul näha palju linnulii- marsruudil kohata kuni sadat liiki tamme-kirjurähn ja laululuik.
Foto: Jaak Sarv

I

Torni juurest Emajõe poole. Vaat
lustorni kõrvalt suundub rada piki
Ilmatsalu jõe kallast üsna sirges joones Emajõe poole. Kui veeseis oleks
kõrgem, nagu kevaditi tavaliselt juhtub, siis siit edasi praegusel aastaajal ei pääseks, sest kohe pärast torni
on madalam koht. Sel aastal tuleb
küll astumiskohta otsida ja kummikud oleksid head, aga läbi siiski pääseb. Vähemalt siit.
Jõgi jääb meist paremale, jõe taga
on veel mõned tiigid, aga vasakul

algab lammimets. Metsaalune on üle
ujutatud, ent piki jõekallast kulgev
rada on üsna tugev ja kindel. Jõe
äärde on RMK rajanud arvukalt toredaid puhkekohti. Torni poolt lähenedes esimene on Laululuige lõkkekoht
koos piknikuplatsiga. Puud on kenasti varjualuses olemas, kirveski ootel.
Mõnesaja meetri pärast on Sookure
puhkekoht.
Siin on kalamehi juba vähem ja
rada minu meelest ilusam. Kõige
enam jäävad mulle silma suured jõe-
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elutsevad siin metssead ja metskitsed.
Külaelanikud olevat siin kandis kunagi koguni karu näinud. Kaardile vaadates on näha, et põhja ja lääne poolt
ümbritsevad piirkonda metsalaamad
ning ka Alam-Pedja looduskaitseala pole siit kaugel, otse teisel pool
Emajõge. Tornist jääb Emajõgi umbes
nelja kilomeetri, Tallinna–Tartu
maantee aga vaid umbkaudu kolme
kilomeetri kaugusele. Maanteemüra
on kogu aeg kuulda, see ei vaibu hetkekski.
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Matkarada
Foto: Helen Külvik

matkarajaga (vt kaarti). Praegu muidugi ringi teha ei saa, sest suurvesi
sulgeb tee, aga ma ei jäta jonni ja lähenen teiselt poolt. Tiiu juhendamise
järgi sõidan tupikumärgiga tähistatud
teele, majade vahelt mööda, mööda
ka tellisevabriku kõrgest korstnast ja
jõuan peagi metsa vahele.
Veidi aja pärast on vasakut kätt
väike parkla ja infotahvel. Parkla lähedal, mõlemal pool teed, on mõned
tiigid. Siin asus Ilmatsalu tellisetehase savikarjäär ning tiigid on veega
täitunud karjäärid. Tiikide juures on
teabeküllane Rohelise Klassi stend,
kust saab lugeda, et Ilmatsalus on savi
kaevandatud juba mõisa- ja tsaariaegadest peale. Ilmatsalu tellistest on
ehitatud näiteks Maarjamõisa haiglahooned Tartus. Siin on ka üks puhkekoht, mõnus oma eraldatuses ja suhtelises vaikuses.
Teisel pool teed paikneval tiigil
on end sisse seadmas laululuigepaar.
Üks neist istub kindlameelselt tiigisaarekesel oleval pesal, teine turvab.
Kõrval asuva tiigi on hõivanud koprapere, nendegi kuhilpesa on justkui
õpikupildina tee peale näha.
Siit edasi liikudes on Rohelise
Klassi teabetahvleid õige rohkesti.
Need on lihtsad stendid, mis tutvustavad siin kasvavaid puuliike või metsakooslusi.

Foto: Helen Külvik

Siin viib sild matkaja üle Ilmatsalu jõe

Rohelise Klassi õpperaja stendid on püstitatud kümmekond aastat tagasi
äärsed puud. Praegu on nad raagus, ent ma kujutan ette seda imelist vaadet, kui nad suvel oma lopsakas lehestikus jõe kohale kummarduvad. Valdavad suured, majesteetlikud
remmelgad. Eks neil on toitainerikkal luhal hea kasvada, ainult koprad
kipuvad liiga tegema.
Peaaegu kahe ja poole kilomeetri kaugusel alguspunktist köidab
pilku üle jõe viiv puitsild. Teisel pool
silda on väga vaikne ja looduskaunis Rabahane puhke- ja lõkkekoht,
ent siit edasi saa: siin võimutseb loodus, s.t kevadine suurvesi. See laiutab
luhal ja annab suurepärase õppetunni kevadvete suurusest isegi veevaesel aastal.
Tuleme üle jõe tagasi. Kui nüüd
54
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otse piki jõekallast edasi minna,
jõuaksime kilomeetri pärast Lagle
lõkke- ja telkimisplatsini.
Roheline Klass. Meie peame siit
sedakorda tagasiteele pöörduma, ent ma tulen tagasi. Tahan läbi
käia ka Rohelise Klassi õpperaja,
mille stendid jäävad valdavalt teisele poole jõge paiknevale rajaosale. Rohelise Klassi õpperada töötati
välja Ilmatsalu põhikoolis ning avati
pidulikult 2006. aasta 8. septembril tollase Eesti Vabariigi presidendi
Arnold Rüütli ja keskkonnaminister
Villu Reiljani osavõtul [1].
Rohelise Klassi rada on ringikujuline, umbes kaheksa kilomeetrit pikk,
ning pooles ulatuses kattub Linnutee

Kärevere looduskaitseala. Silt näitab, et oleme jõudnud Kärevere looduskaitseala Tähtvere piiranguvööndisse. 2007. aastal kaitse alla võetud
Kärevere looduskaitseala on loodud
musträhni, hallpea-rähni, rukkiräägu,
herilaseviu, värbkaku, händkaku, väike-kärbsenäpi, täpikhuigu, rabahane
ning hingu, vingerja, võldase, tõugja,
laiujuri, karukolla ja kattekolla elupaikade ja kasvukohtade hoiuks. Kaitset
vajavad ka siinsed jõed ja ojad, lamminiidud, rohundirikkad kuusikud ja
vanad loodusmetsad.
Tee kulgeb sirgelt, kuni Kotka
lõkkekohani, Ilmatsalu–Kärevere
Linnutee matkaraja lõpp-punkti.
Sammun sealt mööda rada uuesti jõe
poole. Peagi laiub mu ees vesi – seesama luhta kattev üleujutusvesi, mida
sillalt olin näinud.
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Foto: Helen Külvik

Edasi ei saa: vesi on ees. Kuival ajal pääseb siit kenasti mööda matkarada edasi
Kuna rajaga on segased lood, võtan
ühendust RMK spetsialisti Malle
Orasega. Tema sõnutsi on ilmselt tõepoolest ees mõningad muudatused.
Kuivõrd matkaraja algusots kulgeb
vaid era- ja vallamaadel, mitte riigimaadel, siis ei saa RMK siin üksnes
omal soovil otsuseid teha. Praeguse
seisuga olevat kalatiikide omanikul,
Ilmatsalu Kala OÜ-l siiski tahe taastada tiikides kalakasvatus ning siis nad

oma maadel turiste näha ei taha.
Plaani järgi, kokkuleppel Tähtvere
vallavalitsusega, korraldatakse nii,
et matkarada saab alguse Ilmatsalu
jõe teiselt kaldalt – sealt, kus praegu on uusarendusi ootav tühermaa.
Linnuvaatlustorni kohal, paigas, kus
algab mets ja riigimaa, tuleks ehitada
uus sild üle jõe. Millal see kõik toimub,
on veel vara öelda, sest ettevõtjad ei
ole konkreetseid samme astunud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Linnutee matkaraja suurimad plussid on linnalähedane asukoht ja biotoopide mitmekesisus. Loomulikult
on ringikujulised rajad „mugavamad
tarbida“, kuid vahel võib ju ka edasi-tagasi kõndida. Suurel (Rohelise
Klassi) rajal armastavad kuival ajal
liikuda ratturid, kepikõndijad ja
jooksjad. Mõnikord korraldatakse
kevaditi siia linnuvaatlusekskursioone, samuti käivad siin Eesti loodusgiidide juhendusel linnuhuvilised
välisturistid.
Mina igatahes tulen siia kindlasti
tagasi. Juba suvel, rattaga ja piknikukorviga. Üks uus koht Eesti kaardil on
nüüd tuttavaks saanud.
Tänan häid matkakaaslasi ja nõu
andjaid Elo Hermanni, Tiiu Tali ja
Liis Keerbergi. Palusin kavanda
tu kohta kommentaari ka Ilmatsalu
Kala OÜ-lt, kuid ajakirja trükkimine
ku ajaks neilt vastust ei tulnud.
Helen Külvik (1975) on geograaf, ajakirja
Eesti Loodus toimetaja.
1. Kaarna, Lembit 2006. Eesti esimese
Rohelise Klassi avamine. – Valla Elu 8 (77). –
www.interest.ee/ilmatsalu/file.php?2343
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Fotod: Rein Kuresoo

Reisikiri

Lõvide taparituaal

Okavango lõvide armueine
Sõidame ringi Khwai piirkonnas Moremi looduskaitsealal
Okavango delta kaguosas Botswanas. Siin lookleb ja haruneb
mopaanimetsade lagendike vahel laia lammiga Khwai jõgi.
Rein Kuresoo

K

uiv aastaaeg kestab Botswanas kaheksa-üheksa kuud
ja lõpeb tavaliselt novembris. Pika põua ajal ei leidu Kalaharis
kohta, kust loom võiks leida joogivett.
Seepärast koondub sarviliste, sõraliste, londiliste ja kihvaliste vägi maailma suurimasse oaasi – Okavangosse.
Kiskjatele on see aeg toiduküllane, kuid kaugeltki mitte muretu, sest nüüd tuleb eluruumi jagada märksa suurema hulga murdjatega. Lõvipraidide territooriumid on
kokku surutud ja isaslõvid on terve
öö ametis oma valduse piiride valvamisega. Soolise võrdõiguslikkuse
entusiastid viskavad vahel isaslõvidele nina peale, et nood on laisad ega
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viitsi ise saaki püüda, aga suur osa
nonde ajast ja energiast kulub praidi
kaitsmisele sissetungijate eest. Nad
käivad öö jooksul läbi kümneid kilomeetreid ja kehtestavad valjult möirates oma õigusi jahimaadele.
Praegu on juba detsember, ent
vihma on sadanud väga vähe. Ehkki
lamm oli kattunud madala rohelise
rohuvaibaga ja puud värskes lehes, ei
jää vesi veel loikudesse püsima ning
janu saavad loomad endiselt kustutada vaid jões. Seetõttu püsivad nad
ikka eluandva vooluvee lähedal.
Meie pärastlõunane loomavaatlusretk viis meid taas lammile. Siin
tegutses enam-vähem sama seltskond, kes oli varemgi silma hakanud:
rohtu sõid impalad, mõned vesivoh-

lud, gnuud ja tüügassead, kuid sedapuhku oli luhal ka kari pikksaba-vohlusid.
Vohlud on võrdlemisi kogukad
antiloobid, kes elavad peamiselt roostikes ja soodes. Vohludel on silmatorkavalt tugevad tagajalad, mis aitavad kiiresti liikuda ka põlvekõrguses
vees, kus loomadel tavaliselt jooksuhoog pidurdub. Soised elupaigad
on nende jaoks turvalisemad ja toitu
leidub siin aasta ringi. Seepärast on
kuival aastaajal pikksaba-vohlusid ja
neile sarnase eluviisiga vesivohlusid,
pukusid ja suurredunkasid (roopukke) Okavango servaaladel harva näha.
Kui algavad vihmad ja jõelammil tärkab värske rohi, tulevad aga vohlud,
pukud ja pukid lagedale. Siis algab ka
nende innaaeg.
Enamasti näeb koos toimetamas
vohlude poissmeesteklubisid või siis
emasloomadest ja noortest koosnevaid haaremeid. Haaremit valitseb üks
pull, kuid sageli on selle lähikonnas
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K a l a h a r i
ka haaremivalvureid. Need on
tugevaimad noored pullid, kes on
ikka ja jälle valmis
valitsejat välja kutsuma. Peamiselt
proovivad nad siiski sarvi üksteise kallal, et selgitada välja,
kelle kord on haaremiperemehele kinnas visata.
Sellised satelliitpullid aitavad karja hoiatada ka kiskjate eest, mõnikord omaenese elu
hinnaga.
Just nii täna juhtuski. Sattusime
vohlukarjale, kes ei paistnudki eriti
nautivat leebet õhtutundi ega lammil tärganud mahlast rohtu. Kõik
loomad, eriti satelliitpullid, hoidsid
päid püsti, vaatasid roostiku poole
ning norsatasid aeg-ajalt ärevalt.
Pikka aega ei juhtunud siiski midagi ja otsustasime veidike eemale
sõita, et vaadata üle ka
jões lobistav jõehobukari,
kuid samas ikka vohludel

20 km

k õ r b

pilku peal hoida.
Lõpuks ilmuski roo ja kõrge rohu
seest nähtavale kaks lõvi, kes jalutasid ühest noorest pullist õige lähedalt
mööda. „Mesinädalaid pidav paarike,“ ütles meie giid Mike,

Isane
pikksaba-vohlu
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Maun

„praegu neid vohlud ei huvita, nad
lähevad omi asju ajama.“ Otsustasime
siiski lähemale sõita ja vaadata, mis
neil mõttes mõlgub.
Ka vohlu, kellest lõvid olid pilku
kinkimata mööda tuhisenud, näis olevat Mike’iga
sama meelt ja vahtis
lõvisid sellisel ilmel,
nagu oleksid nood
talle rubla ja kakskümmend kopikat
võlgu. Jooksupanek
lähedal viibiva lõvi
eest olnuks aga
samasugune Vene
rulett nagu paigalseismine: ühelt
poolt
oleks
see
peaaegu möödapää smatult
käivitanud
suurte kasside jahiinstinkti,
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Emalõvi kõht on täis
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teisalt võiks kiirel ja jõulisel vohlul
lõviga võidu joostes olla ka šanss ellu
jääda.
Peagi selgus, et lõvid olid nii meid
kui ka vohlu haneks tõmmanud. Olles
jätnud mulje, et nemad toituvad hetkel vaid õhust ja armastusest, keerasid lembekiisud järsku ümber ja
sööstsid vohlu suunas. Enne kui me
õieti ohhetadagi jõudsime, lebas antiloop maas ja kaks suurt kassi hakkasid teda, üks kõrist ja teine tagumikunahast hammastega kinni hoides,
kumbki enda poole sikutama.
Nauditav veretöö. Ei saa salata –
loomariigi veretöid on vastuolulistest
tunnetest hoolimata pagana huvitav
vaadata. Sedapuhku sai meie tume
kirg täielikult rahuldatud: erakordselt kaunid kiskjad toimetasid kauni
saaklooma rituaalse tapmise otse tee
ääres.
Mike sõitis lõvidele ja nende ohvrile külje alla ja nüüd saime juba neljaveolisest loožist jälgida, kuidas lõvid
oma armuhooaja õnnetut tunnistajat
ära sööma hakkasid. Vohlu surmatõmblused jõudsid kiiresti lõpule.
Kiilaspäine musta lakaga isaslõvi
lakkus ta hargivahe puhtaks samasuguse hoolega kui kirurg puhastab lõikusele minevat kehaosa. Pärast seda
ampsas loomade kuningas ilma pikema jututa vohlu testis’ed ära – küllap siis oli tal neid tarvis. Rohkem
teda söömine ei huvitanud ja ta heitis
lõõtsutades põõsa alla, et leiba (või
pigem kaaviari) luusse lasta. Kui kiskjad Aafrikas looma murravad, saavad saagist osa paljud näljased. Lõvid
võtavad teadagi lõviosa, sellest omakorda lõviosa kuulub isaslõvidele, kes
sageli jahist osagi ei võta. Peab ütlema, et sedapuhku oli „lõviosa“ pisut
ebaharilik.
Emaslõvil olid mõnevõrra teistsugused apetiidid kui ta kavaleril. Ta
jättis rinnaliha fileerimise katki ja
asus antiloobi kõhtu lahti lõikama.
Jämesoole koos selle sisuga tõmbas
ta kõhuõõnest välja ilmel, millega
tõeline daam eemaldab prae seest
koka habemekarva. Seevastu tohutut buurivorsti meenutava peensoole koos selles sisalduva (pehmelt
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öeldes) guacamole’i-taolise seedeensüümidega töödeldud vitamiinirikka rohumassiga neelas ta alla. Ta
avas ka mao, aga selle sisu oli tema
jaoks ilmselt liiga toores ja happeline
ning ta heitis selle põlastava grimassiga kõrvale.
Seejärel küünitas ta oma koonu
vohlu kõhuõõnde maksa järele, et
süda taimtoidust läikima ei jääks.
Pärast soolikate ja maksaga maiustamist nägi ta välja nagu orgialt
naasev vampiiritar. Enne puhkama
heitmist lohistas ta vohlu lihakeha
põõsa varju. Tõepoolest – esimesed raisakotkad hakkasid juba lähikonna puudele ja põõsastele laskuma ja taevakaarelt oli jõudsalt lisa
tulemas.
Selline õhtusöögikombestik on
lõvide kohta mõnevõrra erandlik.
Päris ilmselt oli lõvidel kõht täis. Mul
on suur kiusatus seletada tõika, et
isaslõvi antiloobi munandid nahka
pistis ning et ainsaks snäkiks see
jäigi, suguhormoonilaksu vajadusega intensiivsel paaritusajal. Tõsiasi on

kriimustades aitab see stimuleerida
munaraku eraldumist.
Praidi teised isaslõvid ei sekku
armupaari lembemängu, kuid ootavad lähikonnas kannatlikult – kui
väljavalitud isaslõvil juhtub selle
maratoni ajal võhm otsa saama,
jätkab emaslõvi sugu mõne teise
samasse praidi kuuluva isasega.
Jämesoole koos selle sisuga tõmbas
Pärast reisi jagata kõhuõõnest välja ilmel, millega
sin lõvide pilte foorumis, mida kasutatõeline daam eemaldab prae seest
vad paljud Botswana
koka habemekarva.
looduse eksperdid.
Mustalakaline kiilasLõvide lembeaeg on intensiivne: päisusele kalduv isaslõvi tunti ära ja
kolme-nelja päeva jooksul paaritu- paljud väljendasid oma heameelt, et ta
vad teineteise välja valinud kuning- on ikka elus. Selgus, et tegu on kunalikud kassid umbes iga kahekümne gise Khwai lõvipraidi liidriga, kelle kari
minuti tagant, tehes aeg-ajalt mõis- kaks aastat tagasi sellest piirkonnast
tagi ka pikemaid unepause. Armuakt välja tõrjuti. Ilmselt pidid siis praidi
ise kestab vaid ehk kakskümmend liikmed vahepeal oma lõviasju märksa
sekundit ja lõpeb mõlemale poolele kehvematel jahimaadel ajama.
valuliku grimassiga: isaslõvi (nagu ka
kõigi teiste kaslaste) suguti on ogali- Rein Kuresoo (1959) on bioloog, loo
ne. Arvatakse, et emaslooma emakat duskaitsja, looduskunstnik ja esseist.
siiski see, et kui lõvi tahaks endale
teha suukaudset hormonaalset turgutuskuuri, peaks ta manustama umbes
kaks vohlu munandit kaks korda päevas kümne päeva jooksul. Pigem avas
isaslõvi, kes ise polnud näljane, selle
ampsuga emaslõvile tagaukse vohlu
lihakeha juurde.
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◊ 1. Kaldajärsakutes paljanduvad jääseinad köitsid avastusreisijate tähelepanu juba 19. sajandi alguses. Toona ei osatud
veel muret tunda selle pärast, et igikelts üles sulab, tekitades erosiooni ja maalihkeid. Fotol on Kotzebue lahte suubuva
Noataki jõe erosioonist räsitud kallas

Kotzebue retk Alaskal:

kirsmaa mõistatus, igikelts ja kliima
Tiiu Speek

E

esti päritolu maadeuurija Otto von Kotzebue sisenes
1816. aasta suvel prikil Rjurik
Alaska kirsmaa valda, seda ise teadmata. Tema reisiraamatust said mereväelased ja loodusuurijad lugeda muu
hulgas imelikest jääkaljudest. Märksa
tõepärasem oli siiski Briti mereväeleitnandi Fredrick William Beechey kirjeldus. Teadusliku põhjenduse jääseinte
tekke kohta andis aga baltisaksa geoloog Constantin von Grewingk. Neist
jäistest moodustistest on aeg-ajalt välja
tulnud ka mammutite korjuseid.
Samasse lahte põikasid hiljem teisedki Loodeväila-ekspeditsioonid ja
paik kogus tuntust võhaküttide hulgas [1, 6]. Tänapäeva geoloogid teavad nähtust polügonaaltundra jääkii60
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Chorise tõetruu litograafia Kotzebue
lahe jäämoodustistest geoloogidele
ja glatsioloogidele mõeldud õpikus
„The Periglacial Environment“, kuna
see on kõige varasem trükis avaldatud kujutis sellest
keltsavahelisest jäävormist. Kindlasti
Beechey arvates oli säärane jäine
ei ole Choris jäädkoorik tekkinud lume või siis üle kalvustanud reliktjude ääre langenud vee külmumisel.
set
mandrijääd,
mis on teistsuguse
ehitusega. Pealegi
Meeskonnaliikme väärtuslikud ei olekski ta saanud seda teha, sest
jäädvustused. Rjuriku kunstni- Kordiljeeride jäävälja põhjaserv ulaku Louis Chorise kivitrükipildid on tus Alaska–Aleuudi mäestiku joonekõrgelt hinnatud antropoloogide, ni. Seal mandrijää hääbus, kuna põhja
ajaloolaste ja kunstiajaloolaste seas pool oli kliima selle tekkeks liiga
ning välja pandud paljudel näitustel. kuiv. Sewardi poolsaare ja Kotzebue
Ent mitte ainult. Ameerika geoloog nõo piirkond oli juba iidse Aasia ja
Hugh French pidas oluliseks avaldada Ameerika vahelise Beringimaa osa,

lude paljandina. Nood jääseinad talletavad teavet mineviku kirsmaa ja kliima kohta. Euroopas on samalaadsete
jääkiilude jälgi leitud Skandinaavia ja
Jüüti poolsaarel ning Briti saartel [10].
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kus leidus mägiliustikke [8].
Polügonaaltundra kujunemiseks
lõid soodsad olud Alaska mägismaa
kui looduslik tõke, kuivus, peened
liustikusetted ning madal ja hõre taimestik. Sedamööda, kuidas muutus
merepiir ja kliima, sulas maapõue igijää üha sügavamalt ja õhenes või hoopis külmus uusi kihte juurde.
Jääseinu märkas Kotzebue meeskond augusti esimestel päevadel.
1816. aasta 8. augustil sattus laevameeskonna tohtrist loodusuurija
Johann Friedrich Eschscholtz jääkaljudele. Jäätunud seinad asusid abaja
lõunakaldalt sirutuva kandilise neemiku tipus. Hiljem sai too abajas
Eschscholtzi järgi nime.
Jalutuskäigul märkas ta, et kõrge
kaldaperv (kuni 30 m) koosnes kõige
puhtamast jääst ja oli ülevalt kaetud rohukamaraga. Varingu kohas oli
jää olnud päikese käes ja sulanud.
Pinnasest oli välja tulnud konte ja
kihvu, mis rändurite arvates kuulusid mammutile. Kotzebuele oli see
kindel tõend, et jää oli ürgne (лед
первородный). Ta arvas, et aastatega „mägi“ kaob ja asendub rohelise
oruga. Avastuse põhjalaiuskraadiks
määrati 66º15’36’’ [7].
Chorise maalitud pildil (◊ 4) on
näha osaliselt paljanduvad soonelise ehitusega jääkiilud. Mudast määrdumata jääkehad räägivad kõledast
pilvisest ilmast. Kotzebue kaardistas
Beringi väina kaldaid juuli lõpus ja
augusti alguspäevadel. Ilm oli udune
ja tormine, sadas vihma, lörtsi ja
rahet, kuigi oli ka selgeid päikeselisi päevi. Ööl vastu 1. augustit, kui
avastajad lahe suu leidsid, oli sooja
10 °R (Réaumuri skaalas, s.o 12,5 °C).
Põhjas kõrgusid lumised mäeharjad.
Kapteni jutustuse järgi ei olnud lahe
kallastel lund, aga juba 15 cm sügavusel oli maa läbi külmunud. Kohati
kasvas pajupõõsaid. Kihva moodi lahmakas oli ilmselt hiljuti rinnakult alla
kukkunud. Tumeroheline kaldalõik
võis mõnel varasemal suvel sisse vajuda, sest sinna varisenud mättad olid
kasvanud lopsakasse rohtu [7].
Laeva teise loodusuurija Adelbert
von Chamisso märkmetes seisab,

◊ 2. Kotzebue lahes meenutavad kohanimed Kotzebue ja Beechey avastusreise Ameerika Arktikasse. Võrreldes Siberi rannikutega tunti seda piirkonda veel
üsna kehvasti
et järsaku läbilõiget sai kõige paremini vaadelda mereranna kohal.
Pealiskihiks oli kahe-kolme jala paksune sinkjas savi- ja turbasegune
muld, taimestik oli sama mis ümbruses. Kuna maa oli pealt sulanud vaid
mõne tolli, ei olnud võimalik kaevates
kindlaks teha, millise koostisega oli
pinnas (eine Grunde). Chamissogi viis
nähtuse kokku Leena ja Mackenzie
jõe suudmealalt kirjeldatud taimestunud kaljulaadsete jäämoodustistega (Eisfelsen), kust oli lagedale tulnud
ammu surnud mammuteid [3].

◊ 3. Osa Otto von Kotzebue joonistatud kaardist, kus on näidatud „jäämägede“ asukoht

Loodusime võis tekkida kolmel viisil. Kümme aastat hiljem, 1826. aasta
juulis, sisenes Kotzebue lahte kapten,
inglise mereväeohvitser ja geograaf
Frederick William Beechey laeval
Blossom. Peasiht oli otsida laevatatavat mereteed Beringi väinast ja teha
koostööd Kanada poolt lähenevate
Parry ja Franklini avastusreisidega.
Beechey meeskond kaardistas lahe
ja nimetas neemiku, kus Kotzebue
oli laagris olnud, Elevandi maaninaks (Elephant Point), sest leidis siit
samuti eelajalooliste loomade luid.
Järsak, mille kõrgus oli 6–24 meetrit,
kulges neeme otsas peaaegu otsejoones läände. Kotzebue kirjeldatud jääst

◊ 4. ’Vue des Glaces dans le Paris’,
Voyage pittoresque autour de monde
(1822). Kohapeal maalis Louis Choris
imelikust jääst akvarelli, mille põhjal on
Pariisis tehtud värviline kivitrükipilt
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oligi suur osa ära sulanud.
Salk eesotsas loodusuurija Colliega
lähenes paljandile pargasel. Köite abil
roniti üles. Raiunud jäämassi pikuti
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◊ 5. Louis Chorise pildiga (◊ 4) sarnane jäine sein, aga mudaga määrdunud: Itkilliki jõe kallas Põhja-Alaskal
esimene talv
aktiivne külmunud pinnas
kiht

esimene sügis

sajas talv

sajas sügis

sulanud pinnas

külmunud pinnas

sulanud pinnas

igikelts

◊ 6. Jääkiilu teke on seotud igikeltsa ülemise ehk aktiivse kihi sulamise (sügishooajal) ja talvise külmumise käigus. Aastate jooksul jääkiil üha laieneb
läbi, nägid nad, et see oli üksnes
ümbris ja varjas külmunud mudast ja
kruusast „kaljut“. Kotzebue oli avastusest elevile läinud, arvas Beechey,
ja end petta lasknud. Kui kamar labidatega eemaldati, võis samuti selgesti
eristada jääd raudkõvast maast.
Beechey arvates oli säärane jäine
koorik tekkinud lume või siis üle kaljude ääre langenud vee külmumisel.
Koht vaadati uuesti üle samal ja järgmisel suvel. Maaninast loodes kohtas
Beechey samalaadset kallast [2].
62
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Viljandis sündinud ja Tartu ülikoolis mineraloogiat õppinud geoloog Constantin Grewingk koostas Peterburis mineraloogiamuuseumis töötades maadeuurijate
ettekannete põhjal esimese LoodeAmeerika / Alaska geoloogia, mis on
ilmunud Peterburis mineraloogiaseltsi väljaandena 1848–1849. Muu hulgas koondas ta teateid igijää ja fossiilide kohta. 2003. aastal andis monograafia välja Alaska ülikooli kirjastus pealkirja all „Grewingk’s Geology

of Alaska and the Northwest Coast
of America“. See erakordne saavutus tõestab tema laia erialalist haaret ning sedagi, et Neevalinna teadlaste silmis oli Alaska oma maa.
Kõrvutanud Kotzebue, Beechey
ja teiste kirjapanekuid, järeldas
Grewingk, et loodussünnitis võis
kujuneda kolmel moel: kas mereranna kuristikesse tuisanud lume, maapinna pragudesse ja lohkudesse (olid
tekkinud külmunud muda allalangemisel) kogunenud vee või paljandisse
ülalt valgunud vee külmumisel. Oma
osa oli tõenäoliselt kõigil kolmel. Ent
kindlasti ei saanud külmunud muda,
savi ja liiva pidada jäämägedeks [5].
33 aastat hiljem. Kas mammuteid
leitakse lumivalgest jääst? Ameerika
loodusloomuuseumi töötajad leidsid 20. sajandi alguse uurimisreisil
Alaskasse Eschscholtzi lahest mammuti laiba. 1979. aastal tuli sisemaal
Fairbanksi ligidal kullakaevanduses
keltsast välja 30 000 aastat tagasi elanud karvane piison (Bison briscus,
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Mis on jääkiilud?

Kuidas jääkiilud tekivad?
Jääkiilud kujunevad pinnases seetõttu, et arktilises tundras muutub
maapind suure pakasega väga rabedaks, tõmbub kokku ja käriseb lõhki
hiigeltahukateks. Ruutude külgedele
Blue Babe). Antropoloog Dale Guthrie
on kirjutanud temast ja teistest tundrasteppide asukatest raamatu [6].
Selles trükises on üks pilt Kotzebue
lahe nn jääkaljudest, mille on jäädvustanud kunstnik Woodward. Esiplaanil
on kaks kübarates ja kuubedes meest
kihvahunniku juures. Seltskond oli
kohale aerutanud lootsikuga.
See kõik tõendab, et laht oli selleks
ajaks juba laialt tuntud eelajalooliste
loomade külmunud jäänuste poolest.
Pilt veenab vaatajat, et mammutite
jäänuseid leitakse alati justkui äsja paljandunud jää seest. Ent see pole õige.

Foto: Stephanie Weege

M

assiivjää (massive ice: vt
◊ 7) on üldmõiste arktilise tundra suurte jääkogumike kohta, sealhulgas mattunud jää, jääkiilude, pinnases olevate
suurte jääläätsede ning pingode ehk
külmakühmude kohta. Mattunud jää
(buried ice) on maapinnal külmunud
või ladestunud jää, millele setted on
peale kandunud; see võib olla mere,
järve, jõe või reliktse mandriliustiku jää. Maasisest jääd (ground ice)
leidub polügonaaltundra igikeltsas
ja selle kõige tavalisemad vormid
on mulla- ja setteosakeste vaheline
poorjää (pore ice) ning mõne sentimeetri pikkune nõeljää (needle ice).
Jääkiilud (ice wedges; vt ka ◊ 5) on
pealt umbes kahe kuni nelja meetri
laiused jääsambad, mis allpool kitsenevad ja ulatuvad sügavale maa
sisse. Matkajad satuvad neile tavaliselt jõeorgudes ja mererannal, kuid
ei oska „jääkardinat“ polügonaaltundraga seostada. Karstikoopaid,
kus kiile tuleb ette isegi igikeltsa piirist lõuna pool, teavad üksikud tõsised huvilised.

◊ 7. Teadlased võtavad proove Yukoni
ranniku sulavast keltsakaldast, näha
on üksik jääkiil
lõikuvad esimesed mõne millimeetri
laiused ja meetri jagu sügavad praod.
Suvel, kui kelts pealt sulab, voolab
sinna vesi ja külmub kirsmaa mõjul:
pinnase temperatuur on ligikaudu 10 külmakraadi. Paisuv jääsoon
surub pragusid laiemaks ja sügavamaks, samas pinnast tihendades ja
ülespoole kergitades, kuni maapinnal märgivad kujuneva kiilu asukohta vaod.
Järgmisel talvel külmub maapind
kiilude kohal ja ümber ning kuivab
taas lõhki, tehes teed alla valguvale
sulaveele. Lisandub uus jääkiht, mis
surub lõhet laiemaks. Nii kordub see
talvest talve aastakümneid ja -sadu,
kuni ongi valmis kogukad püstistest
kihtidest koosnevad jääkehad. Pealt
võivad väga vanad kiilud olla kuni 20
meetri laiused ja ulatuda sama sügavale maa sisse. Aegade jooksul kiilud
sageli liituvad. Jääseina mulje võib sääKaljud Kotzebue lahes on küll läbinisti külmunud, kuid koosnevad jääsoonte ja -kiiludega läbistatud lössist
[6]. Keltsavahelised jääkehad ei püsi
kuigi kaua puhtad, eriti soojemal ajal,
sest igikelts sulab ja püdel hallikaspruun löss valgub ülevalt sulavatesse kiiludesse ja mööda paljandit alla.
Rinnakult langeb jääle ka mättaid.

rane paljand jätta seepärast, et peale
jääsammaste võivad setted olla jäärikkad ja sisaldada muu päritoluga jääd.
Jääkiilude hulgas eristatakse kasvavaid (active), konserveerunud
(inactive), reliktseid (fossil, relict)
ja moondunud jääkiile (pseudo
morph). Esimeste puhul külmub iga
aasta jääsooni juurde, konserveerunud jääkiilude korral neid ei lisandu, kuid jääkeha säilib külma kliima
tõttu. Jäänukkiilud on pärit mineviku jääaegadest. Kui üles sulanud
kiilu lõhesse variseb pinnast, setteid
jms, mis jääga ühte külmuvad, on
tegu moondunud jääkiiluga.
Veel eristatakse jääkiiludest järele
jäänud iseloomuliku kujuga pinnasekehasid: pinnasesooni (asemeid,
casts) [4]. Fossiilseid kiile on autoril
õnnestunud näha Fairbanksi lähedal tunnelis, mille olid keltsakaldasse kaevanud USA armee insenerid. Igikeltsa ja reliktseid jääkiile
saab seal vaadelda seestpoolt. Siberis
asub samalaadne aken Jakutskis maa
all Leena endisel põhjal.
Teadlasi huvitavad sellistes
jääsammastes talletunud hapnik,
süsinikuühendid ja metaan. Kirsmaa
sulades paiskuvad süsinikdioksiid ja
metaan õhku. Ent need on tuntud
kasvuhoonegaasid, mille suurenenud sisaldus atmosfääris on aidanud kaasa kliima soojenemisele.
Teadlased saavad igikeltsaalalt võetud jääproovide põhjal teha järeldusi mineviku talvede ja kliima kohta.

Kliimamuutused Kotzebue lahe
piirkonnas. Praeguses Kotzebue lahe
piirkonnas, mis oli kunagise Beringia
osa, laius juba minevikus polügonaaltundra koos sellele omaste jääkiilude-

ga: need kasvasid või kahanesid olenevalt sellest, kas kliimat kujundas
parasjagu rohkem maa või meri.
Alaska geoloogi David McCullochi
andmetel on Tšuktši mere Alaskapoolse ranniku uurimisega kindlaks
tehtud vähemalt kuus Pleistotseeni
ajastu mere pealetungi, kaks kohalikku jäätumist ning soojemat jäävaheaega. Wisconsini jääajal leidus väikesi oruliustikke Brooksi mägismaal
ning Kotzebue lahest idas, kus jääväli
täitis Kobuki jõe oru. Kotzebue laht
oli neil aegadel üsna madal: sellele
osutab kalakujulise Baldwini poolsaa-
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Foto: Agriculture ja Agri-Food Canada

Polaarajalugu

Foto: Rein Vaikmäe

Foto: Alaska teaduskeskus

◊ 8. Alaska tundraruudud (polügoonid), nähtuna lennukilt, taustaks jääsüdamiku
ja turbakihiga pingo ehk külmakühm. Polügonaaltundra kujuneb igikeltsa pinnase külmumise ja sulamise käigus pika aja jooksul

◊ 9. Mere murrutatud keltsakallas mattunud jääkehade, kiilude ja ärakukkunud pangasega

◊ 10. Massiivjää näide. Geoloog Rein
Vaikmäe andmetel viitab teistsugune
voldiline ehitus mandriliustiku jäänukile, milles leidub tihti kive. Lednaja
gora (Jäämägi) Igarka lähedal LääneSiberis peaaegu polaarjoonel

tunud paisukuhilatest on teadlased
leidnud hambajälgedega 8000–9000
aasta taguseid puutükke. Igikelts
sulas sügavamalt, sest tume mets soojendas maad. Jääkiilud sulasid või säilisid jäänukina.
Umbes 8000 aastat tagasi algas uus
jahenemine. Puud
Viimastel kümnenditel on Alaskas ja
taandusid sisemaaYukonis õhutemperatuur tõusnud
le.
Igikeltsakiht
rohkem kui maailmas keskmiselt.
hakkas taas ulatuma sügavamale
maapinda. Umbes
mil igikeltsa kiht külmal ajal jõudsalt 7000 aastat tagasi tungis meri kiipaksenes. 10 000 – 8000 aastat tagasi resti peale, kuni jäi pidama ligikauoli kliima leebe ning Kotzebue lahes du praeguse rannajoone juurde [8].
Sewardi poolsaarel kasvas puudeta Ent Kotzebue laht jääb endiselt kirstundra asemel kaskede, kuuskede ja maavööndisse ja levinud on kiiludega
paplitega segamets. Kobraste mat- polügonaaltundra.
re 10 meetri paksune lössikiht, mis
katab vanemaid (Illinoisi) liustiku- ja
meresetteid.
Löss sisaldab polügonaaltundra
järvede turbasetteid ning kadunud
kiilude asemeid. See kajastab aega,
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Viimastel kümnenditel on Alaskas
ja Yukonis õhutemperatuur tõusnud rohkem kui maailmas keskmiselt: isegi viis kuni seitse kraadi. Madalama temperatuuriga kelts
sulab pealt sügavamalt. Merejääd on
jäänud vähemaks ja tume vesi soojendab rannikut [9]. Kotzebue meeskonna nähtud loodusime oli kindlasti
ammuste aegade tunnistaja.
Maasiseses jääs ei ole Alaska eskimotele injupiakkidele midagi uut, aga
murelikuks teevad sagedased tormid
ja koost lagunev kirsmaa. Kotzebue
lahe põhjakalda väikeses Kivalina
külas ähvardavad meri, maalihked ja
rajud inimeste kodud hävitada.
Suur tänu emeriitprofessor Rein
Vaikmäele, kes geoloogi pilguga luges
üle kirjutise mustandi ja tegi sellesse
parandusi.
1. Anderson, Douglas et al 1981. The
Kotzebue Basin. – Alaska Geographic 8 (3):
4–182.
2. Beechey, Fredrick William 1831. Narrative
of a Voyage to the Pacific and Beering’s
Strait, to Co-operate with the Polar expeditions: performed in His Majesty’s Ship
Blossom, under the Comamand of Captain
F. W. Beechey, R. N., in the Years 1825, 26,
27, 28. London.
3. Chamisso,
Adelbert
von
1836.
Bemerkungen und Ansichten. Kamchatka,
Die Aleutischen Inseln und die BeringStrasse. Werke, Bd. 2. Leipzig.
4. CRREL Permaforst Tunnel Research
Facility, US Army Corps of Engineers. –
permafrosttunnel.crrel.usace.army.mil.
5. Grewingk, Constantine 2003. Grewingk’s
Geology of Alaska and Northwest Coast of
America. University of Alaska Press.
6. Gythrie, Dale R. 1990. Frozen Fauna of the
Mammoth Steppe. The Story of the Blue
Babe. Chicago University Press.
7. Коцебу, Отто Е. 1948. Путешествия
вокруг света. ОГИЗ, Москва.
8. McCulloch, David S. 1967. Quarternary
Geology of the Alaskan Shore of Tchukchi
Sea. – Hopkins, David (ed). The Bering
Land Bridge. Stanford University Press.
Stanford.
9. Smith, Sharon L.; Burgess, Margo M.
2004. Sensitivity of Permafrost to Climate
Warming in Canada. – Geological Survey
of Canada. Bulletin 579. Ottawa: iii–20.
10. Svensson, Harald 1998. Ice-Wedge Casts
and Polygonal Patters in Scandinavia. –
Journal of Quaternary Science 3 (1): 57–67.

Tiiu Speek (1958) on vabakutseline tõlki
ja ja literaat, tema uurimisteema on Otto
von Kotzebue avastusreiside looduslugu.
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Fotod: Peeter Eek

Jäätmekäitlus

KIKi programmist on hulk aastaid toetatud ka kohalike omavalitsuste projekte, mille siht on koguda eterniiti

Asbestiajastu loojang
Peeter Eek

A

rheoloogilised leiud Soomest
kinnitavad, et juba 4500 aastat tagasi oskasid inimesed
keraamikat tugevdada, lisades savile looduslikke kiudmineraale, mida
hiljem on nimetatud ka mäelinaks.
Tegemist on kihtsilikaatide rühma
mineraalidega, mida leidub mitmel
pool maailmas. Ajaloo vältel on neid
eelkõige rakendatud kui väga tulekindlat materjali.
Tulekindlate mineraalide rühma
kuuluvad serpentiinirühma mineraal
krüsotiil ja amfiboolide hulka arvatud
aktinoliit, amosiit, antofülliit, kroküdoliit ja tremoliit. Juba antiikajal osati
asbestikiududest tekstiili teha. Muu
hulgas on seda kirjeldanud Marco
Polo oma Hiina rännakutelt: määrdunud rõivad või ka laudlina võis
puhastamiseks visata tulle, sest säärane materjal ei põlenud ära.
Tööstuslikult hakati asbesti siiski
66

|386| EESTI LOODUS MAI 2016

kasutama alles 19. sajandi teisel poolel, üldjoontes ühel ajal nii Euroopas
(Itaalia, Šotimaa) kui ka Kanadas,
veidi hiljem USA-s ja Lõuna-Aafrikas.
1880. aastatel hakati asbesti kaevandama ka Venemaal Uurali piirkonnas, kus tänini asub Asbesti nime
kandev linn.
Ehkki kiudmineraalidest püüti
toota kedrust ja
sellest omakorda tekstiili, isegi
paberit, sai üsna
algusest peale valdavaks ehitusvaldkond: valmistati
telliseid, torusid,
seina- ja katuseplaate, soojusisolatsiooni, kuumakindlaid küttekoldesegusid jms. Veel hiljem lisandus
masinatööstus, sh autotööstus, kus
asbesti tarvitati müraisolatsioonis,
siduriketastel, piduriklotsides jm.
Asbesti kaevandamise maht suure-

nes, jõudes 2009. aastal umbes kahe
miljoni tonnini aastas. Sellest ligi
pool kaevandati Venemaal.
Asbest kui oht tervisele. Juba
Vana-Roomas pandi tähele, et
asbestiga kokku puutunud orjadel
oli tavalisest rohkem hingamis- ehk
kopsuhaigusi. Tööstusajastul, üsna
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Üldjuhul eelistatakse jäätmete taaskasutust, kuid
asbestijäätmed on erand:
ladestamine on õigupoolest
ainuke võimalus, kuivõrd
taaskasutus ei ole valikuna
lubatud

20. sajandi
piiril, sugenes
meditsiinilisi tähelepanekuid: haiguste, aga ka surma
põhjustena toodi esile kokkupuuted
asbestiga, mille tagajärjel hingati
asbestikiude tolmuna kopsudesse.
Ajapikku kogunes andmeid ja
1927. aastal diagnoositi haigusena asbestoos. Suuremat tähelepanu hakati pöörama otseselt asbestiga seotud tootmisettevõtete töötajate tööohutusele ja -tervishoiule. Ent
kulus veel aega, kuni jõuti mõtteni
piirata asbestiga seotud toodete turuletulekut või keelata see sootuks, sest
asbestitolm ei ohusta tervist mitte
ainult tootmisel.
Ka selles on Euroopa Liit olnud
rangem muudest arenenud riikidest. 1999. aasta direktiiviga on aastast 2004 keelatud tuua turule asbesti
sisaldavaid tooteid, ent paljudes teistes
maades on asbesttooted tänini turul.
Euroopa Liidus on siiski tehtud
erandeid mõningate tööstussektorite kohta, nagu kloori tootmisel kasutatavad diafragmad jms, kuid see on
vaid murdosa asbesti varasemast tarvitusest. Lähtuda tuleb tervisekaitse
põhimõttest, kuna asbestikiud tolmuna ja sisse hingatuna on väga suur
terviserisk, mis võib põhjustada mitmesuguseid kopsuhaigusi, sh vähki.
Eterniidi tõus ja langus. Austerlane
Ludwig Hatschek leiutas 1890. aastatel nn kiududega tugevdatud betooni: üldjoontes oli selle koostises 90%
tsementi ja 10% asbestikiude. Sellest
materjalist hakati tootma eri kujuga ehitusplaate, muu hulgas lainelisi katuseplaate ehk kaubamärgi
järgi eterniitplaate. Samamoodi nagu
mõnest teisestki kaubamärgist sai
sellest kõigi sama laadi toodete üldnimetus, sh Eestis.
Aastakümneid oli just selline fiiber-tsementplaat väga hinnatud kui
odav, tugev, vee- ja kuumakindel ehi-

Rohkesti eterniiti on varem käideldud ebaseaduslikult, eelkõige kuskil maasse
kaevatud, veetud metsateedele aukude täiteks vms
tusmaterjal. Eesti NSV oludes oli see
sageli ainuke kättesaadav katusematerjal. Kuivõrd traditsioonilisi ehitusmaterjale ega ehitusvõtteid enam ei
kasutatud, siis kaeti eterniidiga sageli
isegi rehetarede katuseid, kus varem
oli pruugitud laaste või roogu. Nägi
inetum välja, aga see aitas siiski hoida
alles väga palju hooneid. Tööstusja põllumajandushoonete puhul oli
eterniit aastakümneid valdav katuse-,
vahel ka seinakattematerjal.

mishooneid lammutades tekib hulganisti asbesti sisaldavaid jäätmeid, sh
eterniidijäätmeid.

Asbestijäätmed on Euroopa Liidu
õiguse järgi ohtlikud jäätmed.
Siia hulka kuuluvad nn asbotsemendist tooted, nagu torud, plaadid, samuti otseselt soojusisolatsioonimaterjalid.
Remondi- ja lammutustöödel, kus
võib tekkida rohkesti tolmu, tuleb
eraldi järgida asbestiohutuse nõudeid:
töötada alarõhuga
Juba Vana-Roomas pandi tähele, et
ruumis, filtreeriasbestiga kokku puutunud orjadel
da õhku, kasutada
oli tavalisest rohkem hingamis- ehk
hingamiskaitsmeid,
kopsuhaigusi.
koguda
asbest
hoolikalt kokku ja
transportida kinnistes kottides jms.
Alles 1990. aastatel, turumajanSageli võivad asbestiga seotud tööduse kaubakülluses, lisandus muid
tervishoiu- ja jäätmekäitluse kulumaterjale, nagu katuseplekk, savist
tused hõlmata märkimisväärse osa
ja betoonist katusekivid jm. Saadaval
hoone ümberehitus- või lammutuson ka asbestivaba eterniit, s.o lainelikuludest. Rahvusvaheliselt on tunne katuseplaat, mis enamasti sisaldab
tud näideteks endise Saksa DV aegse
töödeldud tselluloosikiude.
vabariigi palee (Palast der Republik)
Ilmastikuolude ehk külma ja sooja
lammutamine Berliinis aastail 2003–
ilma vaheldumise tõttu on parata2008 või Euroopa Komisjoni peamatu, et eterniit hakkab 30–40 aashoone Berlaymoint’i ümberehitus
taga pragunema, plaadid laineid pidi
Brüsselis 1995–1999. Mõlemal juhul
lõhenema ja katused vett läbi laskma.
oli asbesti eraldamine üks kallimaid
Sestap on katusevahetus sageli vältija aeganõudvamaid tegevusi.
matu, mitte lihtsalt ilu asi. Ent katuAsbestimineraale saab kõrgel temsekatet vahetades, aga ka vanu toot-
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Jäätmekäitlus
peratuuril (1000–1200 °C) ümber
mineraliseerida muudeks silikaatideks, mis ei kujuta tervisele ohtu, aga
need moodused on suure energiatarbe tõttu väga kallid ja neid ei ole kuigi
palju rakendatud.
Tavapärane on siiski ladestada
asbestijäätmed prügilatesse. Üldjuhul
eelistatakse jäätmete taaskasutust,
kuid asbestijäätmed on erand: ladestamine on õigupoolest ainuke võimalus, kuivõrd taaskasutus ei ole valikuna lubatud.
Ent ehitusplaadi või üldse eterniidi
korduskasutus algsel otstarbel ei ole
keelatud. Seega võib terveid eterniidiplaate tarvitada kas mõne teise katuse
parandamiseks või ajutisena näiteks

puuriida kattena. Ükskord muutuvad
need plaadid siiski jäätmeteks ja siis
tuleb need üle anda ametlikule jäätmekäitlejale.
Eterniidijäätmete kogumine Eestis.
2014. aasta jäätmearuannetes on
kokku kirjas ligi 7100 tonni asbestijäätmeid. Sellest umbes tuhat tonni
on otseselt soojusisolatsioonimaterjalid ja 6100 tonni muud ehitusmaterjalid, sh valdavalt eterniit.
Veel 2010. aastal olid aruandluses kajastatud kogused umbes poole
väiksemad. Ometi ei tähenda see
seda, et viimastel aastatel oleks asbestijäätmete teke märgatavalt suurenenud. Nn tondilosside lammutamise

MIS EI SÄRA,
TOO ÄRA!
Ettevaatust,
-tähistusega lambid sisaldavad ohtlikke aineid ja need tuleb koguda olmejäätmetest eraldi!
KASUTATUD LAMPE SAAB (1:1) TASUTA ÄRA ANDA LAMPE MÜÜVATES KAUPLUSTES JA KOGUMISKOHTADES.

KAS UTATUD LAMBID

Osale
taastootmise
ahelas!
EKOGAISMA EESTI OÜ / 6626 844 / info@ekogaisma.ee / www.ekogaisma.ee
Halogeen- ja hõõgniitlampe
vastu ei võeta!

Otsi tootelt
lahuskogumise märgist

Luminofoortorud

Erikujulised
päevavalguslambid

Kompaktsed
päevavalguslambid

Säästulambid

Madalrõhulahenduslambid

Kõrgrõhulahenduslambid

LED lambid

toetus keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) programmist on aidanud
lammutada arvukalt militaar-, tööstus- ja põllumajandushooneid, seetõttu on suurenenud ka kõnealuse
jäätme kogused. Siiski on ilmne, et
rohkesti eterniiti on varem käideldud ebaseaduslikult, eelkõige kuskil
maasse kaevatud, veetud metsateedele aukude täiteks vms.
Sellist ebaseaduslikku tegevust aruanded muidugi ei kajasta.
Kahtlemata on nõnda rikutud ka jäätmeseadust. Eriti kahetsusväärne on
aga eterniidi vedu teede täiteks, sest
see loob parimad võimalused peenestada eterniiti, aga just niimoodi tekib
asbestitolm ja kujuneb tervist ohustav olukord, mida asbesti käitlemise
nõuetega tahetakse ära hoida.
Põhiliselt sunnib jäätmeseadust
rikkuma eterniidijäätmete käitluse (st
ladestamine koos veoga) hind: see
võib maksta kuni 100 €/t. Isegi keskmise vanema maja katuse-eterniit
kaalub mitu tonni.
Prügilad kui ettevõtted kehtestavad oma vastuvõtuhinnad ise.
Riik on pidanud tähtsaks määrata asbestiga seotud jäätmete eest
väga väike saastetasu (0,63 €/t,
võrdluseks: segaolmejäätmete eest
29,85 €/t), et hoida ladestamise
hind madalana.
KIKi programmist on hulk aastaid
toetatud ka kohalike omavalitsuste
projekte, mille siht on koguda eterniiti. Kohati on jäätmeid kogutud otse
majapidamistest. Sel juhul on toetus
hõlmanud kuni 90% käitluse kuludest. Nõnda tuleks kohalikul omavalitsusel või jäätmete valdajal maksta
vaid kümnendik.
Edaspidi peaks olema hea tava, et
eterniiti kogutakse põhiliselt kohalike omavalitsuste jäätmejaamade kaudu. Selle kohta on juba häid
näiteid, aga see ei ole veel üldine.
Kui kiiresti seda laadi teenus laieneb, oleneb muu hulgas piirkonna
elanikest endist: kui seda võimalust jäätmejaamas ei pakuta, on põhjust küsida valla- või linnavalitsuselt,
millal hakatakse pakkuma.
Peeter Eek (1963) on keskkonnaminis
teeriumi jäätmeosakonna juhataja.
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www.toode.ee/printech
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Essee

Kes kaitseks

inimest?
Tiit Kändler

O

letame, et lähete kaubamajja ja riivate seal riiulil sadade seas seisvat klaasanumaga kohvimasinat, nii et see põrandal puruneb, või komistate riiuliserva otsa ja kukkudes murrate luu.
Mis te arvate, kumb sündmus tekitab poepidajas tulisema reaktsiooni?
Kummal juhul jõutakse varem kohale
ja teiega suhtlema asutakse? Mõistagi
kalli poekauba rikkumise puhul!
Kui läbi riigi ehitatakse raudtee,
mis te arvate, millest peetakse trassi
detailide puhul rohkem lugu: kas inimese elumajast või kaitsealuse konna
elulombist? Muidugi konna omast!
Eestlane kui inimese alamliik.
Loodusteadlik rahvas peab inimest
looduse osaks ja kuulutab, et inimene ei saa olla looduse peremees,
vaid peab elama sellega harmoonias.
Ent kuidas on küll juhtunud, et kui
tuleb teha valik, kas rajada maantee läbi kunagi ammu kehtestatud
looduskaitseala või kaua varem rajatud põlistalu maade, siis langeb liisk
põlistalu hävitamisele.
Eesti looduskaitseseaduse põhimõtted töötas välja Teodor Lippmaa. Kui
Peeter Päts oli määratud valdkonna ülemuseks, kaldus kaalukauss kodumaise
turismi arendamise, mitte looduse kaitsmise poole. Teodor Lippmaa taandus.
Järgnevad sõja-aastad näitasid, et tegelikult on maailmas vaja rohkem kaitsta
inimest kui mõnd teist elusolendit.
Et „rass“ on kuulutatud ebakorrektseks sõnaks, siis lähtun tõsiasjast,
et nii nagu loomaliigil on alamliigid,
on ka Homo sapiens’il alamliigid oma
fenotüüpide ja keeltega. Kuigi nüüdismaailmas ei tundu inimene liigina olevat ohus – arvukus suureneb
jõudsalt –, siis alamliigiti on olukord
70
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ometi teistsugune.
Eesti alamliik on väljasuremisohus, see on
selge. Kes võtaks
vastu selle väikese alamliigi kaitse ja
õiguste seaduse, et ma
saaksin end tunda võrdväärsena must-toonekure ja
kärnkonnaga?
Maa on universumis eriline paik.
Üldisemalt rääkides tasuks silmas
pidada, et siiani pole mujalt universumist avastatud mõistusega elu.
Meenutagem siin ameerika teaduskirjaniku Carl Sagani tõestust: Maad
ei ole külastanud arukad olendid, sest
muidu oleks teleprogrammid kinni
pandud.
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Hernehirmutis Vao lähedal on tõeline
inimhirmutis

Kas siis Koperniku, Bruno ja
Galileo revolutsioonilised ning vahel
traagiliselt lõppenud teooriad on
valed? Mõistagi mitte.
Astronoom Erik Zackrisson ja tema
Uppsala ülikooli kolleegid lõid arvutiimitatsiooni teel
oma universumi,
kuhu nad kandsid
Carl Sagan: Maad ei ole külastanud
seni leitud ja tõearukad olendid, sest muidu oleks
näoliselt olemas
teleprogrammid kinni pandud.
olevad Maa-laadsed
eksoplaneedid ning
seejärel rakendasid
mudelis inimesele teadaolevaid kosAmeerika astronoom Frank Drake
moloogiaseadusi. Katse käigus jõudsid
tuletas aga 1961. aastal maaväliste
nad järeldusele, et Maa on Koperniku
tsivilisatsioonide tõenäosuse. Itaalia
printsiibi väike rikkuja, kandes enesel
füüsik Enrico Fermi juhtis tähelemõistusega elu ja olles seega eriline,
panu, et hoolimata suhteliselt suumitte täiesti tavaline planeet.
rest tõenäosusest ei ole märke nende
Tõenäoliselt leidub universumis
olendite peade ega jalgade kohta.
700 kvintiljonit tahket eksoplaneeti,
NASA ja ESA saavad oma progkuid enamik neist erinevad tohutult
rammidesse elu otsingud sisse kirjuMaast. Nende planeetide keskmine
tada, et neid ehk paremini rahastada,
eluiga on Maa omast tunduvalt pikem.
kuid tulemust maavälise elu olemasSeega, kui mõistusliku elu teke on
olu kohta ei ole siiski seni õnnesmääratud loodusseaduste vääramatutunud ette näidata. Nüüdseks, pool
sajandit pärast hurraaoptimismi, on
sega, siis peaks sellist elu universumis
vastus küsimusele, kas Maa on uniolema tohutul määral ja ammuilma
versumis eriline või tavaline planeet,
enne maist elu. Ent Maa püsib vapralt
kaldumas erilisuse poole.
Kopernikuse printsiibi rikkujana.
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Foto: Tiina Kaljundi

õu. Kuidas ma ometi kord poodi
pääseks?
„Kui matkates tuleb vastu silt
„Eramaa“, siis tuleb kindlasti maaomanikult maal viibimiseks küsida
luba või valida teine marsruut.“ Kui
aga pöörad end ümber ja näed, et
ka selja taga on sama tahvel, kas
siis peadki igaveseks sellesse lõksu
jääma. Sedalaadi olukorda olen sattunud enam kui korra.
Tõin sellised kentsakad näited, et
tõestada: meie seadused ei ole tehtud
inimese jaoks. Need on mõistetamatud ja nende järgi pole võimalik igal
elujuhtumil elada. Ometi makstakse
ühele seadusetegijale riigikogus sama
palju kui Eesti keskmise küla elanikele kokku. Ent siin ongi asja uba. Meie
poliitikud ja ametnikud on loonud
enesele mingi teise alamliigi, millesse mina ei kuulu. Nad on langenud
musta auku, nõnda et nad ei tea, mis
sellest väljaspool toimub.

Vikipalu bussipeatus ja inimproportsioonid kirjutise autori näitel
Olgu intelligentne elu nii haruldane kui tahes, on inimolendi ja inimese alamliigi elu igal juhul haruldane.
Inimene peabki rongist maha jääma,
selleks ta rongi leiutas. Kuid ühiskond peab oma rongiliiklust nõnda
edendama, et tuleb järgmine, kuhu
peale astuda. Minu meelest on olukord Eestis Euroopa Liidu seadustiku
tõttu kaldunud kõvasti inimesele kahjulikku suunda. Meil on soid nii palju,
et lõppu ei näe, kuid neid tuleb taastada. Kas pole see sama, mis jõgede
voolu pöörata? Muide, pöörataksegi,
ehitades jõgede kõrvale nn kalaojasid
kui maa-aluseid loomakäike.
Kuid vesi on vesi ja tehisrajatised
sellele vastu ei pea, kõnelemata sellest, et me ei tea, kas kuivendatud
soost üldse asja saab. Ja milleks, kui

meil on kümneid tuhandeid peaaegu nälgivaid lapsi. Eestis, meie enese
silme all!
Ära häiri looma ega tegutse märgistatud eramaal! Meil on looduses
liikumise reeglid: „Kõige olulisem on
meeles pidada, et looduses tuleb käituda vastutustundlikult ja mõistlikult.
Kindlasti ei või häirida linde ja loomi
ning kahjustada nende elupaiku, häirida kodurahu ja kahjustada omandit,
vigastada puid ja põõsaid ning saastada ja prügistada.“ Tore on, kuid ilma
loomi ja linde häirimata ei ole võimalik isegi oma õuel liikuda.
„Peamine on meeles pidada seda,
et võõral maatükil võib viibida üksnes omaniku loal.“ Iga maatükk on
mulle võõras, kui see ei ole mu kodu-
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Ametnike ogarad seadused. Selle
asemel et kaitsta ja hooldada loodust
oma soode-rabade, jõgede-paisude ja
teede-radadega, tegeldakse asjadega,
mis ei paranda lõppkokkuvõttes meie
inimalamliigi ega ka loomade elu.
Sest Brüsseli ametnikud ei toeta inimese elu kestmist, vaid pingutavad
pigem selle nimel, et taastada soid,
lasta õhku paisusid, keelustada loodussäästlikud ja odavad lambipirnid
ning loodust tühisel määral ohustavad õhukesed kilekotid (võrreldes
näiteks plastkarpidega).
Brüsseli ja Eesti ametnikud oskavad täpselt ütelda, mitu inimest sureb
aastas, kui inimesed kütavad ahje
puudega. Kes aga arvutaks välja, mitu
inimest haigestub aastas meie ametnike välja mõeldud ogarate ja täitmatute seaduste ning parteide huvides
minusugust inimalamliiki lõhestavate
katkematute kõnede, kirjade ja reeglite tõttu?
Muidugi mõtlen inimkaitseseadusest irooniliselt, ent arvan täiesti tõsiselt, et meie seadused ja käitumine
peab arvestama inimese igapäevaseid
muresid ja tegemisi.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Foto: Ave Liivamägi

Saame tuttavaks!

Tühipaljas kuivanud leht! – mõtleb mööda lendav lind, ja see päästab lutika elu. Ehk maitseks veidi? – mõtleb mööda lendav
kärblane, ja see maksab talle elu

Iseäralik kojuslutikas
Üks eriskummalisema välimusega liike meil elutsevate lutikaliste (Heteroptera) hulgas on kojuslutikas (Phymata crassipes). Ka putuka eestikeelne nimetus viitab tema ebamaisele tontlikule välimusele. Kojus tähendab murdekeeles
nimelt tonti või vaimu.
Ave Liivamägi, Peeter Tarlap

N

urgelised kehaosad, tugevasti laienenud säärte ning pika
ja terava konksuga lõppevad
esijalad – selline vaade avaneb loodushuvilisele mikrotasandil. Paljudele
teistele, kes ei viitsi kummardada, et
kollakaspruuni olendit lähemalt uurida, võib liikumatu kojuslutikas jäädagi üksnes pisikeseks kuivanud leheks.
Selle 7–9 mm pikkuse lutika eripära seisnebki esijalgade ehituses.
Niinimetatud konksud, millega esijalad lõpevad, on tegelikult moondunud
esisääred. Käpad puuduvad kojuslutika esijalgadel sootuks. Enam-vähem
samamoodi on esikäpalülid tugevalt
taandarenud või puuduvad täiesti ka
mõningatel teistel rööveluviisiga luti72
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karühmadel. Meil Eestis näiteks ujurlutikal (Ilyocoris cimicoides) ja vesihargil (Nepa cinerea), kes elavad vees.
Kojuslutiklased kuulusid varem
omaette sugukonda Phymatidae, kuid
suurem osa praegusaegseid nokaliste süstemaatikuid paigutab nad siiski röövlutiklaste (Reduviidae) sugu-

arvatud vaid omaette alamsugukonnaks kojuslutiklased (Phymatinae),
kuhu kuulub kogu maailmas 280 liiki.
Enamik liike on levinud Aasia ja
Ameerika troopilistes piirkondades.
Euroopasse on kojuslutikaid jätkunud vaid näpuotsaga: kaks liiki, kellest
ühte (Phymata monstrosa) leidub tõenäoliselt ainult Pürenee poolsaarel ja
Prantsusmaal. Seevastu Eestis elutsev
liik on levinud suuremas osas Euroopas
ja Aasia parasvöötmes Vaikse ookeanini välja [1].
Kojuslutikat

lähemalt tundma
õppides võime tõdeda mõndagi sarnaHoides ja hooldades niidukooslusust teiste röövlutiklastega. Näiteks suusi, aitame kaasa nii kojuslutikate kui
davad
paljud rööv
ka tohutu hulga muude loomaliikide
lutiklased tekitada
heale käekäigule.
heli, nii ka kojus
lutikas. Kojuslutika
konda. Erimeelsusi süstemaatikas on hääleaparaat asub tagakeha alapoopõhjustanud just esijalgade ehituse le alguses. Heli tekitamiseks hõõrub
erinevus võrreldes teiste röövlutiklas- lutikas tugeva kitiinkattega kehalülitega. Praegu on see omapäraste esijal- sid üksteise vastu. Tulemuseks on nii
gadega röövlutikate rühm enamasti madala sagedusega heli, mida inim-
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Kojuslutikaid võib kohata varakevadest hilissügiseni, kuid suve esimene
pool on just see aeg, millal nad muutuvad nähtavamaks. Kui niidutaimed
hulganisti õitsevad, kohtame lutikat
lilleõitel kas toitu püüdmas või paarumas. Kojuslutikas liigub üsna aeglaselt või isegi kohmakalt, saaki püüab
varitsedes. Haardekaugusele sattunud
saakloomal ei ole pääsu. Lutika tugevad konksjad esijalad haaravad saagi,
kolmelülilisest jämedast nokast süstitud mürk tapab ohvri ja vedeldab tema
sisemuse ning sööming võib alata.
Ohvri tühjaks imetud kest kukutatakse peatselt maapinnale. Kojuslutika
saagiks langevad põhiliselt väiksemad
kahetiivalised, aga putukas suudab
toime tulla ka endast kogukamate loomadega, nagu päevaliblikad.
Talve elab kojuslutikas üle maapinnal samblas, leherosettide all ja
kuivanud kõrte vahel. Esimene talvitumine toimub noorjärguna ja teine
värskelt koorunud valmikuna. Pärast
teist talve, suve alguses, lutikas paa-

Eestis on kojuslutikas tõenäoliselt
levinud üle kogu maa, kuid tegemist ei ole arvuka liigiga. Keskja Lõuna-Euroopas on lutikas pigem
kuivade päikesepaisteliste elupaikade liik [1], ent põhja pool, sealhulgas
meil, eelistab ta elada niisketes avatud kooslustes. Lutika soomekeelne
nimetus on näiteks rämelude – otsetõlkes ’puisraba lutikas’. Eestiski võib
teda selles elupaigas kohata. Kuid
püükide ja vaatluste põhjal võib siiski järeldada, et kojuslutikas eelistab
meil pigem niiskeid poollooduslikke
niite. Näiteks on kojuslutikat arvukalt
tabatud niisketelt lubjarikastelt aruniitudelt, kus ühel väikesel maalapil
võib korraga tegutsemas näha kümneid isendeid, samal ajal kui läheduses paiknevas sama laadi elupaigas ei
leia ühtegi. Meie teistel röövlutikatel
ei ole kombeks niiviisi koguneda.
Kojuslutika elupaigad – rannaniidud, lubjarikkad niisked aru- ja sooniidud – kipuvad Eestis viimasel ajal
kinni kasvama. Näiteks Tallinna ümbruse looniitudel on viimase kümne
aasta jooksul kojuslutika arvukus märgatavalt vähenenud, paiguti on see liik
sootuks kadunud, sest elupaigad on
hoogsale ehitustegevusele jalgu
jäänud. Hoides ja hooldades niidukooslusi, aitame
kaasa nii kojuslutikate kui
ka tohutu hulga muude
loomaliikide heale käekäigule.
1. Rintala, Teemu; Rinne,
Veikko 2011. Suomen luteet.
– Hyönteistarvikke Tibiale Oy,
Helsinkki: 185.
2. Wachmann, Ekkehard et al. 2006.
Wanzen. Band 1. Dipsocomorpha, Nepo
morpha, Gerromorpha, Leptodomorp
ha,
Cimico
morpha und Reduviidae. – Die
Tierwelt Deutschlands 77: 236–239.

Ave Liivamägi (1981) on loodushuviline,
töötab Eesti maaülikooli põllumajandusja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse
osakonnas.
Peeter Tarlap (1968) uurib nokalisi
(Hemiptera) ja teisi vähem tuntud putu
karühmi.
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Foto: Ave Liivamägi

rub ja muneb [2]. Selline mitmeaastane elutsükkel on iseloomulik paljudele röövlutikatele.

See kojuslutikas jäi mullu juuli algul
kaamera ette Saaremaal märjal rannaniidul, kus ta kasutas varitsuspaigana hariliku muguljuure (Herminium
monorchis) õisikut. Esijalgadel käpad
puuduvad, sääred on muundunud
haaratsiteks, jahti peetakse varitsedes
ja kuivanud taimelehte teeseldes.
Jämeda nokaga süstitakse saaklooma
vedeldit ja imetakse ta siis
tühjaks

1
2

3

„Meie küll
ei saa teile
tutvumiseks
käppa anda. Meie
esikäpad on nimelt taandarenenud ja
sääred kujunenud haardekonksudeks.“
Ujurlutikas (1), vesihark (2) ja nõelhark
(3). Samasuguse ehitusega on ka kojuslutiklaste esijalad

3 x foto: Urmas Tartes

kõrv kuulda ei suuda. Asjaosalised
ise kasutavad heli vaenlaste (suuremate röövloomade) hirmutamiseks,
võimalik, et ka liigisiseseks suhtluseks. Kojuslutikatel häälitsevad vaid
täiskasvanud putukad, vastsete, nn
nümfide puhul ei ole seda täheldatud,
kuigi paljudel röövlutikaliikidel suudavad heli tekitada ka vastsed [2].
Igati röövlutikalik on putuka käitumine, kui teda ehmatada. Siis
kukub ta taimelt maha ja jääb tardunud olekusse, tõmmates tundlad
eesrindmiku alaküljel paiknevatesse tundlavagudesse peitu, et sarnasus kuivanud taimetükikesega oleks
veelgi suurem.
Erinevalt teistest röövlutiklastest,
kel isane ja emane on üsna sarnased,
saab kojuslutika isendi soo kindlaks
teha üsna hõlpsalt. Nimelt on isase
lutika eesselg ja kattetiibade nahkjam osa tumepruun, emasel seevastu heledam. Ja kui putukas juhtub
vaatlejale näitama oma neljalülilisi
tundlaid, siis tasub meeles pidada, et
isase kojuslutika tundlad on selgelt
pikemad ning nende tipulüli on veidi
jämedam kui emasloomal.
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Kroonika
Foto: teaduslahing.emu.ee

Pahuravõitu aprill

J

ürikuu oli selline, nagu vast olema
peabki: veidi öökülma- ja/või uduhommikuid, kohati tugevat vihma,
aga ka omajagu päikest. Talve naasmise
katsed olid üsna jõetud, ent kuu viimasel
kolmandikulgi tuli mõnes kohas korraks lumi maha – halva üllatusena juba
arvukalt saabunud lindudele. Kuu lõpus
muutus üldpilt sadanud vihma ja veidi
soojema ilma mõjul vähemalt LõunaEestis õrnroheliseks.
Ilmateenistuse kokkuvõttest ilmneb,
et kõik kolm tavapärast ilmanäitajat
olid pikaajalisest keskmisest suuremad:
päikesepäevade arv napilt (198 vs 193
tundi), õhusoojus ja sademed aga tublisti: 5,3 °C vs 4,6 °C ja 48 mm vs 31 mm.
Õhutemperatuuri maksimum, 20,1 °C,
mõõdeti 6. aprillil Tõraveres ja miinimum, –5,5 °C, 22. aprillil Jõhvis. Suurim
ööpäevane sajuhulk, 34 mm, registreeriti
14. aprillil Võrus.

Foto: Toomas Jüriado

01.04 Tallinnas peeti Eesti geoloogiakeskuse aprillikonverents
„Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“.
01.04 Taasavati Vaivara ohtlike jäätmete
käitluskeskus.
01., 09., 10., 16., 17. ja 23.04 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast:
Palmsesse astronoom Tõnu Viigi
kaminaõhtule; Narva (ka Tartust);
Noarootsi, Saunja linnupaikadesse ja Haapsallu; Matsallu;
lodjaretkele Emajõel ning Neeruti
mägedesse ja Pariisi (kolm viimast
ka Tartust).

2. aprill: Tartu Anne kanalil on veel jää
peal, aga inimest see enam ei kanna
02.04 Eesti ornitoloogiaühingu ettekandepäev Tartus.
04., 11., 18. ja 25.04 Loodusõhtu rahvusraamatukogus: „Kulla, kalliskivide ja naeratuste maa Birma 2“
(Tõivo Sarmet); Aare Baumeri filmi
„Maa ja mere vahel“ esilinastus;
„Põlised pühapaigad“ (Ahto
Kaasik, Asko Künnap ja Sulev Oll)
ning „Machu Picchu müsteerium“
(Igor Tuuling).
05.04 Loodusteemalise mälumängu
järjekordne voor Tallinnas.
06.04 Ajakiri Eesti Mets tähistas oma
95. sünnipäeva aruteluga „Vaated
Eesti m(M)etsale – sajand minevikku ja sajand tulevikku“.
06.04 Eesti vanim muuseum TÜ loodusmuuseum tähistas geoloogilise
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Rapla Vesiroosi gümnaasiumi võidukas võistkond Red Giant

Teaduslahingu võitis
Rapla Vesiroosi gümnaasiumi trio

T

änavuse
Teaduslahingu
superfinaal peeti 15. aprillil Eesti maaülikooli spordihoones. Võistlesid maakondlike ja
Tallinna eelvooru võitjad, kokku niisiis 16 võistkonda. Finaliste selgitanud eelvoorudes lõi kaasa 170 võistkonda sajast Eestimaa koolist.
Finaali võitis Rapla Vesiroosi gümnaasiumi võistkond Red Giant, kuhu
kuulusid 9. klassi õpilased Aileen
Umal, Tõnis-Aleks Graumann ja
Kristjan Kõiv, juhendasid Eliise Muru ja

Riina Lillemägi. Teiseks tuli Harjumaad
esindanud Laagri kool ja kolmandaks
Tallinna reaalkooli võistkond. Jagati ka
eriauhindu, Eesti Loodus andis oma
eriauhinna Kanepi gümnaasiumi võistkonnale parima vaatmiku eest.
Võrgupaigast teaduslahing.emu.
ee/teaduslahing/tulemused leiab nii
superfinaali, eelvoorude kui ka eelmise aasta Teaduslahingu tulemused.
teaduslahing.emu.ee/
Loodusajakiri

Ilmunud on esinduslik raamat
vanausulistest Eestis

K

olkjas Peipsimaa
külastuskeskuses esitleti
23. aprillil Eesti vanausulisi ja nende palvemaju
käsitlevat kolmekeelset
teadus- ja fotoraamatut
„Vene vanausulised ning
nende pühakojad Eestis.
Русские старообрядцы
Эстонии и их храмы.
Russian Old Believers and their Sacral
Buildings in Estonia“. Raamatu koostaja ja tekstide autor on Jaanus Plaat,
kolm artiklit on kirjutanud Mari-Liis
Paaver, fotode autor on Arne Maasik
ja kunstnik Martin Pedanik.
Raamatu tarbeks tehti välitöid peamiselt aastail 2013–2015,

kuid uurimistöö ise on
kestnud kauem. Eesti
vanausuliste pühakodade jäädvustamine oli
osa Eesti kunstiakadeemia ja Eesti teadusfondi projektist „Õigeusu
kirikud ja kabelid
Eestis“. Igast pühakojast
on raamatus mitu välisja sisevaadet ning eraldi
alapeatükkide kaupa saab ülevaate
iga koguduse ajaloost ja nende palvemajadest. Raamatu lõpus on kohanimede register ja Eesti vanausuliste
(ning õigeusu ja teiste ristiusu idakirikute) sakraalehitiste kaart.
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Loodusajakiri

Tüüpiline Piirissaare majapidamine; taustal on näha piirivalvetorn

Piirissaare fotovõistlus

P

iirissaare vallavalitsus on välja
kuulutanud fotovõistluse „Saar
kahe maailma piiril“. Võistluse
siht on tutvustada Piirissaart kui
omanäolise kultuuri ja ajalooga turismikohta. Mõistagi peavad fotod
olema üles võetud Piirissaarel või
selle rannikuvetes. Võistlustöid oodatakse aadressil konkurss@piirissaare.ee kuni 31. augustini, iga osaleja
võib saata kuni 10 pilti. Fotovõistluse
kohta leiab lisateavet nii võistlu-

se Facebooki-lehelt (www.facebook.
com/events/707173569422459/) kui
ka võrgupaigast www.konkurss.piirissaare.ee.
Projekti kaasrahastatakse Eesti
riigieelarvest Peipsiveere programmi kaudu. Üritust toetavad veel
Tartumaa spordiliit, Tartumaa arendusselts, osaühing Latikas jt.
Piirissaare vallavalitsus /
Loodusajakiri

Eesti parimad noored
linnutundjad on Tamsalus
Foto: Aldo Rääbis / TÜ loodusmuuseum

T

Ü loodusmuuseumis 20.
aprillil toimunud üle-eestilisel linnuviktoriinil selgusid parimad noored linnutundjad. Nooremas, 6.–7. klassi vanuseastmes saavutasid esikoha Tamsalu
gümnaasiumi õpilased Marianne
Lapin, Annika Õunapuu ja Kaspar
Kukk, kes tulid ka viktoriini üldvõitjaks. 8.–9. klassi arvestuses võitsid
Tallinna prantsuse lütseumi õpilased Artur Raik, Hana Geara ja Anni
Joamets.
Linnuviktoriinil osales kokku 26
võistkonda ja 75 õpilast. Osalejad
vastasid kirjanduse põhjal koostatud küsimustele ning pidid linnuliike ära tundma välimuse, laulu ja
häälitsuste järgi. Näiteks tuli pesa
kirjelduste alusel ära arvata pesitseva linnu liik, järjestada tavalisemad linnud suuruse järgi ning

ajarännakuga oma 214. aasta
päeva.
06.04 Tartus peeti rahvusvaheline veepäeva konverents „Sademevee
majandamine“.
06.–27.04 RMK 15. interaktiivne metsaviktoriin koolidele.
06., 14., 16. ja 26.04 Margus Otsa
loodusõhtud „Rasvatihane ja
teised tihased“: Lääne-Virumaal
Sõmerus, Hiiumaal Paladel
ja Kalanas (koostöös klubiga
Estbirding) ning RMK Viimsi looduskeskuses.
07., 17. ja 27.04 Pesakastide meisterdamise päevad RMK Matsalu
looduskeskuses Penijõel, Kärdla
ühisgümnaasiumis ja Sindi gümnaasiumis.
07., 08., 12. ja 26. ning 14.04 Üritusi
Tartu loodusmajas: Pakistani õhtu
sarjas „Kultuuriderikkas Tartus“;
Tartu keskkonnahariduskeskus
tähistas oma 14. sünnipäeva;
Matsalu loodusfilmifestivali filmid
ning avati taaskasutusteemaline
näitus „Uue hooga“.
08.04 Briti suursaatkond korraldas riigimetsa majandamise keskuses
ümarlaua toidujäätmete vähendamise teemal.
08.–10.04 Keskkonnaamet korraldas Palmse mõisakompleksis
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses Lahemaa kohapärimuse
koolituse.
09.04 Tartu loodusmaja ja Eesti ornitoloogiaühing kutsusid huvilised
järjekordsele linnalinnulaupäevakule (LiLiLa).
09.04 Eesti rohelise liikumise üldkoosolek Tartus.
10.04 TÜ loodusmuuseumi huvipäeval
olid fookuses linnud.
11.04 KIK korraldas Haapsalus seminari
„Toetused poollooduslike alade
säilitamiseks“.
11.04 Keskkonnaamet korraldas Karula
rahvuspargi külastuskeskuses
infopäeva sünteetiliste taimekaitsevahendite mõjust loodusele.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado

Kroonika

Linnutundmise võistluse võitis
Tamsalu gümnaasiumi võistkond

tuvastada Eesti loomamuinasjutu
järgi tänavuse aasta lind rasvatihane. Linnuviktoriini korraldas TÜ
loodusmuuseum ja botaanikaaed,
auhindadega toetasid Eesti ornitoloogiaühing ja Loodusajakiri.
TÜ loodusmuuseum /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

12. aprill: lehti veel pole, aga põõsastikud on mitmevärvilised
12.–14.04 Tallinnas sai kokku Läänemere
merekeskkonna kaitse komisjoni
alatöörühm HELCOM Submerged,
et arutada Läänemere keskkonnaohtusid.
13.04 TÜ ajalooline arhitektuuriansambel sai Brüsselis Euroopa
kultuuripärandi märgise päevade
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Foto: Toomas Jüriado

auhinnatseremoonial Euroopa
kultuuripärandi märgise (vt
EL 3/2016, lk 7).
14.04 TÜ karjäärikohvikus rääkisid presidendi tunnustatud teadlased
Sulev Kõks, Ergo Nõmmiste,
Andra Siibak ja Leho Tedersoo
teadlaskarjääri kujunemisest.
14.04 Tallinna ülikooli seminar „Rannik
ja meri“ keskendus mere ja rannikualade elupaikade ning liikide
seirele.
15.04 Eesti loodusmuuseumi seenioride
loodusklubi kohtumisel tutvuti
samblike maailmaga.
15.04 Konverents „C. R. Jakobson,
looduskaitse ja Soomaa“
C. R. Jakobsoni talumuuseumis
Kurgjal.
16.–17.04 Sündmusterohke nädalalõpp Tallinna loomaaias: vaadati
tõsielufilmi „Dublini loomaaed“,
avati näitus „Kuidas loomad reisivad?“, peeti amuuri leopardi Darla
12. sünnipäeva jpm.
16.–24.04 Näitus „Uusi toataimi ja
põnevaid palme“ Tallinna botaanikaaias.
16.–17., 22.–23. ja 23.–24. 04 Vilsandi,
Matsalu ja Soomaa rahvuspargi noore looduskaitsja Junior
Rangeri kevadseminarid.
16., 17., 21. ja 24.04 VapramäeVellavere-Vitipalu sihtasutuse üritused: õppepäev „Linnud“ (Riho
Kinks); rahvakalendripäev „Aprill
rahvakalendris“; loodusõhtu
„Aasta liblikas – mustlaik-apollo“
(Urmas Tartes) ning matkamaraton.
18.04 Tallinnas toimus Euroopa Liidu
Copernicuse mereteenuse infopäev.
19. ja 20.04 Eesti rohelise liikumise rohelise tee õhtud: Tallinnas taastuvenergia mikrolahendustest kodumajapidamisele (Andres Meesak),
Tartus Pariisi kliimalepingu mõjust
Eestile (Mihkel Pukk).

Aprill on urvakuu
20.04 TÜ loodusmuuseumi linnuviktoriin 6.–9. klasside õpilastele.
20.04 Kanepikonverents „Kas päästab
või laastab…“ Eesti põllumajandusmuuseumis.
21. ja 26.04 Eesti ornitoloogiaühingu ja
Tallinna linnuklubi loodusteemaliste mälumängude hooaja viimased voorud Tartus ja Tallinnas.
21.–23.04 Maamessil Tartus osales tavapäraselt ka Loodusajakiri.
22.04 Keskkonnaminister Marko
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Foto: Toomas Jüriado
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Üks Supilinna päevade traditsioone on valida linnaosa kõige paremini korda tehtud maja. Tänavu naelutati tunnustusmärgis Lepiku 5 asuva maja seinale

Supilinna päevadel tehti taimeorienteerumist ja uuriti tiigielustikku

T

artu Supilinna selts on aastaid korraldanud linnaosa
päevi: tänavused Supilinna
päevad 18.–24. aprillil olid juba viieteistkümnendad.
Üritusterohkes programmis oli
ka looduse ja keskkonnaga seotud
tegevusi. TÜ loodusmuuseum ja
botaanikaaed kutsusid tartlasi taimeorienteerumisele ja tiigielustikku uurima. Kahel päeval toimunud
taimemängu eesmärk oli saada tuttavaks botaanikaaias kasvavate liikidega ja anda ülevaade taimemaailma mitmekesisusest. Tiigielustiku

õpitoaga liitunud said kahvadega
veeloomakesi püüda, neid binokulaari all vaadelda ja määrata.
Kahel korral oli huvilistel võimalik
suunduda juhendaja seltsis retkele
Supilinna konnatiigi äärde. Kavas
oli ka Supilinna loodusretk, permakultuuri õpituba „Kuidas tuua oma
aeda elu“ ja Supilinna puid tutvustanud jalutuskäik arboristiga, looduslodi viis linnulauluretkele Emajõel,
kaasa lõi Tartu loodusmaja oma
taaskasutuse töötubadega.
Supilinna selts / Loodusajakiri

TÜ botaanikaaia kevadnäitusel
sai harjutada külvikunsti

T

artu ülikooli botaanikaaia näitusel „Totaalne
tõusmine“, mida sai
vaadata 8. aprillist 8. maini,
oli rõhk seemnetel ja külvamisel. Sai teada, kust saavad
botaanikaaiad täiendust oma
taimekollektsioonidele, kuidas jõuavad eksootilised seemned aednikeni ning milliseid
nippe kasutada, et seemnest
tärkaks taim. Näituse tegevusnurgas võis näpud mullaseks
teha, proovida külvata ja meisterdada taimesilte.
TÜ botaanikaaed /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Näitusel sai
muu hulgas
uudistada
ümbrikke,
millega
on botaanikaaiale
saadetud
seemneid

o
Foto: Toomas Jüriad

Paarituv hallhülgepaar Lincolnshire’is Ühendkuningriigis

Alanud on hallhülgejahi aeg

K

eskkonnaamet lubab tänavu küttida 42 hallhüljest ehk
ühe protsendi eelmisel aastal loendatud hallhülge asurkonnast,
4237 loomast. Kogu Läänemeres elab
veidi üle 30 000 hallhülge.
20. sajandi algul elas Läänemeres
umbes sada tuhat hallhüljest. Nende
arvukus vähenes tõhusamate vintrelvade kasutuse ja kohati hüljeste küttimise eest makstud preemiate tõttu.
Ränka mõju hakkasid muu hulgas
avaldama Läänemerre sattunud keskkonnamürgid, nii et hülged sattusid

sajandi teiseks pooleks väljasuremisohtu. 1970. aastate alguses hülgejaht
keelustati. Nüüd on olukord tublisti
paranenud ning Soome ja Rootsi eeskujul lubab Eestigi taas mõõdukat hülgejahti. Küttida võib hallhüljest väljaspool poegimise ja poegade iseseisvumise aega, 15. aprillist 31. detsembrini. Jahimehel peab olema jahitunnistus
ja läbitud suuruluki laskekatse. Küttida
ei ole lubatud kaitsealadel, kus kaitstakse hall- või viigerhülgeid.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Ahto Kaasik on valmis saanud
hiierahva pühapaikade raamatu

A

hto Kaasik, kes
on juba veerand
sajandit
uurinud, tutvustanud ja kaitsnud pühapaiku, esitles
aprilli algul oma raamatut „Põlised pühapaigad.
Oleme hiierahvas“.
Laiale lugejaskonnale
mõeldud ülevaatlik värvitrükis raamat kõneleb
autori kinnitusel samavõrra põlistest looduslikest pühapaikadest ja
meist endist – Euroopa kontekstis haruldasest ja erilisest hiierahvast. Raamatust selgub, et Eestis on
loodust kaitstud ilmselt sama kaua,
kui vana on meie inimasustus: hiied
on ühtaegu loodusreservaadid ning

kombetalituste paigad.
Tänu paljude heade
fotograafide kaastööle
jagavad raamatusse valitud pildid teaberikkuse kõrval ka lummavaid
hetki. Teemasse aitab
omakorda süveneda hulk
pärimuslugusid ja ajaloolisi teateid. Raamatu
kaanel on Tamme-Lauri
tamm, mille on tähistaeva taustal
jäädvustanud Martin Mark. Teose on
kujundanud Ivi Piibeleht, toimetanud Ingrid Koppel ning kirjastanud
Pegasus.
TÜ looduslike pühapaikade keskus
/ Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Pomerants kirjutas New Yorgis
Eesti poolt alla Pariisi kliimakokkuleppele.
22.04 Kundas tähistati 25 aasta möödumist tsemenditööstuse rekonstrueerimise algusest.
22.–24.04 Linnufoto meistriklass Arne
Aderiga Matsalus.
23.04 Tartus oli järjekordne mess „Maale
elama“.
23.04 TÜ loodusmuuseum viis linnuretkelised Tartumaa luhtadele.
23.–24.04 Tallinnas toimus rahvusvaheline ratsionalistide konverents.
25.04 Tallinnas peeti seminar
„Kliimamuutustega kohanev Eesti
2030: miks ja kuidas?“.
26.04 Keskkonnaministeeriumi korraldatud konverentsil „Hea
peremees ühisele varale“ arutati
maapõuestrateegia loomist.
26.04 TTÜ rahvusvahelise tudengiorga
nisatsiooni BEST konverentsi
„Mõtted lendu“ keskkonnakohvikus otsiti keskkonnaprobleemide
lahendusi.
27.04 Kohtla-Järvel lõpetati pidulikult
piirkonna veevarustussüsteemide
renoveerimine.
28.04 Eesti looduseuurijate seltsi ettekandeõhtul „Šaakal – võõrast
omaks!“ rääkis Peep Männil.
28.04 Tallinna teletornis lõpetati EestiŠveitsi koostööprogramm Eesti
keskkonnaseire võimekuse edenduse kohta.
28.04 Keskkonnaamet korraldas Raplas
planeerimise ja ruumilise arengu
infopäeva.
28.–29.04 Tallinnas Kultuurikatlas peeti
õpilaste teadusfestival, mille
raames anti kätte auhinnad
õpilaste teadustööde konkursi
võitjatele.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Jpacarter/Wikimedia

Kroonika

29. aprill: toomingad kasvatavad õiepungi
29.04 Keskkonnaamet kinnitas
Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava.
30.04 Eesti ornitoloogiaühing tähistas
Taevaskoja 95. sünnipäeva.
30.04 Tallinnas toimus võistluse
„Looduse aasta foto 2016“ galakontsert; Looduse Omnibuss
sõidutas kohale ka tartlased.
30.04 Eestimaa looduse fond kutsus
kõiki rahvusvahelisel konnapäeval
kahepaikseid aitama.
30.04 Eesti loomakaitse selts korraldas
Tallinnas oma vastutustundliku
lemmikloomapidamise kampaania raames pereürituse „Õnnelik
loom“.
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Mikroskoop

Foto: Jan Lepamaa, Eesti Looduse fotovõistlus 2014

Kest ei kesta!
üks rohutirts läks kõndima
ei saanud aga kõndida
kest oli liiga kitsas tal
ja jalad lühikesed all
ta mõtles minna lendama
ei saanud aga lennata
sest tiivad polnud valmis veel
see tirts ei olnud valmik veel

N

ii nagu lapsed vahetavad kasvades riideid – aina
suuremate vastu – peavad putukad ja muud lülijalgsed kasvades vahetama kesta. Seda nimetatakse kestumiseks. Tegelikult kanname meiegi kesta ja
kestume: ka meie naha pinnarakud on loovutanud elu, et
muutuda sitkeks kestaks ja kaitsta alumisi, elusaid rakke
vigastuste ja igasuguste sissetungijate eest. Kuni kuluvad
tolmuna maha ja annavad raske piirivalvetöö teatepulga
alumistele rakkudele edasi. Lülijalgse-jõnglased heidavad
aga oma kesta maha ühes tükis. Ja on siis mõnda aega õige
õrnad, kuni uus kest taheneb.
Muuseas, pildil ei kestu sugugi mitte rohutirts, vaid
hoopis ritsikas. Tirtsud toituvad taimedest ja on lühikeste
tundlatega, ritsikad peavad jahti ja nende tundlad on
silmatorkavalt pikad. Lennukõlblikke tiibu ei saa aga
ükski tirts, ritsikas ega muu putukas enne, kui alles pärast
viimast kestumist – täiskasvanu ehk valmikuna.

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.

Millisel putukal on raske käppa anda?
Mille kohta hüüavad metskitsed: „jee – see on midagi meie jaoks“?
Miks nühib sokk näoga pajuoksi?
Mitu paari kanakulle pesitseb Tallinnas?
Mida viskavad soolise võrdõiguslikkuse entusiastid nina peale isaslõvidele?
6. Kes on esimene eestlasest teaduskraadiga põllumajandusteadlane?
7. Mitu tahket eksoplaneeti leidub universumis?
8. Millega sai 2007. aastal hakkama Hadoram
Shirihai?
9. Kus elavad pukud ja pukid?
10. Kus asub Karilatsi II?
11. Kes on pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. juuniks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee või
paberkirjaga meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus.
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Valge-toonekurg kannab poegadele toitu kõhus (lk 16).
2. 17. oktoobril 1950 asustati
Puhtu ornitoloogiajaama juures Eesti loodusesse kährikkoerad (lk 25).
3. Tšaadi järv lasti tühjaks põllumajanduse tõttu (lk 46).
4. Suukilpkunn elab Setomaal
(lk 69).
5. Hirmsa Antsu tagatuba asus
Kuresel (lk 37).
6. Antonio de Pigafetta nägi
1520. aastal Tulemaa metsaga
kaetud rannikul öösel põlemas
rohkesti tulesid (lk 64).
7. Laevametsa raieringiks määrati 1923. aastal 150 aastat
(lk 52).
8. Enamik linnuhuvilisi saab loodusesse vaid nädalavahetustel
(lk 11).
9. Maailmameres leidub ligi miljard tonni prügi (lk 5).
10. Pildil on üks maailma mürgisemaid loomi meduus Malo
kingi (lk 35).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. juuniks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005
Tartu. Lahenduse saajatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel loosime
välja ajakirja Eesti Mets aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Andres Pinsel Pärnust. Õige vastus oli „ ... palju linde oleks ...“.
Kokku saime 35 õiget vastust. Enim meeldis artikkel lindude rändest ja valge-toonekure aastaringist.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Et haigrud on küllalt head lendajad, siis
ei asu pesad iga kord mitte veekogude
ääres. Nii Võika asundus asub Peipsist ca
14 km läände ja Võhandu jõest ca 4 km itta.
Veriora asundusest jääb aga Võhanduni
ca 3 km ja Pihkva järveni ca 15 km.
Haigruid on nähtud liikumas põldudel ja
heinamaa tiikide ääres. Kuid meelsamini
lendavad nad siiski kalale nii Peipsile kui ka
Võhandule. Ühe mahalastud kalalt tulnud
haigru pugus oli 21 12–13 cm pikkust
kala (kiisku, ahvenaid, sudakaid, särgi). Nii
osutub haigur teataval määral kalandusele
kahjulikuks noorte kalade söömise tõttu. Et
aga hall haigur meil vähesel arvul esineb,
tuleks teda siiski hoida kui loodusmälestusmärki, arvestades eriti tema uhke kuju
esteetilist väärtust meie suurvormidevaeses loomastikus [Linda Sibul-Ritsland:
Andmeid halli haigru esinemise kohta
Võrumaal, 1936]

Õitseva õunapuu võras laulev aed-lepalind on ilus vaatepilt. Aga aias pesitseva
linnu argipäev on kõike muud kui lust ja lillepidu: väikekiskjaid on siin märksa
tihedamalt kui metsas. Kuigi inimsilmale on lepalind keset rohelust väga silmatorkav, kaitseb teda neljajalgsete eest omalaadne varjevärvus. Kass ja koer ei erista
oranži rohelisest, nende silmale sulandub lind lehetoonidesse

55 aastat tagasi

Lehekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Mai lõpul või juuni algul sünnitab metskits
enamasti 1–2, harvem 3 talle. 1960. aasta
20. juulil kella 21.30 paiku oli aga mul juhus
Kilingi metskonna Lohkma vahtkonnas
(Pärnu linna piirkond) jõeäärsel lagedal
heinamaal vaadelda metskitse nelja tallega.
Talled olid kõik normaalselt arenenud ja
elurõõmsad, kuid ema ise oli võrdlemisi
kõhn ja reitel ei olnud kogu karv vahetunud, ehkki tavaliselt metskitsedel kevadine
karvavahetus toimub maikuu jooksul.
Võimalus, et talled pärinevad mõnelt teiselt, hukkunud metskitselt, on ebatõenäoline, sest ümbruskonnas ei esine salakütte
ega röövloomi, samuti on väheusutav
teiselt kitselt pärinevate tallede niivõrd sõbralik seltsimine uue ema ja selle talledega.
[Ivar Etverk: Metskitsel neli talle, 1961]

30 aastat tagasi
Loodusfotot võib teha mitmetel eesmärkidel. Minule on looduse pildistamine olnud
kõigepealt paeluv harrastus, fotoaparaat
aga abimees valguse, värvide ja vormide
maailma tunnetamisel. Nüüd on temast
saanud mingil määral ka elatise hankimise
tööriist. Ja aasta-aastalt puutun kokku
järjest suureneva vajadusega loodus
fotode järele. Kõikvõimalikesse klubidesse
organiseerunud inimesed on valmis õhtu
otsa vaatama värvislaide lilledest, lindudest,
putukatest, ämblikuvõrkudest, looduskaitsealadest. Nad vaatavad ühtviisi samblikumustreid ja jäälilli ega vaja sinna juurde
peaaegu mingeid selgitusi. Kõige rohkem
meeldivad rahvale pildid metsloomadest ja
metsalilledest. Huvitab ehe, puhas ja puutumatu loodus. Nagu janused allikal. [Fred
Jüssi: Kõnelevad pildid, 1986]

80

|400| EESTI LOODUS MAI 2016

210 (snd 1806)
08.05 Jakob Johnson, esimene eestlasest
teaduskraadiga põllumajandusteadlane (srn 1865)
190 (snd 1826)
06.05 Peter Leopold von Schrenck,
etnograaf ja loodusteadlane
(srn 1894)
150 (snd 1866)
11.05 Martina Irö (Irina Luik),
setu rahvalaulik (srn 1947)
110 (snd 1906)
01.05 Arnold Päev, mesinik ja mesindusteadlane (srn 1987)
28.05 Maria Aksel, bioloog (srn 1993)
30.05 Hans Kauri, zooloog, loomaökoloog ja
poliitik (srn 1999)
105 (snd 1911)
05.05 Richard Kalmet, põllumajandusteadlane ja pedagoog (srn 2006)
95 (snd 1921)
03.05 Laine Ilus, puuviljandusteadlane
(srn 1989)
13.05 Juhan Lepasaar, loodusemees
90 (snd 1926)
16.05 Ants Ilus, loomakasvatusteadlane ja
harrastusdendroloog (srn 2008)
16.05 Maret Kask, botaanik
18.05 Oskar Priilinn, geneetik ja taime
selektsionäär (srn 2012)
28.05 Jaan Terasmäe, kvaternaarigeoloog
(srn 1998)
85 (snd 1931)
05.05 Kaljo Jaagura, raadioajakirjanik, hariduselt agronoom
08.05 Ain Aitsam, merefüüsik
21.05 Uno Robert Kodres, matemaatik
(srn 1992)

80 (snd 1936)
07.05 Ain Dave Kiil, metsateadlane
08.05 Haljand Udam, tõlkija, entsüklopedist
(srn 2005)
13.05 Andres Karolin, agrometeoroloog
20.05 Maido Rahula, matemaatik
23.05 Marina Šestakov, botaanik (srn 2002)
75 (snd 1941)
06.05 Märt Rahi, bioloog-biofüüsik
07.05 Eva Nilson, botaanik-ökoloog
18.05 Otto Karma jun., matemaatik
20.05 Jaak Uibu, rahvaterviseteadlane,
onkoloog ja mikrobioloog
31.05 Aleksander Heintalu (Vigala Sass),
ravitseja, põllumajandusteadlane ja
teadmamees (srn 2015)
70 (snd 1946)
09.05 Ott Roots, keemik
14.05 Juho Kirs, geoloog
22.05 Enn Kaup, polaaruurija ja ökoloog
65 (snd 1951)
04.05 Ain Lavi, arheoloog
10.05 Alar Läänelaid, botaanik,
dendrokronoloog
25.05 Jaan E. Roots, keemik
31.05 Jüri Kask, geoloog
60 (snd 1956)
02.05 Urmas Kaup, geograaf ja kirjastaja
07.05 Katrin Möllits, geograaf ja looduskaitsja
55 (snd 1961)
17.05 Kalev Sepp, geograaf ja looduskaitsja
27.05 Eve Veromann, entomoloog
30.05 Tiit Hunt, zooloog
50 (snd 1966)
08.05 Thea Kull, botaanik
45 (snd 1971)
09.05 Ivar Ojaste, ornitoloog
28.05 Mari Jüssi, keskkonnakaitsja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Soodapritsitööd

Paekivi enne

Paekivi pärast

Vana palk enne

Vana palk pärast

Vana auto puhastamine

Fassaadipuhastus enne ja pärast

Soodapuhastust kasutatakse mustuse, värvi ja muude kattekihtide eemaldamiseks, kahjustamata
seejuures puhastatavat pinda. Puhastusainena kasutatakse söögisoodat (sodium bicarbonate).
SOODAPUHASTUS ON ASENDAMATU:
• puidu ja palkmajade (uute ja vanade)
puhastamisel
• värvi eemaldamiseks erinevatelt pindadelt
• maakivi, paekivi, tellisseinte ja muude
kivifassaadide puhastamisel
• autode ja muu tehnika restaureerimisel ja
puhastamisel
• laevade kaatrite ja paatide puhastamisel

• skulptuuride, ausammaste ja hauakivide
puhastamisel
• tulekahju tagajärgede likvideerimisel
(eemaldab ka ebameeldiva lõhna)
• grafiti eemaldamisel
• toiduainetööstuse mehhanismide ja
seadmete puhastamisel
• tänavakivide ja sillutiste puhastamisel
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AURIS HYBRID

YARIS HYBRID

KUUMAKSE
ALATES

KUUMAKSE
ALATES

SOOVITUSLIK
JAEMÜÜGIHIND
ALATES 17 930 €

SOOVITUSLIK
JAEMÜÜGIHIND
ALATES 14 240 €

167 €

139 €
PARGI TASUTA*

TULE
PROOVISÕIDULE
JA TEEME EESTI
ROHELISEMAKS!
Iga proovisõit Toyota hübriidiga lisab Toyota rohelisse
fondi kuldviljakpalmi, mis on NASA uuringute järgi
üks tõhusamaid õhku puhastavaid toataimi. Fondi
kogunenud taimed kingime Eesti lasteaedadele, et meie
tulevik kasvaks puhtama õhuga rohelises keskkonnas.
Loe head tegevast proovisõidust lähemalt toyota.ee

AUTOMAATKÄIGUKAST
STANDARDVARUSTUSES
Auris Hybrid kombineeritud kütusekulu 3,5–4,0 l/100 km, CO emissioon 79–92 g/km. Ostes
Toyota Liisinguga 17 930-eurose netohinnaga AURISE 15% sissemaksega, on aastane
ﬁkseerimata intressimäär 0,99% + 3 kuu EURIBOR ja krediidikulukuse määr 1,23% aastas. Krediidi
kogusumma 60 kuu jooksul on 18 560,34 eurot, milles sisalduvad ﬁnantseerimise eeltingimuseks
oleva kasko- ja liikluskindlustuse maksed. Kogukulu arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke
sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive ega hindamisakti tasu. Pakkumine kehtib kuni 30.06.2016.
Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Lõplikud liisingutingimused sõltuvad
mudelist, kliendist ja valitud lisavarustusest. Tutvuge liisingutingimustega toyota.ee ning vajaduse
korral konsulteerige asjatundjaga. Foto on illustratiivne. * Vaata lähemalt: toyota.ee/europark

