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Toimetaja veerg

1853. aastal asutatud Eesti loo-
duseuurijate seltsi 572.  koos-
olekul 12.  mail 1921 loodi 

LUS-i ornitoloogiasektsioon, mille 
esimeheks sai Johannes Piiper. 
Tollase koosoleku trükitud kokkuvõ-
te oli LUS-i aruannete sarja 28. köites 
veel saksakeelne nagu kogu seltsi too-
nane asjaajamine. LUS-i president oli 
tollal keemiaprofessor Georg Rudolf 
Wilhelm Landesen, kelle olulisemad 
teadustööd käsitlesid vesilahuste soo-
juspaisumist. 

578.  koosolekul 24.  novembril 
1921 kinnitati ornitoloogiasektsioo-
ni põhikiri. LUS-i aruannetes on see 
toodud kõigepealt eesti ja siis saksa 
keeles. „Ornitoloogilise Sektsiooni 
ülesandeks on: a)  Kodumaa lindude 
teaduslik uurimine ja laiemate ringi-
de tutvustamine kodumaa lindude-
ga, ja nende eluga. Viimaseks otstar-
beks korraldab sektsioon referaadi-
õhtuid, populaarteaduslisi loenguid 
ja ekskursioonisid; b) Lindude kaitse, 
käsi käes looduse mälestus märkide-
kaitse sektsiooniga. Ornitoloogiline 
Sektsioon seisab koos Loodusuurijate 
Seltsi liikmetest. Esimehe valib 
Loodusuurijate Selts, mille juures 
ornitoloogilisel sektsioonil 
õigus on kandidaate ette 
panna.“

Iseseisev Eesti orni-
toloogiaühing sündis 
70 aastat pärast orni-
toloogiasektsiooni asu-
tamist: 1.  mail 1991. 
Tollaseid sündmusi on 
meenutanud 
i s e s e i s v a 
ü h i n g u 
e s i m e -
ne esi-
mees 

prof  Raivo Mänd Tiirutaja 
märtsinumbris (www.eoy.ee/
p i c s / 1 1 0 9 _ Ti i r u t a j a _ 5 1 . p d f ) . 
Ornitoloogiaühingu tegevus on nii-
võrd oluline, et otsustasime mai-
numbri pühendada EOÜ ja üldise-
malt lindude temaatikale.

Linnustiku artiklitest tõstaksin 
esile Euroopa lindude atlase uue köite 
ülevaate (lk 38–42). Siit selgub atlas-
te toimetamise tähtsus, näiteks arvu-
kaid roherähni leide Venemaal tuleks 
kriitilisemalt hinnata. Meie linnuatla-
se koostamisel on suur hulk roheräh-
ni leide ümber hinnatud hallpearäh-
ni leidudeks. Pealtnäha vähetähtis 
täpsustus, ent kui tahame linnustiku 
muutusi teaduslikult hinnata, ei saa 
kuidagi mööda algandmete õigsuse 
hindamisest.

Ornitoloogiasektsiooni algusae-
gadel oli teine oluline tegevusvald-
kond lindude kaitse, mis on ka prae-
guse EOÜ põhilisi tegevussuundi. 
Siinsest ajakirjanumbrist saab luge-
da põhjalikku ülevaadet põllulinnus-
tiku allakäigust viimasel kahel aas-
takümnel. 

Tänavusel Eesti looduseuurija-
te seltsi 168. tegevusaastal ja april-
lis peetaval 1358.  üldkoosolekul on 

mul nüüd hea võimalus LUS-i ase-
presidendina soovida õnne kuna-
gisest LUS-i sektsioonist välja 
kasvanud mittetulundusühingu-
le, mis on keskkonnavaldkonnas 
üks Eesti tegusamaid ja oluli-
semaid. Üheskoos tegutsedes – 
ajakirjas Eesti Loodus, Eesti loo-

duseuurijate seltsis ja Eesti 
ornitoloogiaühingus 

– oleme kindlasti 
edukamad! 
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Linnustiku uurimise ja 
kaitse esimene sajand

Sektsioon seisab koos Loodusuurijate 
Seltsi liikmetest. Esimehe valib 
Loodusuurijate Selts, mille juures 
ornitoloogilisel sektsioonil 
õigus on kandidaate ette 
panna.“

Iseseisev Eesti orni-
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70 aastat pärast orni-
toloogiasektsiooni asu-
tamist: 1.  mail 1991. 
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ü h i n g u 
e s i m e -
ne esi-
mees 

takümnel. 
Tänavusel Eesti looduseuurija-

te seltsi 168. tegevusaastal ja april-
lis peetaval 1358.  üldkoosolekul on 

mul nüüd hea võimalus LUS-i ase-
presidendina soovida õnne kuna-
gisest LUS-i sektsioonist välja 
kasvanud mittetulundusühingu-
le, mis on keskkonnavaldkonnas 
üks Eesti tegusamaid ja oluli-
semaid. Üheskoos tegutsedes – 
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Sõnumid

Aasta lõpuks valmib Tartu 
linnamikroobide uuring

Teadlastele pole seni täpselt 
teada, milline on mullamik-
roobide seisund linnades 

ning kuidas aitab linnaruumi kujun-
damine hoida ja parandada mik-
roorganismidele soodsaid tingimusi.

Selleks et osata linnakeskkon-
na kavandamisel teha nii elurikkust 
kui ka linnaelanike tervist toeta-
vaid otsuseid, plaanivad Tartu üli-
kooli teadlased analüüsida Tartu 
linna mullas peituvaid mikroobe. 
Uuringut juhib ökoloogia ja maatea-
duste instituudi botaanikaprofessor 
Meelis Pärtel.

Tihedat koostööd tehakse Tartu 
ülikooli kliinikumi lastearstidega, 
kes on pikka aega uurinud kesk-
konna mõju laste allergia, 1. tüüpi 

diabeedi ja muude immuunvahen-
datud haiguste kujunemisele. Nüüd 
soovitakse teada saada, kus on 
Tartu linnas häid mikroobe kõige 
rohkem ja kas need on seotud ini-
meste tervisenäitajatega.

Proove on plaanis koguda muu 
hulgas parkidest, era- ja avalikest 
aedadest, koolide ja lasteaedade 
ümbrusest, spordiväljakutelt, aga 
ka siseruumide lillepottide mul-
last. Analüüsid saavad tehtud sügi-
seks, tulemused selguvad tänavuse 
aasta lõpuks. Uuringu tulemusi soo-
vib kasutada Tartu linnavalitsus, et 
nende toel teha paremaid planeeri-
misotsuseid. 

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Kohtuotsus lõpetas kevadise hanejahi

Keskkonnaamet andis märtsi 
lõpus välja korralduse, mis 
võimaldas viie Eesti maakon-

na põldudel küttida suur-laukhanesid 
ja valgepõsk-laglesid. Eesti ornitoloo-
giaühing vaidlustas selle ja 16.  april-
lil otsustas Tallinna halduskohus, et 
kevadine hanejaht tuleb lõpetada.

Ornitoloogiaühingu kaebus tugi-
nes väitele, et kevadine hanejaht 
pole vajalik, kuna olemas on sama-
väärsed abinõud, mis kahjustavad 
loomastikku vähem. Kohus nõus-
tus, et ei ole teadusuuringutel põhi-
nevaid andmeid selle kohta, nagu 
oleks jaht tõhusam kui muud hei-
dutusmeetmed, mille käigus linde 
ei tapeta. Kohus käsitles väga põh-
jalikult OÜ Rewild tehtud kaheaas-
tase uuringu tulemusi, mille järgi 
on mittesurmavad meetodid hanede 
peletamisel sama tõhusad kui keva-
dine jaht. 

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri
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Tartus algavas mullamikroobide 
uuringus soovivad botaanikud ja 
lastearstid teada saada ka seda, kui 
palju eri liike leidub lasteaedade ja 
koolide õuealadel 

Haned lahkuvad mai teisel poolel. Kes märkab enne seda põlluservas hanesid 
varitsevaid püssimehi, peaks sellest kohe teada andma riigiinfo telefonile 1247 
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Puidust 
postmark
tähistab Järvselja 
metskonna 
juubelit

Järvselja õppe- ja katsemets-
kond, Eesti metsandushari-
duse ja metsateaduse süda, 
sai 13.  aprillil saja-aastaseks. 

Täpselt sel päeval esitleti juu-
beliks välja antud erilist marki, 
mis on trükitud puidulehele ehk 
spoonile. 

Järvselja margil on kujuta-
tud Kuninga mändi, mis on üks 
Eesti vanimaid puid. Uuringute 
järgi on männi vanus ligi 390 
aastat.

Margiplokile ja esimese päeva 
ümbrikule on peale männi vali-
tud pildid ürgmetsa matkarajast 
ja taimeaiast. Järvselja ürgmets 
on Eesti vanim metsakaitseala, 
mis jäeti aastal 1924 puutuma-
tult seisma loodusereservaadi-
na. Taimeaed ümbriku kujun-
duses meenutab aga fakti, et 
Järvseljal on ligi poolteist sajan-
dit katsetatud, kuidas kasva-
vad meie kliimas mitmesugu-
sed võõrpuuliigid. Taimeaed on 
Järvseljal siiani, see on aian-
dushuviliste inimeste hulgas 
menukas. Margi on kujundanud 
kunstnik Indrek Ilves.

Eesti maaülikool / 
Loodusajakiri

Päästjad tõid korallimürgiga saastunud Pernova loodusmajast 19. aprillil välja ka 
üle viiekümne loomatopise, mida asuti väljas puhastama  

Pärnus asuva Pernova loodus-
maja uue mereakvaariumi sis-
seseadmisel sai kuus tööta-

jat mürgistuse ja üks inimene viidi 
koguni haiglasse. Mürkaine palitok-
siin vabanes 8.  aprillil, kui puhastati 
koralle ja kivimeid ning need puutu-
sid kokku õhuga. 

Palitoksiin, mida toodavad peami-
selt korallid perekonnast Palythoa, 
häirib rakus naatriumi-kaaliumipum-
ba tööd. Vee all olevad korallid ei 
kujuta endast ohtu. 

Aprilli eelviimasel nädalal tõid 
päästjad loodusmajast välja nii palju 
varustust ja esemeid kui võimalik ning 
puhastasid need vabas õhus. Välja 

toodi need esemed, mis ei kanna-
ta tugevaid kemikaale, näiteks elekt-
roonikaseadmed, dokumendid ja hulk 
eksponaate. Seejärel alustati majas 
puhastustöid.

Korallimürgistused on üsna harul-
dased; olukorra lahendamiseks on 
loodud eksperdirühm, kuhu peale 
loodusmaja esindajate kuuluvad Tartu 
ülikooli mereökoloogia professor 
Jonne Kotta, keemiateadlased Koit 
Herodes, Tõiv Haljasorg ja Katrin Idla 
ning päästeameti Põhja pommirühma 
juhataja Raido Taalmann. 

Pernova loodusmaja / 
päästeamet

Keskkonnasõbralik omavalitsus 
saab tunnustust taotleda mai lõpuni

Keskkonnaministeerium kor-
raldab juba teist aastat kesk-
konnasõbraliku omavalitsuse 

konkurssi. Mullu valis žürii auhinna 
vääriliseks Saaremaa valla. Tänavu 
selgub kaks parimat: üks kuni 10 000 
elanikuga kohalike omavalitsuste 
seast ja teine nende hulgast, kus ela-
nikke on rohkem. Mõlema kategoo-
ria võitjad saavad keskkonnainves-

teeringute keskuselt investeeringura-
ha ja õiguse kasutada keskkonnamär-
ki „Aasta keskkonnasõbralik kohalik 
omavalitsus“. Kandideerimiseks tuleb 
esitada elektrooniline ankeet veebi-
keskkonnas www.keskkonnatunnus-
tused.ee hiljemalt 31. mai südaööks.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Uus mark on esimene omalaadne, 
varem pole Eestis marke puidu-
lehele trükitud
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Pärnu loodusmaja akvaariumi 
kolimine tekitas korallimürgistuse



Sõnumid

MAI 2021   EESTI LOODUS                    5|325| 

Tunamullu paigaldati Tartu-
Tõravere meteoroloogia-
jaama  Suurbritannia ilma-

teenistuse Met Office eksperi-
mentaalne äikesedetektor LEELA. 
Praeguseks on Euroopas kokku 
seitse sellist mõõteriista. Aprillis 
allkirjastas keskkonnaagentuur 
lepingu, mille põhjal jätkub koos-
töö veel kolm aastat. Kuna uut 
tüüpi detektoreid alles katsetatak-
se, pole kogutud andmed veel ava-
likud. Tulevikus saab nende toel 
koostada ilmaprognoose, samu-
ti on infost kasu äikeseilmastiku 
uurimisel.

Keskkonnaagentuuril endal on 
kaks Vaisala äikesedetektorit, mis 
kuuluvad Põhjamaade äikesedetekto-
rite võrgustikku NORDLIS. Esimene 
paigaldati 2005.  aastal Tartu-Tõra-
vere meteoroloogiajaama ja teine 

2017.  aastal Lääne-Nigula meteojaa-
ma.

2020. aastal registreeris NORDLIS 
Eestis kokku 31  082 pilv-maa tüüpi 
välku. Need algavad pilvest, kuid 
jõuavad maa peale ja võivad taba-
da hooneid ning inimesi. Kogu Eesti 
peale oli 2020.  aasta äikesehooajal 
kokku 65 äikesepäeva. Tänavu regist-
reeriti esimene välgulöök 7.  aprillil 
Võsu kandis.

Äikesest saavad peagi märku 
anda ka vabatahtlikud vaatlejad. 
Loodetavasti juba mais-juunis val-
mib riiklik ilmarakendus ILM+, mille 
kaudu saab peale muude ilmavaatlus-
te registreerida ka oma äikesevaatlu-
sed, mis aitavad täiendada ametlikku 
äikesekaarti.

Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

Eestis jätkub välguseire
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Telli linnudoominod otse  
kirjastusest  
www.pesapaik.ee või  
Eesti Ornitoloogiaühingust  
www.eoy.ee  
või küsi kauplustest. 

DOOMINO on kõigile tuttav lauamäng,  
aga linnudoomino eeliseks on lisaks toredale 
ajaviitele ka lindude tundmaõppimine. 
Mängureeglid on samad nagu tavaliselgi 
doominol, aga klotsidel on numbrite asemel 
linnud, igas mängukomplektis 7 linnuliiki, 
kokku 28 klotsi. 
 Mängukarbist leiate ka raamatukese, kus  
 iga linnu kohta on tutvustav tekst ning foto.  
 Sobib igale eale, eelistatult alates  
 kolmandast eluaastast.

NAERUKAJAKAS
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JÄÄKOSKEL

JÄÄKOSKEL

KÜHMNOKK-LUIK

VALGEPÕSK-LAGLE

KÜHMNOKK-LUIK

VALGEPÕSK-LAGLE SINIKAEL-PART

SINIKAEL-PART

SÕTKAS

Äikesedetektor keskkonnaagentuuri 
Lääne-Nigula vaatlusjaamas
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Keskkonnakäpa konkurss ja noore 
looduskaitsja märgid ootavad kandidaate

Keskkonnakäpa konkursiga 
tunnustatakse keskkonna-
hoidlikku haridust, osavõ-

tuks saab 9.  maini täita ankee-
di veebilehel keskkonnatunnus-
t u s e d . e e / e t / k e s k k o n n a k a p p . 
Kandideerida saab lasteaed, õpi-
lasrühm/klass, õpetaja, kool ja 
keskkonnaharidust pakkuv orga-
nisatsioon.

Noore looduskaitsja märgi-
ga tõstetakse esile kuni 26-aastas-
te aktiivsete looduskaitsjate tege-

vust, kandidaate saab esitada kuni 
14.  maini. Ettepanekud tuleb saata 
keskkonnaministeeriumi loodus-
kaitse osakonda (Narva mnt  7a, 
15172 Tallinn) või e-postiga aad-
ressil keskkonnaministeerium@
envir.ee.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Sõnumid

Märtsis jõudsid Läänemaa 
Suursoos ehk Eesti seni 
suurimal madalsoo taas-

tamise alal – umbes 3300 ha – lõpu-

le kaheksa kuud väldanud veerežii-
mitaastamistööd. Tallinna ülikooli 
ökoloogiakeskuse projekti Life Peat 
Restore raames käis töö korraga kuni 

nelja ekskavaatoriga. 45 kilomeetri 
pikkuse kraavivõrgu tõkestamiseks 
rajati 173 paisu ja 12,4 kilomeetrit 
turbatamme.

Kuna sood läbivad kraaviks õgven-
datud Piirsalu jõgi ja Kaldamäe oja 
on võetud kaitse alla lõheliste kude-
misveekogudena, ei saanud neid pai-
sutada. Et vähendada nende kuiven-
davat mõju ja tõsta veetaset soos, 
on piki Piirsalu jõge ja Kaldamäe oja 
rajatud turbatammid, mis tõkesta-
vad vee äravoolu soost. Projekti käi-
gus avati kalarändeks Kaldamäe oja 
2,7 km pikkune kinnikasvanud lõik.

Kõik paisud ja tammid on raja-
tud turbast; puitu ega tehismaterja-
le ei ole kasutatud. Tööd on tehtud 
põhimõttel, et taastamisala ja sealsed 
paisud ning muud rajatised ei vajaks 
edaspidi hooldust. Nüüd on loodud 
eeldused soole omase veerežiimi ning 
loodetavasti ka taimestiku ja muu 
elustiku taastumiseks. 

Sood taastatakse projektipõhiselt. 
See projekt saab tänavuse aastaga 
läbi, kuid veerežiimi taastamise tõe-
lised tulemused ehk mõjud taim-
kattele ja süsinikubilansile ilmne-
vad alles aastate pärast. Seega on 
väga vajalik leida võimalus jätka-
ta Suursoo kompleksset taimkatte, 
hüdroloogia, vee- ja turbakeemia 
ning kasvuhoonegaaside seiret ka 
pärast projekti lõppu.

Tallinna ülikooli ökoloogia keskus / 
Loodusajakiri
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Piki kraaviks õgvendatud Kaldamäe oja rajatakse turbatamm takistamaks vee ära-
voolu soost kraavi 

Läänemaa Suursoo
taastamise tööd on lõppemas
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Loodusõhtut 
aasta loomast 
rotist saab 
järelvaadata

Tartu ülikooli loodusmuu-
seum korraldas 14. april-
lil virtuaalse loodus-

õhtu „Rotid – hästi tavalised ja 
väga ebatavalised loomad“, kus 
esines zooloog Andrei Miljutin. 
Loodusõhtu salvestist saab vaa-
data Tartu ülikooli loodusmuu-
seumi Youtube’i kanalilt youtu.
be/_-35ZRJ4yzc.

Aasta looma huvilisel tasub 
lugeda Eesti Looduse märtsi-
numbrit, kus Miljutin tutvus-
tab aasta looma roti sugulasi, ja 
aprillinumbris ilmunud artiklit 
kodurotist ja rändrotist.

Tartu ülikooli loodusmuuseum / 
Loodusajakiri
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Kodurott on arvatavasti endiselt levi-
nud Kagu-Eestis ja Peipsi rannikul  
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Milline on Eesti 
harrastuskalamees?
Keskkonnaministeeriumi telli-

tud värske uuringu kinnitu-
sel pole mullune eriolukord ja 

koroonaviirus harrastuskalamehi olu-
lisel määral mõjutanud. Keskmine har-
rastuskalastaja oli keskealine lõuna-
eestlasest mees, kes eelistas õngitseda 
kaldalt. 79% harrastajatest olid mehed, 
enamik keskealised või pigem noore-
mad. Naisi oli püüdjate hulgas 21%.

Koroona-aasta ainus märkimis-
väärne mõju harrastuskalapüügile 

avaldub kalapüügile tehtud kulutus-
tes: tunduvalt rohkem oli inimesi, 
kes sellele hobile 2020.  aastal üldse 
raha ei kulutanud või kui kulutati, siis 
märksa vähem kui näiteks 2018. aas-
tal. Selgelt suurenes nende kalasta-
jate hulk, kes tegid ainult hädavaja-
likke kulutusi. Uuringut saab lugeda 
keskkonna ministeeriumi kodulehelt.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kalamehed Reiu jõel tänavu aprillis 

8 haaravat
dokumentaalfilmi

Maikuu T kell 21.30 ja N kell 20.00

Keskkonnakuu
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Puhkemets vajab püsimajandust

Riigimetsa majandamise kes-
kus andis märtsis teada, et 
ootab 7. aprilliks ettepane-

kuid, kuidas majandada asumite lähe-
dal asuvaid puhkemetsi. 28 kogu-
konna esindajad esitasid suure ava-
liku huvi all olevate metsade kait-
seks avaliku ühispöördumise. Selle 
idee autorid on Suurupi merekind-
luse metsa toetajad Zoja Mellov ja 
Aivar Hannolainen. Pöördumist toe-
tavad ka säästliku metsamajanduse 
ja metsaökoloogia spetsialistid ning 
Eestimaa looduse fond.

Pöördumises rõhutatakse, et enne 
metsatööde plaanimist on oluli-

ne luua selgus mõistetes ning leppi-
da kokku kaasamise hea tava üksik-
asjad. Suure avaliku huvi all oleva 
metsa mõiste on aegade jooksul 
varieerunud. Seega tuleks läbi aru-
tada, mida see mõiste tähendab, mis 
on selle eesmärgid ja millised metsa-
majandusvõtted sellisele alale sobi-
vad. Niisugused metsad tuleb selgelt 
eristada intensiivselt majandatavatest 
metsadest. See kõik tuleb panna kirja 
metsaseadusesse.

Suurupi merekindluse 
metsa ja Vääna metsa toetajad / 

Loodusajakiri

Keskkonnahariduskeskused saavad riigilt jälle kriisitoetust

Valitsus on otsustanud loo-
dus- ja keskkonnaharidus-
keskustele jagada 175  000 

eurot, sest koroonaviiruse leviku 
tõttu on keskused olnud kinni ja neil 
on jäänud tulu saamata. Toetus aitab 
keskustel katta püsikulusid, nagu pal-
gad ja üür. Suurim toetus ühe taotle-
ja kohta on kuni 5000 eurot. Toetuste 
jagamist korraldab keskkonnain-
vesteeringute keskus. Mullu eraldas 
valitsus samaks otstarbeks 150  000 
eurot; raha taotles 28 keskust.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Sõnumid

|328|  
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Harjumaa Suurupi merekindluse metsas armastavad inimesed jalutamas käia, 
kuid seal on plaanis teha lageraiet

Veerand sajandit 
õppeprogramme 
Tartu loodusmajas

Tartu loodusmaja haridus-
keskus tähistab tänavu 
sünnipäeva. Keskkonna-

hariduslike õppeprogrammide 
alguseks võib pidada 1996. aastat, 
kui Elva lähedal Kulbilohus haka-
ti õpilastele korraldama metsa-
päevi. Tol ajal Elva metskonnale 
kuulunud väikese Käbliku met-
samaja kaminaruumi oli loo-
dud klassiruum, kus sai vihma 
eest kaitstuna õdusalt toimetada. 
Matkati ja tehti lõket Kulbilohus 
ja Vapramäe loodusradadel. 
Sünnipäevakingi on loodusma-
ja endale teinud ise: kõik nende 
47 õppeprogrammi on aprillikuu 
seisuga teinud läbi Eesti kesk-
konnahariduse ühingu hindami-
se ja saanud kvaliteedimärgise 
„Läbimõeldud programm“.

Tartu loodusmaja / 
Loodusajakiri

Riik toetab Eesti loodus- ja keskkonnahariduskeskusi 
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Tänavusele Eesti ornitoloogia-
ühingu ja Tartu kunstimuu-
seumi korraldatud joonistus-

võistlusele saabus rekordarv ehk 4312 
postkaarti. Eri tehnikates valminud 
postkaarte saatsid joonistajad üle 
Eesti, kuid ka Ungarist, Saksamaalt, 

Sloveeniast ja Prantsusmaalt.
Kuni 11-aastaste seas on pari-

mad Jelizaveta Sazonova, Liisa Kaasik 
ja Meliina Kikas, žürii märkis ära 
Alvina Nikolajenko, Angelina Kippari, 
Eleanora Rebase, Lorete Tammiksaare, 
Lukas Kirti, Polina Fimenkova ja 

Valeria Pivovarova tööd.
12–19-aastaste hulgas on parimad 

Iraida Burdina, Karoliina Kotsar ja 
Mirel Kallas, žürii märkis ära Carolina 
Treu, Elina Anijärve, Heidi Väli, 
Kätriin Säde, Merilis Moppeli, Sirel 
Tammisto ja Triinu Liisa Lota Umali 
joonistused.

20-aastaste ja vanemate vanuserüh-
ma võitjad on Helena Sokk, Moonika 
Luhamaa ja Õie Holm, žürii tunnus-
tuse pälvisid ka  Anna Savihhina, Irina 
Gulova, Liis Talvise, Marili Toominga, 
Salme Kulmari ja Sille Siidirätsepa 
tööd.

Parimate tööde autoreid tänavad 
ornitoloogiaühing ja kunstimuuseum 
auhinnaga. Äramärgitud joonistus-
te autorid pälvivad tänukirja. Kolm 
võistlusele saabunud postkaarti, mille 
autorid on Jelizaveta Sazonova, Mirel 
Kallas ja Õie Holm, aga trükitakse 
ning neid saab peagi osta ornitoloo-
giaühingu e-poest. Joonistusvõistluse 
parimad tööd on üleval aasta linnu 
kodulehel eoy.ee/kuldnokk.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

Vihmaussisõnnik on valmistatud veisesõnnikust. Sobib kõiki-
dele taimedele, millel on juured. Soovitav on segada 

1:3–1:5 kasvupinnasega või lisada istutusauku. Istutatud 
taimedele panna sentimeetrine kiht taime juurekrooni 

peale. Parandab pinnase agrokeemilisi omadusi. Kiirendab idane-
mist, juurdumist ning suurendab saagikust. Vähendab põllumajan-
dustoodete nitraadisisaldust ja taimede haigusi. Ei ole inertne ega 
sisalda patogeenseid organisme. Üledoseerimise ohtu ei ole.  Soovi-

tav tarbida 5 aasta jooksul.  Saadaval 2 l, 5 l, 20 l, 50 l ja 1000 l pakendis. 

Universaalse toitevedeliku kontsentraat on valmis-
tatud vihmaussisõnnikust (vermikompostist). Toite-
lahus on tasakaalustatud toiteainete kogum, mis on 
ökoloogiliselt puhas ja naturaalne. See sisaldab 
vihmaussisõnnikus olevaid humiinaineid, fulfo- ja 
aminohappeid, vitamiine, looduslikke fütohormoo-
ne, mulla mikroorganismide eoseid, mikro- ja makro-
elemente.  Sobib toa- ja välitaimede kastmiseks, aed- 
ja puuviljade kasvatamiseks. Aitab tõsta taimede 

immuunsust, saagikust ja idanevust. Parandab 
kasvupinnase agrokeemilisi omadusi. Seemnete 
idandamisel teha segu 1:10, kastmisel 1:50 ja 
taimede välispidiseks (varre ja lehe kaudu)  
kastmiseks 1:100. Üledoseerimise ohtu ei ole. Kont-
sentraat on ohutu keskkonnale, loomadele ja mesi-
lastele.  Saadaval 0,5 l, 1 l, 5 l ja 1000 l taaras. Soovitav 
kasutada 2 aasta jooksul.

VIHMAUSSISÕNNIK
(kontsentreeritud lõhnatu biohuumus ehk vermikompost)

UNIVERSAALNE TOITEVEDELIK

Vihmaussisõnnik on valmistatud veisesõnnikust. 
dele taimedele, millel on juured. Soovitav on segada 

1:3–1:5 kasvupinnasega või lisada istutusauku. Istutatud 

tav tarbida 5 aasta jooksul.  Saadaval 2 l, 5 l, 20 l, 50 l ja 1000 l pakendis. 

(kontsentreeritud lõhnatu biohuumus ehk vermikompost)

TOODETUD EESTIS. Anno 2010

e-post okomuld@gmail.com
88209 Pärnumaa, Lääneranna vald,

Hõbesalu küla. Tel +372 518 5433

1:3–1:5 kasvupinnasega või lisada istutusauku. Istutatud 
taimedele panna sentimeetrine kiht taime juurekrooni 

www.okomuld.eeOSTAD 2, 
SAAD 3E-POES

Noorema vanuserühma võitja Jelizaveta Sazonova joonistusest valmib peatselt 
postkaart 

Kuldnoka joonistamise 
võistluse parimad on teada
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Välismaalt

Lunnipojad nälgivad
Lunni (Fratercula arctica) arvu-
kus on aastakümneid kahane-
nud, samas läheb mõnel väik-
sel asurkonnal üllatavalt hästi. 
Islandi, Norra ja Walesi lunni-
populatsioone uurinud teadla-
sed seletavad seda toidupuudu-
sega. GPS-märgistega linde jäl-
gides on selgunud, et väheneva 
arvukusega asurkondades pea-
vad vanalinnud toidu järele len-
dama isegi üle saja kilomeetri 
kaugusele. See kulutab energiat 
ja pojad saavad harvem süüa. 
Rajakaamera piltide ja lunniväl-
jaheidete uuringud kinnitavad, 
et vanalinnud toovad kaasa pise-
maid kalu [3].

Allikas: Oxfordi ülikool  

ATLANDI OOKEAN
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Drooniseire võib olla Antarktise 
elustiku suhtes leebem kui tead-
laste tehtud loendused
USA riikliku ookeani- ja atmosfää-
riameti teadlased on valmis saanud 
põhjaliku uuringu droonide mõjust 
Antarktika loomadele. Erilist huvi 
pakkus küsimus, kuidas muutub 
loomade käitumine võrreldes olu-
korraga, kui droone seires ei kasuta-

taks ja loomi loendaksid-jälgiksid inimesed.
Analüüsiti merileopardi (Hydrurga leptonyx), antarktika merika-
ru (Arctocephalus gazellaru (Arctocephalus gazellaru ( ) ja valjaspingviini (Pygoscelis antarcticus) 
käitumist eri meetoditega tehtud loenduste ajal. Seirelendu tegevaid 
droone panevad hülged ja pingviinid tähele harvem kui jalgsi liikuvaid 
inimesi. Loomulikult tuleb arvestada sobiva lennukõrgusega ja vältida 
loendusi sigimise tippajal, kui kõik liigid on eriti valvsad [2].

Allikas: USA riiklik ookeani- ja atmosfääriamet  

California metsapõlengu-
hooaeg pikeneb
Viimase paarikümne aasta jooksul 
on California osariigis metsatule-
kahjude hooaeg muutunud pike-
maks, väidab ajakirjas Scientific 
Reports ilmunud uuring, kus on 
võetud kokku viimase sajandi tule-
kahjuandmed. Kui varem oli põlen-
gute tippaeg augustis, siis nüüd on 

see nihkunud juulisse. Samuti on terves osariigis rohkem tuleohtlik-
ke piirkondi. Üha rohkem põlenguid saab alguse inimlikust hooletu-
sest [1].

Allikas: PhysOrg  

ANTARKTIKA
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Tehiskaaslaste kogutud and-
med aitavad vulkaanipurset 
ette näha
Vulkaanipurskele võivad eel-
neda maavärinad või maalih-
ked, tulemäe purskeavast võib 
hakata eralduma gaase. Siiski on 
nende märkide järgi raske öelda, 
millal purse toimub. USA kos-
moseagentuuri NASA teadla-
sed töötavad Maa tehiskaaslas-
te kogutud andmete põhjal välja 
viisi, kuidas vulkaani käitumist 
pikema aja jooksul ennustada. 
Viimase kahe kümnendi jook-
sul pursanud tulemägede ümb-
ruse kohta on olemas spektro-
radiomeetriandmestik. Selle 
järgi võib väita, et purske-eelse-
tel aastatel muutub ka vulkaa-
ni kaugemas ümbruses maapind 
soojemaks. Pärast purset jahtub 
see taas. Fotol on Sinabungi vul-
kaan Indoneesias [6].

Allikas: NASA 

Kuidas läheb 
aafrika elevantidel?
Aafrika elevandid on rahvusva-
helise looduskaitseliidu puna-
ses nimestikus esimest korda 
kahe liigina. Eristus on tehtud 
uuemate geeniuuringute põh-
jal. Metsaelevant (Loxodonta 
cyclotis) on hinnatud äärmi-
selt ohustatud ja savannielevant 
(Loxodonta africana) ohustatud 
liigiks [4].

Allikas: 
rahvusvaheline looduskaitseliit  

MAAILMAAFRIKA
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Rotijaht päästab saarelinnud 
ja mereelustiku
Saartele elama asunud rotid 
kipuvad kohalike liikide arvu-
kust kiiresti vähendama. 
Seetõttu püüavad loodus-
kaitsjad rottidest vabaneda. 
Ajakirjas Current Biology on 
ilmunud India ookeani väi-
kesaari käsitlev uuring, mille 
järgi saab peale lindude rotija-
hist kasu ka saart ümbritseva 
mere elustik. Kui merre satub 
rohkem lämmastikurohket lin-

nusõnnikut, ergutab see näiteks korallide kasvu [5]. 

Allikas: AlphaGalileo  

Allikad:
1. phys.org/news/2021-04-california-wil-

dfire-season-lengthened-peak.html
2. fisheries.noaa.gov/feature-story/dro-

nes-may-be-answer-less-invasive-eco-
logical-monitoring

3. ox.ac.uk/news/2021-03-22-new-
research-finds-lack-prey-causing-puf-
fin-chicks-starve-northeast-atlantic-0

4. iucn.org/news/species/202103/
african-elephant-species-now-endan-
gered-and-critically-endangered-
iucn-red-list

5. alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/
ItemId/207197?returnurl=https://
www.alphagalileo.org/en-gb/Item-
Display/ItemId/207197_relea-
ses/2021-03/rb-hff031921.php

6. nasa.gov/feature/jpl/nasa-satellites-
detect-signs-of-volcanic-unrest-years-
before-eruptions

INDIA OOKEAN
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Eesti kevad on muutlik ja mõni-
kord võib maikuuski lund sada-
da. Ka mullu kattus 12.  mail 

Lõuna-Eestis mõnes kohas maa kor-
raks valge kirmega ja oli tunda kül-
manäpistust. Paljude aastate keskmi-
ne õhutemperatuur on meil mais siis-
ki palju kõrgem: 10,4° C. Tavapärasel 
maikuul liigub loodus päevade või 
lausa tundidega kevadest suve poole.

Sellele viitavad ka mai rahvapä-
rased nimetused lehekuu ja õiekuu. 
Pungad lähevad lahti, lehed kasvavad 
üha suuremaks ja maapind muutub 
üha rohelisemaks. Õitsemise ja kasvu 
tempot dikteerib mõistagi õhusoojus.

Puudest õitsevad mais loomulikult 
toomingas, aga näiteks ka kask, saar, 

tamm, vaher ja haab. Ei tasu unus-
tada okaspuidki. Kevadine soojus 
paneb tolmlema männid ja kuused. 
Ka tänavuse aasta puu kadakas hak-
kab enamasti tolmlema just maikuus. 
Tuletame meelde, et kadakas on tava-
liselt kahekojaline puu, ühel puul on 
ainult isaskäbid ja teisel ainult emas-
käbid (nn marjad).

Varakevadel sigimist alusta-
nud liikidel, nagu ronk ja kodukakk, 

Kuu looduses

|332|  
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Musträhnid peavad pulmi märtsis. Maikuus võib näha pesaõõnsusest välja vaatavaid poegi, kes kõvasti häält teevad. 
Lendama õpivad nad jaanipäevaks

Õiekuul saab loodus 
aina hoogu juurde

Fo
to

: K
ar

l A
da

m
i 

Suuremal osal 
lindudest on käes 
pesitsushooaja 

tipphetk ja pesi ehitatakse nii 
maapinnale, õõnsustesse kui 
ka veekogude äärde. 

Kadaka isaskäbidega oksad. Tolmle-
mise tippajal võib sellise kadaka lähe-
dal seistes näha kollakat tolmupilve  
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on pojad juba piisavalt suured, et 
hakata tasapisi maailma uudista-
ma. Suuremal osal lindudest on käes 
pesitsushooaja tipphetk ja pesi ehita-
takse nii maapinnale, õõnsustesse kui 
ka veekogude äärde. 

Seetõttu on loodusesõber mai saa-
budes juba paar nädalat pesitsusrahu-
ga arvestanud ja jätkab sellega. Eesti 
ornitoloogiaühing palub pesitsusrahu 
pidada vähemalt 15. juulini. 

Andmed aias pesitsevate lindude 
kohta ja kõik muud toredad loodus-
vaatlused tasub kirja panna aialinnu-
päevikusse (www.eoy.ee/aed). Sinna 
saab üles märkida ka kohatud kimala-
sed ja muud tolmeldajad ning nende 
lemmiktaimed.

Õiekuul kihab elu ka veekogu-
del. Tavaliselt on mai alguses särje 
kudemisaeg ja mõne aja möödu-
des asub pulmi pidama ka latikas. 
Lombid ja tiigid kihavad mitmesu-
gustest selgroogsetest loomadest. 
Välja on tulnud nii ujurid ja veemar-
dikad kui ka liuskurid ja teised vee-
lise eluviisiga lutikalised, nagu vesi-
hark. Välja hakkavad lendama ühe-
päevikute vastsed.

Kui konna-aasta algab meil tava-
liselt aprillis kevadrändega, siis mai-
päike meelitab välja soojust armas-
tavad rohelised konnad. Nende eel-
kõige Lõuna-Eestis levinud kahepaik-
sete pulmad kestavad pikalt, valju 
krooksumist võib kuulda suure suve-
ni. Rohelisi konnasid on raske erista-
da, enim torkab silma tiigikonna isas-
te ere kollakasroheline värvus, mis 
mõnikord võib meenutada isegi laimi 
tooni. 

Tillukese looma kohta teevad need 
kahepaiksed üllatavalt tugevat häält. 
Heli võimendamiseks on isastel kõla-
põied, mida on kerge tähele panna, 
vaadates krooksuvat looma. Heledad 
kõlapõied viitavad samuti tiigikonna-
le, hallikad kõlapõied on iseloomuli-
kud hübriidsele veekonnale.

Kellel on asja näiteks Karulasse või 
Haanjasse, võib soojal õhtul videvikus 
kuulda tiigiveest tasast koputust mee-
nutavat heli. Need on isased muda-
konnad, kes sel moel emaseid mee-
litavad. 

|333| 

Pesitsusrahu ajal võiks hoi-
duda metsaraiest, aias 
tuleks jätta pügamata põõ-

sad ja hekid ning ka heinateo 
võiks lükata hilisemaks. Tehes 
kortermaja fassaadi uuendustöid 
ja hooldades veekogusid, tasub 
samuti olla tähelepanelik ja jälgi-

da, ega seal keegi pesitse. Linnud 
võivad pesa teha ka oksa- ja risu-
kuhjadesse – needki tasub rahule 
jätta. Alles lendama õppivad lin-
nupojad on kerge saak kassidele, 
lemmikud tuleks hoida toas või 
lasta neid õue ainult inimese järe-
levalve all.

Kevadekuulutaja musträstas teeb pesa maapinnale, kändudele või puutü-
ve harude vahele. Esimesi noori musträstaid võib pesast väljas näha juba 
mai lõpus 

Tiigikonna isased on eredat kollakasrohelist värvi. Nad on üsna julged ja lasevad 
ennast kergesti pildistada. Tiigi ääres istudes on võimalik jälgida nende territo-
riaalset käitumist
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Aire Orula
Tartu loodusmaja 
ornitoloogiaringi 
õpetaja

Oksal istuva linnu varbad 
klammerduvad automaat-
selt ümber oksa. Istudes 

painutatakse jalg liigesest kokku ja 
selle tõttu tõmbub kokku ka jala taga-
küljel olev kõõlus. See kinnitub var-
vaste alapinnale ja kokkutõmbel pin-
gulduvad varbad oksa ümber. Lind 
saab rahulikult istuda või magada ega 
pea lihaseid koormama.

Linnujalad on veel mitmel moel 
põnevad. Enamikul lindudel on neli 
varvast; kolm neist on suunatud ette-
poole ja üks taha. Maapinnal toi-
metavatel kanalistel, lestadega lin-
dudel ja ka näiteks tüllidel ning teis-
tel kahlajatel on neljas ehk tagumi-
ne varvas natuke taandarenenud. 

Paljudel värvulistel on haardjalg. 
Nende tagumine varvas on hästi pikk 
ja kui lind oksast kinni haarab, lukus-
tub see nagu karabiin. 

Jalgu vaadates saame kohe aimu, 
milline on linnu eluviis. Röövlindudel 
on võimsad pikad varbad ja küünised, 
millega saaki haarata, kinni hoida ja 
surmata. Rähnidel, kes osavalt puutü-
vel ronivad, on kaks varvast suunatud 
ettepoole ja kaks varvast tahapoole, 
et toetuspind oleks võimalikult suur. 
Erand on kolmvarvasrähn, kellel ongi 
ainult kolm varvast.

Seevastu piiritajad on kohastunud 
eluks õhus. Nad istuvad küll pesal ja 
nende jalg lukustub samuti kõõlu-
se abil, kuid jooksmepiirkond on nii 
lühike, et maapinnal nad kõndida ei 
saa. Samuti ei suuda nad ise maapin-
nalt õhku tõusta.

Kauridel ja püttidel on täiuslik 
kehaehitus, et ujuda. Jalad paikne-

vad keha tagaosas ja töötavad nagu 
päramootor. Pütid saavad maapinnal 
natuke hakkama, kuid kaurid ei saa 
ise maapinnalt õhku tõusta. On lei-
tud rändel olevaid kaure, kes on pida-
nud vihmamärga asfalti veekoguks ja 
sinna maandunud. Kui leiate sellise 
linnu, tuleks ta viia võimalikult suu-
rele veekogule. Kodutiigist ei piisa. 
Ka suure kerega rasked veelinnud, 
kelle jalad asetsevad keha tagaosas, 
vajavad hästi pikka hoovõturada. Hea 
näide on kühmnokk-luik, kes teeb 
lendu minnes pika hoojooksu, mida 
on ilmselt näinud suur osa inimesi. 

Kui panna luik aia peale istu-
ma, tekib tal tasakaaluga problee-
me sellepärast, et jalad on natuke 
kehvas kohas ja linnu mass on suur. 
Väiksemad lestadega linnud, nagu 
sinikael-pardid, saavad oksal või aial 
istuda küll. Sõtkad pesitsevad puu-
õõnsustes. Kormoranid teevad pesa 
maapinnale või puuvõradesse. Ka 
nemad saavad oma lestadega puuok-
sast kinni hoida, kuigi kindlasti pole 
lestad selle tarbeks nii tõhusad kui 
värvuliste haardjalg. 

Margus Ots
ornitoloog, Eesti orni-
toloogiaühingu valge-
toonekure projekti 
koordinaator

Valdav osa Eesti valge-toone-
kurgedest ehk kümnest paa-
rist üheksa pesitseb elektri-

postidel. Pesa kasvab ajapikku üha 
kõrgemaks, sest toonekured too-
vad pesamaterjali aina juurde. Kipub 
olema nii, et kui pesa lõpuks juhtme-
tele toetub, vajutab see need oma ras-
kusega katki. Pesa võib ka külili vaju-
da või alla kukkuda. On tulnud ette 
sedagi, et alla on sadanud munade või 
poegadega pesa. Paratamatult teki-
tavad sellised pesad lühiseid ja pesa 
võib isegi põlema minna.

Mida siis teha? Inimene ise ei 

saagi kuigi palju ette võtta, vaid tuleb 
pöörduda elektrivõrku haldava firma 
poole. Valge-toonekurg on väga pesa-
paigatruu liik ja kui viltuvajunud pesa 
lihtsalt maha võtta, tuleb lind ikka 
sinnasamma pesitsema tagasi. Kõige 
parem on, kui sama elektriposti otsa 
tehakse spetsiaalne alus, millega pesa 
tõstetakse juhtmetest kõrgemale. Sel 
juhul saavad kõik rahulikult koos 
elada, valge-toonekurg saab pesitse-
da ja ka inimesel on kergem, ta ei 
pea kartma lühise teket. Niimoodi on 
olukord lahendatud näiteks Leedus 
ja Poolas, kus pesitseb kõige rohkem 
valge-toonekurgi. 

Eestis ei ole elektripostidele pesa-
aluseid tahetud panna. Meil lükatak-
se pesa pigem maha, kuid seda ei tohi 
kindlasti teha pesitsusajal. Pealegi 
on see ainult ühekordne lahendus. 

Aasta pärast on lind tagasi ja kui 
tal ei õnnestu sama posti otsa pesa 
teha, asub ta lähedal asuvate postide 
otsa proovipesi ehitama ja üritab seal 
pesitseda. Siis on mitme posti otsas 
lühiseoht ja probleem veel suurem.

Mõnel juhul on Eestis veetud 
elektriliin pesast mööda ja vana post 
koos pesaga jäetud toonekurele. Ka 
see on üks võimalus olukord lahenda-
da. On tehtud sedagi, et vana pesa on 
alla lükatud ja kõrvale on pandud uus 
post spetsiaalse alusega, kuid sinna 
ei taha toonekurg alati pesa tegema 
minna.

Valge-toonekurg on pika eluea-
ga lind ja võib samas kohas pesit-
seda isegi paarkümmend aastat. Ka 
pojad tulevad samasse piirkonda 
tagasi. Eestis on pesapaiku, mis on 
olnud kasutusel aastakümneid, näi-
teks vanade mõisasüdamete korstna-
te otsas olevad pesad. Neid ehitanud 
linde ei ole muidugi ammu enam ja 
samas pesapaigas on nüüd uued too-
nekured. 

EL küsib

Mida teha valgetoonekure 
pesaga, mis on viltu vajunud?

Tartu loodusmaja 
ornitoloogiaringi 

ornitoloog, Eesti orni-
toloogiaühingu valge-
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Miks traadil või oksal 
magav lind maha ei kuku?
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Hispaania
mitteametlik 
rahvuslind on 
ibeeria kääpakotkas 
(Aquila adalberti). See on 
Pürenee poolsaare endeemne 
väljasuremisohus liik, alles on 
jäänud umbes 360 pesitsevat paari.

Portugali rahvuslinnuks 
on peetud siniharakat 
(Cyanopica cyanus), 
mõnikord ka legen-
daarset Barcelose 
kukke, ametlik 
rahvuslind siiski 
puudub.

Prantsusmaa
Gallia piirkonna rahvuslik 
sümbol on juba 15. sajandist peale 
olnud Gallia kukk. Teda peetakse 
nii valvsuse kui ka lahingu sümbo-
liks.

Iirimaa rahvuslinnuks 
on peetud kiivitajat
(Vanellus vanellus). 
Selle tiitli andis talle 
Irish Wildlife Conser-
vancy ehk praegune 
BirdWatch Ireland. 
Ametlikku kinnitust 
ei ole.

Belgia nimetas 1961. 
aastal rahvuslinnuks 
tuuletallaja (Falco 
tinnunculus), ent 
praegu seda 
eitatakse.

Norra rahvuslinnu vesipapi
(Cinclus cinclus) päriskodu asub-
ki Norras, kus aasta ringi leidub 
kiirevoolulisi mageveekogusid, 
mis üleni ei jäätu. Rahvuslinnu 
tiitlit kannab ta 1963. aastast, 
ametlikult kinnitati tiitel 2000. 

Rootsi rahvuslind on 
1962. aastast must-
rästas (Turdus merula). 
Seda tulemust kinni-
tasid 2015. aastal 
BirdLife Sverige kor-
raldatud uued vali-
mised.

Horvaatia rahvus-
linnuna eksponeeri-
takse lõunaööbikut 
(Luscinia mega-
rhynchos), ka 
ühekunasel 
mündil. 
Ametlik rah-
vuslind puu-
dub.

Itaalia mitteametlik rahvuslind on itaalia 
varblane (Passer italiae). Ametlikult on te-
da eraldi liigiks peetud alles 2013. aastast, 
seni peeti teda koduvarblase ja pajuvarb-
lase hübriidiks või pajuvarblase alamliigiks.

Islandi rahvuslind 
on jahipistrik (Falco 
rusticolus). Miljonite turistide meelest on Islandi 
sümbol aga hoopis lunn (Fratercula arctica).

     Põhja-Iirimaa valis 
    1960. aastal rahvus-
      linnuks meriski 
        (Haematopus 
          ostralegus), kuid 
         ametlikult ei ole 
        seda kinnitatud. 

  Suurbritannias armas-
     tatuim lind on punarind 
       (Erithacus rubecula). 
        1960. aasta detsembris 
        sai temast mitteametlik 
        rahvuslind, kuid tema 
       staatus on kinnitamata. 
      Ka 2015. aastal tunnis-
    tasid britid punarinna 
  ülekaalukalt parimaks 
rahvuslinnukandidaadiks.

ametlikult kinnitati tiitel 2000. ametlikult kinnitati tiitel 2000. ametlikult kinnitati tiitel 2000. ametlikult kinnitati tiitel 2000. 

Taani rahvuslinnuks valiti 1984. aastal 
kühmnokk-luik (Cygnus olor). Ligi veerand-
sada aastat oli seda tiitlit kandnud põldlõoke, 
kes määrati 1960. aastal rahvuslinnuks too-
nase haridusministri ettepanekul. Kuid rahvas 
otsustas ülekaalukalt 
kuningliku ole-
kuga kühm-
nokk-luige 
kasuks.

Hollandi
rahvuslind 
on mustsaba-vigle
(Limosa limosa), ehkki 
on pakutud ka luitsnokk-
iibist (Platalea leucorodia). 
Luitsnokk-iibis on Hollandi 
linnukaitse 
sümbol. 

Saksamaa rahvus-
linnuks nimetatakse 
valge-toonekurge 
(Ciconia ciconia). 
Juba 1960. aastal 
pidasid Saksa födera-
   tiivse vabariigi orni-
      toloogid teda rah-
        vuslinnuks, kuid 
         kinnitamiseni 
         ei jõutud.

Austrias kuulutati ju-
ba 1919.  a põhiseadu-
sega riiklikuks sümbo-
liks kotkas, osa auster-
lasi peab selleks kalju-
        kotkast (Aquila 
         chrysaetos). 
        1962. a kevadel va-
        liti rahvuslinnuks suit-
        supääsuke. 1964. a vahe-
        tas riik selle välja hõbehaigru
        (Egretta alba) vastu.

16             EESTI LOODUS MAI 2021|336|  



Euroopa riikide 
rahvuslinnud ja 
sümbollinnud
1960. aasta kevadel pöörduti Tōkyōs rahvusvahelise linnukaitsenõukogu 
(International Council for Bird Preservation, ICBP) XII kongressil kõigi riiki-
de poole üleskutsega valida endale rahvuslind: üks armastatud liik, kelle 
kaudu saaks linnukaitse laiema kõlapinna. Euroopas vastas üleskutsele 
mõni riik. Esimeste seas tegid oma valiku Taani, Suurbritannia, Saksamaa, 
Luksemburg, Belgia ja Põhja-Iirimaa. Eestlastel kulus kaks ja pool aastat, 
et soovitatu teoks teha. Eestist jõudsid ette ka Austria ja Rootsi.
Nüüdseks on nii mõnigi toona oma valiku teatavaks teinud riik jõudnud 
tookordsed soosikud unustada. Vahel peetakse mõnda tiivulist küll rahvus-
likuks või riiklikuks sümboliks, aga see ei ole otseselt rahvuslind.

Allikas: Peep Veedla, „Rahvuslinnud ja sümbollinnud Euroopas ja kaugemal“

Soome rahvuslind on 
laululuik (Cygnus cygnus), 
kes sai selle tiitli 1981. 
aastal.

Rumeenia rahvuslinnuks peetakse pelikani, 
kuid see pole tõsi. Rumeenia riigivapil on ku-
jutatud hoopis kaljukotkast (Aquila chrysaetos).

Slovakkia rahvuslik sümbol on kaljukotkas 
(Aquila chrysaetos).

Tšehhi ei ole rahvuslinnu 
kohta senini otsust teinud, 
ehkki internetihääletusel 
2017. aasta septembrist 
kuni 2018. aasta oktoob-
rini sai kõige rohkem hääli 
sinitihane (Cyanistes cae-
ruleus).

Venemaa
rahvuslinnuks 
on pakutud väikeluike, kuid see 
ei vasta tõele. Rahvuslindu ei ole, 
sobivaks kandidaadiks on peetud 
leevikest (Pyrrhula pyrrhula).

Valgevene rahvuslinnuna on paljudes 
kohtades kirjas valge-toonekurg (Ciconia 
ciconia), aga vormiliselt on ta pigem rah-
vuslik sümbol. Valgevene looduskaitse süm-
boliks on kujunenud tarna-roolind (Acroce-
phalus paludicola). Seda liiki peeti 1990. a 
alguses väljasurnuks, kuid soolaamades tehti 
kindlaks suur populatsioon.

              Läti rahvuslinnuks otsustasid 
         ornitoloogid 1965. aastal valida 
     linavästriku (Motacilla alba). 
Rahvusvaheline linnukaitsenõukogu 
kinnitas otsuse 1969. Läti rahva-
juttudes ja -lauludes tuleb linnuliiki-
dest kõige sagedamini ette just 
linavästrikku.

Albaania peab oma 
rahvussümboliks kalju-
kotkast (Aquila chrysae-
tos). Paraku on nende 
arvukus seal drastiliselt 
vähenenud, liik on välja-
suremise äärel.

Malta
mitteametlik 
rahvuslind on 
sini-kivisiirak
(Monticola 
solitarius). 

Poola rahvuslik sümbol 
on merikotkas (Haliaeetus 
albicilla), kes on vähemalt 
13. sajandist olnud Poola 
vapilind.

Leedu rahvuslinnuks 
valiti 1973. aastal 
valge-toonekurg
(Ciconia ciconia). Seda 
lindu on kujutatud ka Leedu 
ornitoloogiaühingu logol.

Euroopa riikide Euroopa riikide 

Eesti rahvuslind suitsupääsuke (Hirundo 
rustica) sai oma tiitli Eesti loodusuurijate 
seltsi ornitoloogiasektsioonis 1962. 
Ettepaneku valida suitsupääsuke 
tegi pedagoog ja kirjanik Kustas 
Põldmaa. Riiklikult kinnitati 
suitsupääsuke koos rukkilille-
ga rahvussümboliks 1988. a 
laulva revolutsiooni aegu. 

Ungari rahvuslinnuks 
on nimetatud suurtrappi 
(Otis tarda). Õigupoolest 
Ungaris rahvuslindu 
ei olegi, kolm 
tähtsat linnu-
liiki on suur-
trapp, stepi-
pistrik ja 
valge-toone-
kurg.
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Kuidas on muutunud Eesti 
haudelinnustiku liigirikkus?

Liikide arvu muutus ruudus 
(uus atlas – vana atlas)

Välja on jäetud ruudud, 
kus uurituse vahe on  –2 
ja liikide vahe <–24 või 
uurituse vahe 2 ja 
liikide vahe >24

25 ja rohkem

107

122

151

126

83

82

92

114

69

24

122

116

98

62

101

116

112

74

112

85

64

58

80

117

100

99

116

106

55

86

120

100

77

54

96

132

114

143

142

137

127

114

130

7

104

131

100

152

120

150

113

149

127

92

69

126

111

120

116

118

112

138

119

111

97

131

71

45

79

71

100

115

92

91

88

105

66

93

109

102

121

98

119

120

84

90

94

100

137

105

104

128

111

86

77

105

115

113

106

90

111

112

97

130

132

100

64

121

103

120

117

102

109

86

90

99

97

43

109

114

92

100

111

101

102

116

103

110

105

119

134

76

97

75

90

102

106

118

112

120

137

127

62

121

97

118

127

99

116

97

96

97

93

115

124

100

119

64

106

115

85

77

115

123

119

118

102

84

92

115

118

132

116

128

149

110

154

155

118

91

83

132

122

138

87

99

80

104

120

124

120

118

113

121

112

113

105

127

95

95

119

146

92

100

105

92

97

92

105

117

112

115

106

100

109

108

116

56

69

83

109

104

117

107

106

108

116

102

102

109

108

112

106

103

110

122

95

64

109

111

66

106

66

84

15 kuni 24

5 kuni 14

–5 kuni 4

–15 kuni –6

–25 kuni –16

alla –25

Allikad: Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu 2018; Andrus Kuus ja Eerik Leibak (EOÜ)

Värvid tähistavad muutust võrreldes esimese 
linnuatlase andmetega liikide arvus; ruutudes 
olevad numbrid on haudelindude liikide arv 
viimase linnuatlase järgi, mõlemal on arvesse 
võetud kõik pesitsuskategooriad alates või-
malikust pesitsemisest kuni kindla tõestatud 
pesitsemiseni.

Eestis on ornitoloogiaühingu juhtimisel koos-
tatud kaks haudelindude levikuatlast. Esime-
se atlase andmed koguti 1976.–1982. aastal 
10 x 10 km ruudustiku põhjal, teise atlase vä-
litööd tehti 2003–2009 5 x 5 km ruudustiku 
põhjal. Kogutud andmestik annab võimaluse
hinnata Eesti haudelinnustiku leviku muuutu-
si eri piirkondades. Selleks et saaks kahe atla-
se andmeid võrrelda, on siinse võrdluskaardi 
jaoks teise atlase andmed teisendatud samuti 
10 x 10 km ruudustikule. 
Sel kaardil kajastavad eri värvi ruudud seal pesitse-
nud liikide arvu muutusi võrreldes esimese atlase 
andmetega. Ruudus esitatud arv näitab liikide hul-
ka aastail 2003–2009. Mida tumedam on punane 
toon, seda rohkem on liigirikkus vähenenud, ja mi-
da rohelisem ruut, seda enam suurenenud. Kollas-
tes ruutudes on seisund olnud stabiilne, kõikudes
viis liiki siia-sinna; need ruudud paiknevad üsna 
ühtlaselt üle Eesti. Värvimata ruutudes ei ole eri 
põhjustel olnud võimalik muutusi hinnata.
Kõige verevamates toonides torkab silma mitu 
piirkonda. Neist Ida-Harjumaa, Loode-Virumaa, 
Järvamaa ja Põltsamaa ümbrus on suure mulla-
viljakusega alad, mis on juba ammu kultuurista-
tud. Kardetavasti on lindude liigirikkus nendes 
paikkondades vähenenud eelkõige üha intensiiv-
sema põllumajanduse tõttu.
Suurematest loodusmaastikulaamadest on liigiroh-
kus kõige enam kahanenud Kõrvemaal, Lääne-Alu-
tagusel ja Alam-Pedja piirkonnas. Peapõhjus on 
maastiku vähenenud mosaiiksus: hulk metsatalu-
sid on kadunud, niidud kinni kasvanud ja põllu-
lapid metsastunud; Kõrvemaa ja Lääne-Alutaguse 
linnustikku on mõjutanud hoogsam metsaraie.
Kolmandana eristuvad Peipsi, Võrtsjärve ja Saa-
remaa rannaruudud. Sealsed linnukooslused on 
üheülbastunud seepärast, et hulk alasid on põllu-
majandusreostuse tagajärjel roostunud ja pärand-
kooslusi kasutatakse vähem kui varasemal ajal. 
Ehkki samad suundumused on omased ka muu-
dele piirkondadele, on kõnealustes paikades ol-
nud liikide kadu suurem.
Positiivses mõttes hakkavad ennekõike silma 
Hiiumaa, Läänemaa, Lõuna-Pärnumaa ja Räpina 
ümbrus. Ka Ida-Virumaa ja Karula–Hargla piir-
konna ruudud on suuresti rohelist tooni, aga seal-
ne haudelinnustiku liigirikkus on suurenenud 
seetõttu, et alade uuritus on paranenud ja kaitse-
alad toiminud tõhusamalt. Kokku võttes: liikide 
arv on suurenenud 182 ruudus (neist olulisel 
määral 93 ruudus), vähenenud aga 239 ruudus 
(olulisel määral 121-s).
Selleks et liigirikkust saaks täpsemalt analüüsida, 
tuleb võtta arvesse veel mitut tegurit, eriti muutusi 
ruutude uurituses, ning ühtlasi pidada silmas, et 
kui näiteks on lisandunud seitse liiki ja kadunud 
üheksa, on linnustiku seisund kokkuvõttes olnud 
stabiilne. Ent pole sugugi ükskõik, kes kadunute 
hulka satuvad: suurema tähelepanu all on loodus-
kaitseväärtusega liigid, eeskätt need, kelle soodsa 
seisundi eest Eesti eriliselt vastutab. Kaart, mis 
koostataks kõiki selliseid tegureid arvestades, 
võiks küll olla kuidagi loetav, ent kommentaarid 
ja analüüs ei mahuks selle ülevaate raamesse.

Kahe Eesti
atlase vahel

enim ahenenud 
levikuga liigid
(muutus 10 x 10 km

leiuruutude
arvus)

(välja surnud)

(välja surnud)

põhja-tsiitsitaja11

rabapistik22

Foto: 
Karl Adami

Foto: 
Karl Adami
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Ajal, mil Eesti Looduse maikuu number on lugejate kätte 
jõudnud, on kuldnokkadel käsil munade haudumine. 
Peatselt, kui Eesti Loodus on kaanest kaaneni läbi loetud, 
võib aasta linnu pesades oodata poegade koorumist. 

Margus Ots

Tänavu on Eesti ornitoloogia-
ühingu juubeliaasta. Sama 
uhke – täpilise musta sules-

tiku ja kollase nokaga – on ka selle 
aasta lind kuldnokk (Sturnus vul-
garis). Märtsis pesitsuspaika saabu-
va kuldnoka rohekasvioletselt helkiv 
hundsulestik on tõepoolest silma-
torkavalt kaunis. Ka seda, kas pesa-
kasti läheduses toimetab parasjagu 
emas- või isaslind, saab teada just 

sulestikku silmitsedes: isase kuldno-
ka tähnid on emaslinnuga võrreldes 
väiksemad ja neid on vähem, aga 
sulestik läigib rohekasvioletsemalt. 
Tähelepanelikumad vaatlejad märka-
vad ka isaslinnu sinakat nokatüvikut 
ja tumedamat silma (◊ 1, 2). 

Kuid uhkelt läikiv sulestik ja kol-
lane nokk on kuldnokal vaid kevad-
suvisel pesitsusperioodil. Pärast 
pesitsusaega, alates juunist, kui pojad 
on pesast lahkunud, sulgivad kuldno-
kad puhkesulestikku. Suure osa aas-

tast ehk sügisest kuni järgmise aasta 
kevadeni on kuldnokk just puhkesu-
lestikus ning kaetud üleni kollakas-
valgete tähnidega. Ka kuldnoka kol-
lane nokk on puhkesulestikus linnul 
hoopis musta värvi, kuna enam ei 
ole vaja paarilist meelitada ega erk-
savärvilist kollast nokka pidada (◊ 3). 
Puhkesulestikus kuldnokk erineb raa-
matu pildilt nähtud tuttavast linnust 
sedavõrd palju, et sageli aetakse teda 
segamini hoopis mõne teise liigiga. 

Pane tähele! Kui kohtad sügisel 
või talvel musta värvi kollase nokaga 
lindu, siis tema ei ole kuldnokk, vaid 
isane musträstas (◊  4). Samuti sar-
naneb puhkesulestikus kuldnokaga 
mänsak, kes on kuldnokast siiski tub-
listi suurem, haki suurune, ja võimsa-
ma nokaga (◊ 5).   

Pesast lahkuvad noored kuldnokad 
ajavad nii mõnegi aiapidaja segadusse 
ning sunnivad abi otsima linnumää-
rajast või internetist. Nimelt on noo-
red kuldnokad üleni kahvatupruu-
nid ja üsna ilmetud, nii et tekib küsi-
mus, millise linnuliigiga on tegemist 
(◊  7). Suve lõpus ja sügisel noorlin-

◊ 1. Isane kuldnokk on pesitsusajal rohekasvioletselt läikiva sulestikuga ja tema nokatüvik on sinakat tooni

Kuldnokk, 
Eesti 2021. aasta lind
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nud sulgivad ning muutuvad tasapi-
si välimuselt vanalindude sarnaseks. 
Sulgimisaeg on linnuilmas mitme-
kesine ja väärt jälgimist: sel ajal võib 
kuldnokkadel märgata kõikvõimalik-
ke, mõne täpiga kuni üleni kirjusid 
sulestikke (◊ 6).     

Kuldnoka lennukiirus võib küün-
dida 75 kilomeetrini tunnis: ehk ülla-
tuslikult, kuid kuldnokk on värvu-
liste hulgas üks kiiremaid lendajaid. 
Kuldnoka lend on sirgjooneline, ilma 
laperduste ja üles-alla lainetusteta. 
Seevastu maapinnal liigub kuldnokk 
sammudes või sibades, erinedes sel-
lega rästast, kes kulgeb maapinnal 
hoopis hüpates. Kuldnoka kehapik-
kus on 19–22  cm, tiibade siruula-
tus 31–44  cm ja kehakaal 60–100  g. 
Isased kuldnokad on emaslindudest 
keskmiselt pisut suuremad [10].

Osav helide matkija. Kuldnoka 
vaheldusrikas laul imiteerib paljude 
teiste linnuliikide, näiteks karmiin-
leevikese, suurkoovitaja, sookure, 
haki, peoleo, laulurästa, salu-lehelin-
nu või piiritaja häälitsusi üsna osa-
valt, pettes aeg-ajalt ära ka kogenud 
linnuvaatleja. Mõru maik jääb suhu 
küll, kui suurkoovitaja ülelendu kuul-
des toast välja jooksed, ning hoopis 
kuldnokka näed! Kuldnokk jäljendab 
osavalt teisigi loodus- ja linnakesk-
konnas kõrvu jäävaid helisid: konna 
krooksumist, ukse kriiksumist, kassi 
näugumist, mootorratta käivitamist. 

Selle liigi mitmekesine repertuaar 
ei jää tähelepanuta ka kuldnoka-aas-
tal. Selleks et teada saada, kui variee-
ruv on kuldnoka laul Eestis ja kui 
vaheldusrikkaid laule see linnuliik 
ikkagi laulab, kutsub ornitoloogia-
ühing kõiki kuldnoka laulu salvesta-
ma. Praegu, 2021. aastal salvestatud 
helid on väärtuslik ajalooallikas tule-
vastele põlvedele, andes võimaluse 
vaadelda ja võrrelda Eesti helimaas-
tikku praegusega ükskõik kuna tule-
vikus. Helivaatluste kogumise kohta 
vaata täpsemalt kuldnoka kodulehelt: 
eoy.ee/kuldnokk/helivaatluste-kogu-
mine.

Kuigi laulavad nii emas- kui ka 
isaslinnud, kuuleb kõige kõlavamat 
ja mitmekesisemat laulu just isa-

selt kuldnokalt aprillis. Siis on aeg, 
mil isaslind on valinud välja pesit-
suseks sobiva pesakoha ning jäänud 
selle lähedusse paarilist peibutama. 
Kuldnokk laulab enamasti mõnel kõr-
gemal ja nähtavamal kohal, näiteks 
pesakasti katusel, oksal või antennil, 

mistõttu on tema laulmist hõlpus jäl-
gida. Lauldes ajab kuldnokk pea veidi 
kuklasse, turritab kurgusulgi ning 
väristab ripakil tiibu (◊ 8). 

Kui laulurikas pesitsusaeg on möö-
das, suhtlevad kuldnokad omavahel 
kriuksuva kutsehüüu „skväär“ abil. 

◊ 2. Emase kuldnoka pesitsusaegne sulestik läigib isaslinnu omast vähem, kuid on 
rohkemate ja suuremate tähnidega, ning nokatüvik on hoopis roosakasvalget tooni

◊ 3. Puhkesulestikus kuldnokk on üleni kaetud kollakasvalgete tähnidega ja nokk 
on must

◊ 4. Kui kohtad sügisel või talvel musta 
värvi kollase nokaga lindu, siis tema ei 
ole kuldnokk, vaid isane musträstas

◊ 5. Ka mänsak on täpilise sulestikuga, 
kuid tema on kuldnokast tublisti 
suurem ja võimsama nokaga
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Ohu eest hoiatavad aga teineteist 
käheda „krääga“.

Põline liik Euraasias, võõrliik 
Ameerikas ja Austraalias. Kuldnoka 
looduslik levila on Euroopa ja 
Lääne-Aasia, kuid inimese abiga, 
kes näiteks on puurilinde hoolima-
tult loodusesse lahti lasknud, on 
uued asurkonnad tekkinud ka teis-
tele mandritele. Praeguseks pesit-
seb kuldnokk suuremas osas Põhja-
Ameerikas, aga ka Kariibi mere saar-
tel, Lõuna-Ameerikas Argentinas, 
Lõuna-Aafrikas, Austraalias ja Uus-
Meremaal. 

Mitte igal pool ei ole kuldnokk 
rändlind. Euraasias levila põhja- ja 
idaosas on kuldnokk rändlind, ent 
levila lääne- ja lõunaosas hoopiski 
paikne. Kuldnoka talvitusalad asuvad 
peamiselt Lõuna- ja Lääne-Euroopas, 
Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Põhja-
Indias (vt kaarti). Eestis pesitsevad 
kuldnokad lahkuvad rõngastamise 
andmetel talvitama enamasti Lääne-
Euroopasse Briti saartele, Põhja-
Prantsusmaale, Madalmaadesse, 

Taani ja Belgiasse, kuid Eestis märgis-
tatud kuldnokkasid on tabatud näi-
teks ka Põhja-Hispaanias ja Kreekas 
(Matsalu rõngastuskeskuse andmed).

Üle poole, 55%, maailma kuldnok-
kadest pesitseb Euroopas, kokku hin-
nanguliselt 29–52 miljonit paari [4]. 
Paraku üleilmne arvukus väheneb [2]. 
Põhjus on eelkõige intensiivistunud 
põllumajandus ja muutunud maaka-
sutus: vähenenud on kesa ja karja-
maade pindala ning piimakarjandus. 
Seetõttu on vähemaks jäänud kuld-
nokkade peamist toitu putukaid ja 
teisi selgrootuid. 

Ei tasu küll väga hõisata, kuid 
Eestis on kuldnokal läinud siiski 
pigem hästi. Kui veel 19. sajandi algu-
ses oli kuldnokk Eesti aladel pigem 
vähearvukas ja levinud vaid koha-
ti, siis sajandi teisel poolel suurenes 
arvukus tunduvalt, kuna hakati üles 
panema pesakaste [8]. Arvukuse kasv 
jätkus kuni 20.  sajandi teise pooleni, 
ent 1970. ja 1980. aastatel vähenes see 
märgatavalt, põhjuseks eelmainitud 
muutused Lääne- ja Kesk-Euroopa 
põllumajanduses ning keskkonna-

mürkide kasutuselevõtt. 20.  sajandi 
lõpust alates on kuldnoka asurkond 
Eestis siiski taastunud ja viimasel ajal 
peetakse kuldnoka arvukust Eestis 
stabiilseks [1, 6].

Praegu võib tõdeda, et Eestis on 
kuldnokk üldlevinud ja tavaline hau-
delind, keda kohtab igal pool kultuur-
maastikus: taluaedades, asulates, par-
kides, kultuurmaastikuga piirnevates 
metsatukkades. Kuldnokkasid pesit-
seb Eestis hinnanguliselt 200  000 – 
250 000 paari [6]. 

Tuntuim pesakastilind. Pesitsus-
paikadesse saame kevadel kuldnok-
ka ootama hakata enamasti märtsis, 
kuid mõnikord, varase kevade puhul, 
juba veebruari lõpus. Suluspesitsejana 
teeb kuldnokk pesa näiteks rähnide 
raiutud puuõõnde, kuid võib üllata-
da ka müüriaukudes, ventilatsiooni-
avades või räästakarpides pesitsedes. 
Isegi valge-toonekure pesa okste-
vahelistest tühimikest on kuldnoka-
pesi leitud. 

Eestis on kuldnokk üks tuntumaid 
pesakastis pesitsevaid linde: inimes-

◊ 7. Äsja pesast lahkunud noored kuldnokad on üleni kahvatupruunid ja üsna 
ilmetud. Vasakul on emane vanalind, paremal noor kuldnokk

◊ 8. Laulmise ajal ajab kuldnokk pea 
veidi kuklasse, turritab kurgusulgi ja 
väristab ripakil tiibu

◊ 6. Suve lõpus ja sügisel noorlinnud sulgivad ja muutuvad välimuselt tasapisi vanalindude sarnaseks. Sulgimisajal võib kuld-
nokkadel märgata kõikvõimalikke sulestikke, kas ainult mõne täpiga või lausa üleni kirjusid sulestikke 
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te paigaldatud kuldnoka pesapaigad 
ilmestavad paljusid Eesti aedasid ja 
parke (◊ 9). Hoolimata ettetulevatest 
ägedatest kaklustest naabrite vahel 
võib väikesel alal või koguni sama 
puu õõnsustes pesitseda lähestikku 
mitu paari kuldnokkasid. Küllap olete 
mõnelgi hoonel märganud mitut 
kuldnokkade asustatud pesakasti? 

Pesa ehitavad vanalinnud koos, 
kogudes pesamaterjaliks kuivi kõrsi, 
samblikke ja puukoore ebemeid, kuid 
ka suuremaid (kajaka, varese) ja väik-
semaid (värvuliste) sulgi. 

Aprilli lõpus või mai alguses muneb 
emaslind iga päev pessa ühe, ligikau-
du 3  x  2  cm suuruse muna (◊  10). 
Hauduma asub kuldnokk enamas-
ti siis, kui kõik neli kuni seitse hele-
sinist muna on munetud. On leitud 
ka üheteistkümne munaga pesi, kuid 
sel juhul võib arvata, et ühte pessa on 
munenud mitu emaslindu [9].

Nimelt tuleb kuldnokkadel sageli 
ette liigisisest pesaparasitismi: emas-
linnud üritavad mõne teise kuldno-
kapaari valveta jäänud pessa oma 
mune sokutada, et nood tema järg-
lasi kasvataks. 2017.  aastal õnnestus 
pesaparasitismi juhtum Saaremaal 
pesakastikaamera abil jäädvustada: 
pessa munesid kaks võõrast kuldnok-
ka [12]. Kuna pesakasti omanik ise ei 
olnud veel munenud, tundis ta võõ-
rad munad küll kohe ära ning viskas 
pesast välja.

  Mune hauvad mõlemad vanalin-
nud, peamiselt siiski emaslind. Pojad 
kooruvad 11–12 päeva pärast haudu-
mise algust ja juba paar päeva pärast 
koorumist saab pesast poegade sidi-
nat kuulda. Poegade toidumangumi-
ne valjeneb päev-päevalt ning mõle-
mal vanalinnul jõuab kätte pesitsus-
perioodi kiireim aeg: peatumatult 
üksteise alla toiduotsingutel käies vii-
vad nad poegadele kõhutäiteks nii 
putukaid ja nende vastseid kui ka vih-
mausse (◊ 12). 

Pojad lahkuvad pesast kolmanda 
elunädala lõpus – mai lõpus või juuni 
alguses –, kuid ei ole siiski innukad 
veel iseseisvat elu alustama: vanalin-
nud toidavad pesast lahkunud poegi 
veel päevi (◊ 13, 7).

Erinevalt mitmetest teistest vara-

kult saabuvatest ja pesitsema asu-
vatest värvulistest, näiteks metsvin-
dist, põldlõokesest ja musträstast, 
pesitseb kuldnokk Eestis suve jooksul 
üldjuhul ainult ühe korra. Seevastu 
Lääne-Euroopas pesitsevad kuldno-

kad munevad suve jooksul valdavalt 
kaks kurna. 

Kui tihti tuleb korduvpesitsust ette 
Eestis, polegi teada. Seetõttu palub 
ornitoloogiaühing kõikide abi.  Hea 
linnuhuviline! Palun teata ornitoloo-

◊ 9. Kuldnokk teeb pesa puuõõnde või müüriavasse, kuid pesitseb meelsasti ka 
pesakastis

◊ 10. Kuldnokk teeb pesa nii heina-
kõrtest kui ka sulgedest. Aprilli lõpus 
ja mai alguses on emas- ja isaslinnu 
koostöös hoolega ehitatud pesas neli 
kuni seitse sinakat muna

◊ 11. Kuldnokk võib pesamaterjaliks 
tuua ka nöörijuppe. Ent pesas võivad 
pojad nöörikiud endale jalgade või 
tiibade ümber mässida ja hukkuda

Kuldnoka 
levila

talvitus- ja pesitsusala

pesitsusala
talvitusala

introdutseeritud
populatsioonid
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giaühingule, kui sinu aias olevas pesa-
kastis pesitseb kuldnokk sel aastal 
kaks korda või on seda teinud mõnel 
varasemal aastal. Pane oma tähele-
panekud täpselt kirja ja saada need 
e-posti aadressil margus.ots@eoy.
ee. Samasuguseid teateid ootame ka 
pärast kuldnoka-aasta lõppu.

Häid andmeid pole ka kuldnoka 
eluea kohta. Matsalu rõngastuskes-
kuse andmestikus on Eestis märgista-
tud kuldnoka vanuserekord veidi alla 
kümne aasta: 04.06.1971 Pärnumaal 
pesapojana rõngastatud kuldnokk 
lasti maha 18.02.1981 Kreekas. Ent 
üks Taanis rõngastatud kuldnokk elas 
lausa 22 aasta ja 11 kuu vanuseks [7]. 

Kuldnokale sobib nii loomne kui 
ka taimne toit. Peamiselt on tema 
toit siiski loomne: putukad ja nende 
vastsed ning muud selgrootud, näi-
teks vihmaussid. Toitu otsib kuldnokk 

rohust või maapinnast. Muide, 
putukaid võib kuldnokk püüda 
ka pääsukese kombel õhust. 
Hea meelega sööb kuldnokk 
ka taimede pungi, seemneid ja 
marju, mistõttu võib marjaae-
dades suurt kahju teha. Siiski 
ei tasu aiapidajatel marjaaeda-
de rüüstamises vaid Eestis pesit-
sevaid kuldnokkasid süüdistada. 
Rõngastatud lindude taasleiuand-
mete järgi lahkub vähemalt osa meie 
kuldnokkadest lõuna ja lääne poole 
juba juunis-juulis (Matsalu rõngastus-
keskuse andmed), kui suur osa marja-
saagist alles valmib. 

Kuldnokka kohtab Eestis ka tal-
vel. Pärast pesitsusperioodi, kui 
pojad on pesast lahkunud, tegut-
sevad kuldnokad salkadena (◊  15). 
Ööbima kogunevad nad siiski iseära-
nis suurte parvedena. Ööbimiskohad 

on kuldnokkadel aastast aastasse 
samad: enamasti kindlad roostiku-
alad või veekogude kaldapõõsastikud. 
Suurimates ööbimiskogumites on 

|346|  

Aasta lind

◊ 12. Vastkoorunud kuldnokapojad on esimestel elupäevadel 
kaetud ainult väheste udusulgedega ning toidu ootuses ajavad 
nad iga krõbina peale oma multifilmilikud kollased nokad pärani

◊ 14. Suured pojad tulevad juba mõni päev enne pesast väl-
jalendu pesaavale ümbrust uudistama ja vanalindudelt toitu 
manguma

◊ 13. Kolmandal elunädalal on kuldnokapojad juba täielikult 
sulistunud ja lahkuvad peatselt pesast. Jälgi kuldnoka pesa-
elu pesakaamera kaudu: eoy.ee/kuldnokk
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◊ 15. Pärast pesitsusaega tegutsevad kuldnokad suurte 
salkadena

◊ 16. Talveks jääb Eestisse hinnanguli-
selt 200–2000 kuldnokka, soojematel 
talvedel palju rohkemgi
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loendatud kümneid tuhandeid kuld-
nokkasid. Näiteks 25.07.2010 vaadel-
di Tartumaal Aardla poldril ööbi-
ma saabumas 57 000 kuldnokka ning 
03.09.1961 Läänemaal Kloostri luhal 
lausa 150 000 kuldnokka [11].

Valdav osa Eestis pesitsevaid kuld-
nokkasid rändab hiljemalt novembris 
Lääne-Euroopas asuvatele talvitus-
aladele. Kuid kuldnoka-aastale vää-
riliselt oli Eestis tänavusel talvel näha 
tavapärasest rohkem kuldnokkasid. 
Talvitama ajendasid neid soe sügis ja 
talve algus.

Jaanuaris-veebruaris vaatlesid lin-
nuvaatlejad kuldnokkasid kõige arvu-
kamalt Pärnumaal. Veebruari algu-
se pakasega koondus suur osa 
Pärnumaale talvitama jäänud kuldnok-
kadest Põlendmaale Paikre prügilasse, 
kus Raivo Endrekson loendas 14. veeb-
ruaril kokku lausa 3800 kuldnokka 
[11]. Võrdluseks: varasem hinnang 
Eestis talvitavate kuldnokkade koguar-
vu kohta oli vaid 200–2000 isendit [6].

Selleks et saada aimu, kui palju tal-
vitas möödunud rekordtalvel Eestis 
kuldnokkasid, palume kõigil, kes jaa-
nuaris või veebruaris Eestis kuldnok-
kasid märkasid, sisestada oma vaatlu-
sed Tartu ülikooli hallatavasse kesk-
konda PlutoF, kust need jõuavad ka 
Eesti elurikkust koondavasse portaa-
li eElurikkus. Vaatlused võib saata ka 
ornitoloogiaühingusse e-kirjaga aad-
ressil margus.ots@eoy.ee.

Kuldnoka roosa sugulane. Linnu-
vaatlejatel on Eestis õnnestunud 
harva kohata ka Aasia ja Kagu-
Euroopa stepialadel elavat roosa-
kuldnokka (Pastor roseus; vt kaar-
ti). Invasiooniaastail rändab see liik 
hulganisti tavapäraselt asualalt kau-
gemale ja satub arvukalt ka Kesk-
Euroopasse. Põhja-Euroopas on 
ta siiski haruldane eksikülaline. 
Linnuharulduste komisjoni andmetel 
on roosa-kuldnokka Eestis kohatud 
kokku 33 korda, millest neli teadet 
pärinevad eelmisest, 2020. aastast [5]. 

Roosa-kuldnoka musta-roosa 
sulestikuga vanalindu on lihtne mää-
rata, ent hallikaspruuni sulestikuga 
noorlindu kuldnokaparvest üles leida 
on raske. Võib arvata, et roosa-kuld-
nokk on invasiooniaastail Eestis hoo-
pis sagedasem külaline, kui seniste 
väheste vaatluste põhjal näib.

Seda, et kuldnokk on väga paljude-
le tuntud lind, kinnitas ka selle aastane 
kuldnoka postkaardi joonistusvõist-
lus: nii palju joonistusi – 4312 – 
kui tänavu, ei ole ornitoloogiaühin-
gu korraldatud joonistusvõistlusele 
varem saabunud. Siiski jääb ornito-
loogidel selliste tuntud linnuliikide 
puhul ikka midagi kripeldama: kui 
liik on kõikidele tuttav, ei kipu tema 
kohta andmeid palju juurde kogune-
ma. Arvatakse, et mis ma sellest tava-
lise linnu vaatlusest ikka teada annan 
või andmebaasi sisestan. Ometi on 

igal vaatlusel väärtus, see aitab luua 
järjest tõesemat pilti Eesti elurikku-
sest ja tagada liigi soodsa seisundi. 

1.  Aua, Jaanus 2018. Kuldnokk. – Linnuatlas. 
Eesti haudelindude levik ja arvukus. Eesti 
Ornitoloogiaühing, Tartu: 426–427.

2.  BirdLife International 2019. Sturnus vulga-
ris. The IUCN Red List of Threatened Species
2019: e.T22710886A137493608. dx.doi.
org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.
T22710886A137493608.en. (15/04/2021).

3.  BirdLife International 2021. Species fact-
sheet: Pastor roseus. www.birdlife.org 
(15/04/2021). 

4.  BirdLife International 2021. Species fact-
sheet: Sturnus vulgaris. www.birdlife.org 
(15/04/2021). 
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2017. – Hirundo 32 (1): 1–39.
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gevity_list_20170405.pdf.
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ku kõige uuemaaegse dünaamika põhijooni. 
– Ornitoloogiline kogumik I: 7–20.

9.  Rootsmäe, Lemming; Veroman, Heinrich 
1974. Eesti laululinnud. Valgus, Tallinn. 

10. Shirihai, Hadoram; Svensson, Lars 2018. 
Handbook of Western Palearctic Birds. 
Volume II. Passerines: Flycatchers to 
Buntings: 276–279.   

11. Vaatlused eElurikkuse andmebaasis: elurik-
kus.ee.

12. Videolugu: pesaparasitism kuldnoka pesa-
kastis. Linnuvaatleja, 27.04.2017. linnuvaa-
tleja.ee/uudised/videolugu-pesaparasitism-
kuldnoka-pesakastis.

Margus Ots (1970) on ornitoloog,  
kuldnoka-aasta koordinaator.
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Roosa-kuldnokka kohtab Eestis väga 
harva. See liik elutseb Aasia ja Kagu-
Euroopa stepialadel, ent invasiooniaas-
tatel satub neid ka Kesk-Euroopasse
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Veljo Volke, Kaarel Võhandu

Kiirpilk aastatuhande vahetusse. 
Kui Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) 
1999.  aastal koos Eesti rohelise lii-
kumise ja Eestimaa looduse fondi-
ga proovis otsustajatele ja üldsusele 
selgeks teha, et Saaremaa loodenur-
ka Uudepanga lahte Vilsandi rahvus-
pargi külje alla ei tohi ristlussadamat 
rajada, jõuti paljuski äratundmise-
le. Keskkonnaharidustöö tulemusena 
tutvus avalikkus lähemalt ohustatud 
arktilise sukelpardi kirjuhahaga, kelle 
peamine talvitusala oli toona ja on 
praegugi Uudepanga laht. Tõmbame 
paralleeli praeguse Alutagusega: kait-
sealune lendorav juhib tähelepanu 
metsakaitsele.

Paljud pidid tegema väärtusva-
liku: kas rahvuspark selle täiuses 
ja üks lipuliik, olgugi et part, või 
suur infrastruktuur, mis hüpoteeti-
liselt peab tooma ääremaale õitsen-
gu? Loodusest hoolijatele sai selgeks, 
et keskkonnaotsused on väga suures 
osas poliitilised, nii kohalikul kui ka 
keskvalitsuse tasemel.

Äratundmine, et üheskoos on 
tõhusam poliitikat mõjutada, ajen-
das kolm aastat hiljem keskkonnaor-
ganisatsioone koonduma. Loodi Eesti 
keskkonnaühenduste koda, mis prae-
gu ühendab 11 mittetulundusühin-
gut. Süvasadam jäi Uudepanga lahte 
ehitamata, aga rajati Küdema lahte 
Tammele, kus see seisab enamasti 
tühjalt ja koormab riigi enamusosa-

lusega börsifirma Tallinna Sadam 
bilanssi. Saaremaa õitseng ei seis-
ne Saaremaa sadama betoonis, vaid 
saare, selle looduse ja rahva erilisu-
ses.

Selsamal 1999. aastal korral-
das EOÜ linnukaitsekomisjon Asko 
Lõhmuse eestvedamisel pesitsusaeg-
se raierahu kampaania. Selle üks osa 
oli metsalinnustiku kaitsele, eriti raie-
rahu vajalikkusele pühendatud semi-
nar. Teema tähtsust tunnistasid pro-
fessorid ja akadeemikud. Ilmus trükis 
„Eesti metsalinnustiku kaitse“, mida 
kasutatakse olulise kirjandusallikana 
tänini. Aastased raiemahud ületasid 
esimest korda kümne miljoni tihu-
meetri piiri. Üldine raierahu on tänini 
seadustamata, aga enamik Eesti ini-
mesi teab, et kevadsuvist linnurahu 
tuleb pidada.

Kiirpilk tänasesse. Eestis ei ole kuna-
gi raiutud nii palju metsa kui viimas-
tel aastatel. Tavaliste metsalindude 
arvukus üha väheneb, keskmiselt 1% 
ehk 50 000 haudepaari võrra aastas. 
Põllumajanduse surve elurikkusele ja 
vee kvaliteedile suureneb. Hoolimata 

Linnukaitse 
vajalikkusest
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Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind ja Eesti ornitoloogiaühingu vapilind. Vanarahvas ütleb, et kui suitsupääsuke maad ligi len-
dab, on vihma oodata. See on loogiline, sest kui õhuniiskus suureneb, siis muutuvad putukate tiivad niiskemaks ja nad ei saa 
kõrgel lennata
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Euroopa Liidu iga perioodi rahasta-
mistingimuste rohelisest sõnavahust 
kaob Eesti põllumaastikelt igal aas-
tal 24 000 – 52 000 pesitsevat linnu-
paari. Põlevkivil toimivad elektrijaa-
mad on enamikus suletud, aga unelm 
toota aina rohkem õli ei rauge, vaid 
kogub hoogu.

Soolinnustikule olulist Puhatu 
soostikku on kaevandused mõjuta-
nud rängalt: nendest kaitse-eesmär-
giks olevatest linnuliikidest, kelle 
kohta on andmeid, on 2/3 alalt kadu-
nud või on nende arvukus hakanud 
vähenema. Ala serva väljastatakse 
hõlpsasti uusi 30-aastase tähtajaga 
kaevanduslube. Rabad on Eesti ürg-
seim maastik ja põhialad, kus tõe-
poolest seotakse süsinikku pikaks 
ajaks. Ometi, turbatööstus õitseb ja 
laiendab jõuliselt oma haaret ka loo-
duslikus seisundis soodele, selmet 
kasutada lõpuni ära juba ülesson-
gitud soode turvas, mida praegu-
se tempoga kaevandades jätkub 112 
aastaks.

Seda laadi kirjeldusi võiks pikalt 
jätkata: suured taristuobjektid, sur-
maga kauplemine (ühe praeguse rii-

gikogu liikme vaste „jahiturismile“) 
jm, aga nii kirjutajatele kui ka lugeja-
tele teeb see meelehärmi. Sõnum on 
lihtne: inimtegevuse koormus Eesti 
keskkonnale on liiga suur ning me 
oleme hakanud kiiresti kaotama veel 
säilinud loodusväärtusi ja loodus-
rahva identiteeti.

Lahendused. Niisiis toimib Eesti 
oma keskkonda ülemäära kahjus-
tades. Samas tunnistatakse peaae-
gu kõigil tasanditel, et keskkonna-
kriis ei ole teadlaste ega rohelis-
te väljamõeldis, vaid reaalne olu-
kord. Milles näeb ornitoloogiaühing 
lahendusi?

Kaitstavate alade pindala tuleb 
suurendada ja kaitsekord peab taga-
ma, et väärtused säiliksid. Aga sel-
lest ei piisa. Loodust ekspluateeriva-
tel tegevusaladel tuleb astuda samm 
tagasi, ja mitte sõnades, vaid tõeliselt 
tegutsedes. Seda saab kõige lihtsami-
ni teha seadusandlikul tasandil, näi-
teks maksustades õiglaselt süsiniku-
heidet ja maavarade tarvitust, keh-
testades üldise kevadsuvise linnurahu 
ja aastase raiemahu ülempiiri ja kee-

lustades linnujahi Natura 2000 lin-
nualadel.

Oma osa saavad anda kohalikud 
omavalitsused, seades pädevuse pii-
res tingimusi, mis aitavad rohevõr-
gustikul säilida, ja arvestades planee-
ringute koostamisel senisest enam 
keskkonnaga. 

Kõige suurem lootus on Eesti ini-
mestel. Aina rohkem osatakse kodu-
maa tegelikke väärtusi hinnata. Seda 
näitab kasvõi see, et EOÜ poole pöör-
dub üha rohkem inimesi, kes tunne-
vad muret keskkonna pärast. Kui seda 
teeb kriitiliselt suur osa ühiskonnast, 
ei saa ka eri tasandite võimukandjad 
tegelikku keskkonnahoidu asendada 
näilise edumeelse askeldamisega.

Saja aasta vanune Eesti ornitoloo-
giaühing on ka edaspidi eksperdi-
teadmistele toetuv huvikaitseorga-
nisatsioon ja räägib olulistel teema-
del kaasa nii koos teiste keskkon-
naühenduste koja liikmetega kui ka 
eraldi. 
Veljo Volke (1965) on Eesti ornitoloogiaühin-
gu linnukaitse programmi juht.

Kaarel Võhandu (1980) on Eesti ornitoloogia-
ühingu juhataja.
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Aednik puukool, iluaiandus,
köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus 

Florist lillekaupluse töö,
lille- ja taimeseaded

Keskkonnaspetsialist Eesti fauna ja floora,
loodushoid, jäätmemajandus

Tekstiilkäsitööline
Maastikuehitaja haljastus, sillutised,

puit- ja kivirajatised aias

õmblemine, tikkimine, kudumine,
heegeldamine, unikaalne tekstiilkäsitöö

Tule meile õppima! www.aianduskool.ee 
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Põllulinnud

Kuna maailma rahvaarv on viimase 50 aasta jooksul veidi üle kahe korra suurenenud, 
on üha tungivam vajadus uue põllumaa järele ja soov toota toiduaineid efektiivsemalt. 
Eesmärke püüeldes on tulnud põllumajanduses järjest rohkem kasutada mineraalväetisi 
ja pestitsiide. Põllutööde mugavamaks korraldamiseks on hävitatud hulganisti maastiku-
elemente alates üksikutest puudest kuni metsasaludeni, nõnda on maastiku struktuur liht-
sustunud. Kõige selle pärast on põllulindude arvukus nii Euroopas kui ka Eestis märkimis-
väärselt vähenenud.

Riho Marja, Jaanus Elts

Viimase kolmekümne aasta 
vältel on Eestis tehtud aina 
rohkem teadustöid, mis 

käsitlevad põllulindude populatsioo-
nide seisundi seoseid põllumajandus-

töödega. Enamasti on nende uuri-
muste eesmärk selgitada välja, mis-
moodi mõjutavad linde intensiivne 
tootmine, maakasutuse muutused, 
maastiku struktuur ning põllumajan-
dus- ja keskkonnameetmed.

Esimesed Eesti ornitoloogiaühin-

gu valitud aasta linnud olid tuntud 
põllulinnud: 1995. aastal rukkirääk ja 
1996. aastal suurkoovitaja. Et koguda 
andmeid aasta lindude ja maakasutu-
se seoste kohta, kaasati toona kogu 
Eestis linnusõbrad. 2000. aastate algul 
uuris Irina Herzon doktoritöös põl-

Järvamaal paigaldati 2016. aastal GPS-saatja suurkoovitajale.  Sellel isendil pesitsus õnnestus ning kõik pojad lennuvõimestusid

Ornitoloogiaühingu 
põllulindude uuringutest
Eestis viimastel kümnenditel
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lumajandustootmise intensiivsuse ja 
maastiku struktuuri mõju põllulindu-
de kooslustele Balti riikide näitel [7]. 
Eesti polnud siis veel Euroopa Liidu 
liige ning põllulindude arvukus oli 
tunduvalt suurem kui praegu. Jaanus 
Elts, Riho Marja ja Eneli Viik on ana-
lüüsinud põllumajandus- ja keskkon-
nameetmete mõju lindudele. Ilmnes, 
et ka Eesti oludes on mahepõlluma-
jandusel lindudele positiivne mõju 
võrreldes tavatootmisega [5, 11]. 
Andres Kuresoo, Hannes Pehlaku ja 
Renno Nellise uuringu põhjal [10] oli 
juba kümme aastat tagasi teada, et 
põllulindude arvukus väheneb kogu 
Eestis. Jätku-uuring 2018. aastal kin-
nitas seda suundumust [13].

Artikli esimene pool annab üle-
vaate tavalisemate põllulindude arvu-
kuse muutustest Eestis viimase 37 
aasta jooksul, kasutades Eesti orni-
toloogiaühingu pikaajalise projek-
ti „Haudelinnustiku punktloendu-
sed“ andmeid. Nüüdisajal on punkt-
loendus hõlmatud riiklikusse seires-
se, mida Eestis korraldab keskkonna-
agentuur. Artikli teine pool tutvus-
tab Eesti ornitoloogiaühingu vara-
semaid põllulindude uuringuid ning 
käsil olevat LIFE-IP projekti ja selle 
esialgseid tulemusi.

Haudelinnustiku punktloendu-
sed. 1983.  aastal hakati Eestis tege-
ma punktloendusi, et teha kindlaks 
harilike haudelindude arvukuse muu-
tused [10]. Praeguseks on kogutud 
andmerea pikkus ligikaudu 40 aastat. 
Loendusrada koosneb 20 punktist, 
kus pesitsusajal loendatakse linde viie 
minuti vältel. Loendusühik on pesit-
sevate paaride arv liikide kaupa.

Kogu Eestis on viimastel aastatel 
olnud kasutusel ligikaudu 55 loendus-
rada. Kokku on aastatel 1983–2020 
olnud Eestis umbes 200 loendusra-
da. Loenduspunktid võivad paikneda 
põllumajandusmaastikus, metsas või 
asulas, aga ka teistes üldlevinud elu-
paikades või kahe elupaiga piirialadel.

Põllulindude arvukuse indeksid. 
Üks võimalus anda üldhinnang põllu-
lindude arvukuse muutusele on kasu-
tada selleks otstarbeks välja tööta-

tud koondindeksit [20]. Selline põl-
lulindude indeks näitab paljude lii-
kide arvukuse muutumise üldsuun-
da aasta kohta, hõlmates liike, kelle 
arvukus on suurenenud, stabiilne või 
koguni kahanenud. Indeks saadak-
se järgmiselt: esmalt arvutatakse iga 
uuritava liigi muutuse indeks uuritud 
ajavahemikul ning seejärel leitakse 
nende liikide indeksite geomeetriline 
keskmine. 

Indeksi arvutamisel on kasuta-
tud 16 põllulinnuliigi andmeid [16], 
sest nende kohta on arvukuse suun-
dumused statistiliselt usaldusväär-
sed: andmed on representatiivsed 
ega ole mõjutatud liigi haruldusest. 
Valitud liigid olid põldlõoke, sookiur, 
kanepilind, valge-toonekurg, künni-
vares, talvike, suitsupääsuke, puna-
selg-õgija, mustsaba-vigle, hänilane, 
põldvarblane, kadakatäks, turteltuvi, 
kuldnokk, pruunselg-põõsalind ja kii-
vitaja.

Põllulindude populatsioonide 
muutus Eestis ajavahemikul 1983–

2020. Uuritud koondindeksi väärtus 
vähenes statistiliselt usaldusväärselt 
aastail 1983–2020. Tulemuste alusel 
on Eestis suurenenud valge-toone-
kure, künnivarese ja kiivitaja arvu-
kus. Seevastu põldlõokese, sookiuru, 
kanepilinnu, talvikese, mustsaba-vig-
le, hänilase, turteltuvi ja pruunselg-
põõsalinnu arvukus on vähenenud. 
Stabiilne on olnud suitsupääsukese, 
punaselg-õgija, põldvarblase, kadaka-
täksi ja kuldnoka arvukus. Varasema 
uuringu järgi oli lindude hulk, mis 
vähenes, 24  000 – 52  000 pesitsevat 
paari aastas [13]. Kogu uurimispe-
rioodi kohta teeb see ligikaudu üks 
kuni kaks miljonit linnupaari.

Nende liikide puhul, kelle arvu-
kus on suurenenud, hakkab silma, 
et kaks neist on inimkaaslejad: val-
ge-toonekurg ja künnivares. Nad ei 
pesitse mitte ainult põllumajandus-
maastikus, vaid pigem selle servades 
või mujal, näiteks asulates, kuid toi-
tumas käivad põllumajandusmaasti-
kus. Kiivitaja arvukuse suurenemise 
põhjus on senini ebaselge.

Eesti põllulindude arvukuse suundumused haudelinnustiku punktloen-
duste 1983–2020 alusel ning Eesti ornitoloogiaühingu ja keskkonnaagen-
tuuri andmete põhjal

Suureneva arvukusega 
liigid (n = 3)

Stabiilse arvukusega 
liigid (n = 5)

Väheneva arvukusega 
liigid (n = 8)

Valge-toonekurg, 
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kuldnokk 

Põldlõoke, 
sookiur, 
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talvike, 
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mustsaba-vigle, 

Põldlõoke, 
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Millega saab seostada põllulin-
dude arvukuse muutusi? Muutusi 
põhjustavad mitmesugused tegurid ja 
nende koosmõjud. Kõige olulisemat 
rolli on etendanud põllumajanduse 
intensiivistumine pärast teist maail-
masõda. Tuleb pidada silmas, et laial-
daselt ja suurel hulgal on kasutatud 
agrokemikaale ehk pestitsiide ja ka 
mineraalväetisi; nüüdisaegsed põllu-
majandusmasinad võimaldavad väga 
kiiret maaharimist; kadunud on väi-
kepõllumajandus, mille tõttu on põl-
dude pindalad suurenenud ning ser-
vaelupaikade hulk vähenenud; dras-
tiliselt on vähenenud poolloodusli-
ke koosluste, sh karjamaade pindala. 
Järjest vähem on maastikku mitme-
kesistavad maastikuelemente, näiteks 
kivihunnikuid, puuderibasid ja väik-
semaid puudetukki, ent ka avatud 
kraave. Ühtlasi tuleb arvesse võtta 
nende tegurite kumulatiivset mõju.

Tõenäoliselt on nii mõndagi lin-
nupopulatsiooni negatiivselt mõju-
tanud kliimamuutused. Samas, klii-
mamuutustel võib olla lindudele ka 
positiive mõju, sest isegi Eestisse on 

juurde tul-
nud uusi põl-

lulinnuliike: viima-
ti väike-käosulane selle 

sajandi alguses. Peale selle mõju-
tavad linnuasurkondi negatiivselt 
kisklus, harvem ekstreemsed ilmas-
tikuolud, praktiliselt uurimata on 
haiguste mõju.

Seni avaldatud tulemuste põhjal 
on selgunud lämmastikväetiste, pes-
titsiide ja kiskjate negatiivne mõju 
põllulindudele. Nii lämmastikväetis-
te kui ka pestitsiidide kasutus, seega 
põllumajandustootmise tõhusus, on 
põllulindude arvukuse kahanemisega 
selgelt seotud: mida rohkem on neid 
Eestis tarvitatud, seda väiksem on 
olnud põllulindude indeksite väär-
tus. Taimekaitsevahendid avaldavad 
otsest mõju lindude toiduobjektidele 
putukatele [2, 6], eriti oluline on see 
järelkasvule, sest enamik põllulinde 
Eestis on pesitsusperioodil putuk-
toidulised. Pestitsiidid võivad linde 
koguni mürgitada [14].

Väetiste negatiivne mõju lindu-
dele on kaudsem. Näiteks on mitme 
uuringu põhjal selgunud, et väetis-
te mõjul kasvavad põllukultuurid või 
rohumaa liiga tihedaks, mistõttu on 
lindudel raske seal toitu otsida või 
pesitseda [1, 19]. See ahendab otse-

selt pesitsuskohtade valikut ja toidu 
kättesaadavust, ehkki toidu hulk ei 
pruugi ilmtingimata olla piiratud. 

Eestis on alates 2004.  aastast, 
Euroopa Liiduga ühinemise järel, 
makstud põllumajanduse keskkon-
nameetmete raames toetusi. Nõnda 

kompenseeritakse tootjale saamata 
jäänud rahaline tulu tööde eest, mis 
soodustavad taimede, putukate, vih-
mausside, lindude jt elusorganismide 
seisundit põllumajandusmaastikus. 
Näiteks saab toetusi poollooduslike 
koosluste hooldamise ning mahepõl-
lumajanduse või keskkonnahoidliku 
majandamise eest.

Haudelinnustiku punktloenduste 
tulemustes ei ole seni siiski kajas-
tunud meetmete otsene positiivne 
mõju põllulindudele. Võimalik, et 
meetmete nõuded ei ole piisavad, 
sest lindude arvukus on endistviisi 
vähenenud ka Euroopa Liiduga ühi-
nemise järel. Ometigi, Eesti mahepõl-
lumajandusaladel on lindude mitme-
kesisus suurem kui tavatootmisala-
del, kuid üldjoontes on põllulindu-
de arvukus Eestis tänini kahanenud. 
Tõenäoliselt ei ole mahealade pindala 
Eestis piisav, soodustamaks põllulin-
dude populatsioonide seisundit.

Kaudselt on kõnealused abinõud 
siiski avaldanud lindudele positiiv-
set mõju, kuna on hoitud alles elu-
paiku. Ent kui on püüdlus suurenda-
da Eesti põllulindude populatsioone, 
peab jõudsamalt piirama lämmastik-
väetiste ja taimekaitsevahendite tar-
vitust ning tunduvalt suurendama 
poollooduslike koosluste, sh karja-
maade pindala.

Põllulindude arvukust Eestis on 
ilmselt mõjutanud ka kiskjate suure-
nenud arvukus. Punarebaste ja käh-
rikkoerte asurkonnal on suure tõe-
näosusega vähemalt osaliselt aidanud 
suureneda marutaudivastane vaktsi-
neerimine, mille tõttu on vähenenud 
isendite suremus. Eestis on seni teh-

Kiivitaja pesa maapinnal. Kurvitsalistele tüüpi-
liselt on täiskurnas neli muna

Foto: Tarmo Mikussaar
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tud vaid üksikuid uuringuid, mille 
järgi on maas pesitsevate põllulindu-
de pesitsusedukust seostatud kiskja-
te arvukusega rannarohumaadel [8, 
9, 15, 18].

Tavapõllumajandusmaastiku ehk 
põldude ja rohumaade kohta on teh-
tud ainult üks uuring. Selle põhjal 
on suurkoovitaja arvukus kahanenud 
kiskluse tõttu: 2014.–2016. aasta and-
metel rüüstasid punarebased, käh-
rikkoerad või metssead 15 pesast 10; 
ühe pesa rüüstasid ilmselt varesla-
sed. Seega ei mõjuta põllulinde mitte 
üksnes intensiivsem põllumajandus, 
vaid ka kiskjate rohkus, mis on Eestis 
kahel viimasel kümnendil märki-
misväärselt suurenenud. Kui kiskja-
te arvukus tõhusama küttimise teel 
väheneks, suudaksid Eesti põllulindu-
de populatsioonid tõenäoliselt kosu-
da ja suureneda.

Eesti ornitoloogiaühing ja põllu-
lindude uuringud. Sisukamaid põl-
lulindude uuringuid hakati ühingus 
tegema selle sajandi algul. 1995. aas-
tal avaldati teadusartikkel, kus ana-
lüüsiti rukkiräägu loendustulemu-
si [4]. Nendele tuginedes sai väita, 
et toonane hinnang räägu arvukuse 
kohta Eestis oli vähemalt viis korda 
alla hinnatud.

Sajandi algul tugevnesid meie suh-
ted välismaa uurijatega. Esimeseks 
akadeemiliseks projektiks sai Irina 
Herzoni doktoritöö käigus kogutud 
andmestik kolme Balti riigi põllulin-
nustiku kohta. Nende tööde tulemus-
te alusel valmis mitu artiklit, millest 
vähemalt neli on ilmunud hinnatud 
teadusajakirjades. Muu hulgas kasu-
tati tulemusi Riho Marja doktoritöös 
ja selleks, et töötada välja Eesti esime-
se maaelu arengukava põllumajandu-
se keskkonnatoetusi.

2005. aastal tellis põllumajandus-
uuringute keskus põllulindude seire 
proovitööd. Eesti oli just ühinenud 
Euroopa Liiduga ning esimest korda 
rakendusid ka meil ulatuslikud toetu-
sed põllumajandustootjatele. Töö ees-
märk oli teha kindlaks, kui kohane on 
keskkonnameetmete tõhususe kont-
rolli tarbeks loodud seire metoodika. 
Aastal 2006 algasid regulaarsed seire-

Poollooduslikud kooslused, sh karjamaad, on Eestis olulised elupaigad lindudele. 
Karjamaad ja selle servad pakuvad nii pesitsus, varje- kui ka toitumispaiku kümne-
tele liikidele. Põllulindude seisundi parandamiseks tuleks Eestis tunduvalt suuren-
dada poollooduslike koosluste pindala

Kiivitaja on Eestis üks väheseid põllulinde, kelle arvukus on suurenenud
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tööd. Kuigi kõnealuse seire põhiees-
märk on jälgida toetuste tõhusust, on 
ka nende andmete alusel koostatud 
vähemalt kolm teadusartiklit [4, 8, 12]. 

2014. aastal võttis ühing käsi-
le kaks keskkonnainvesteeringute 
keskuse toetatud põllulindude pro-
jekti: üks käsitles põldtsiitsitaja ja 
teine suurkoovitaja kaitse teemasid. 
Põldtsiitsitaja teema kasvas kiires-
ti rahvusvaheliseks koostööks, mis 
praeguseks on päädinud viie aval-
datud teadusartikliga. Nende tööde 
raames uuriti põldtsiitsitaja elupaiga-
kasutust, muu hulgas kaitses Kunter 
Tätte sel teemal magistritöö. Uuriti 
ka populatsioonide suurust eri riiki-
des, populatsioonigeneetikat, rände-

teid ja Sahara kõrbe ületamise rän-
destrateegiat.

Nende tööde ilmselt olulisima 
tulemusena õnnestus teaduslike mee-
toditega tõestada põldtsiitsitajajahi 
ohtlikkus Euroopa populatsiooni sei-
sundile. Tänu rahvusvahelisele koos-
tööle keelati lõplikult tsiitsitajate tra-
ditsiooniline jaht Prantsusmaal.

Suurkoovitaja uuringu põhjal leid-
sime kolm väga olulist mõjutegurit. 
Üllatuslikult eelistasid suurkoovitajad 
elupaigavalikul taliviljapõlde, mitte 
rohumaid. Põhjus on ilmselt asja-
olus, et pesitsusajal munade haudu-
mise ajaks piisavalt kõrgeks kasvanud 
talivili pakub nii pesale kui ka vana-

linnule paremat varjet. Teisalt, kuna 
kultuurrohumaid majandatakse väga 
intensiivselt ja esimene niide tehakse 
sageli juba mai viimasel dekaadil, on 
sellistel rohumaadel välistatud suur-
koovitaja edukas pesitsemine. Seega 
on talikultuurid selle liigi jaoks sageli 
stabiilsemad elupaigad kui põlluma-
janduslikud rohumaad.

GPS-i andmetel ilmnes sel-
gelt, et liigi territooriumid osutu-
sid mitu korda suuremaks, kui olime 
varem arvanud: keskmiselt 270  ha. 
Suurkoovitaja liigub pesitsusajal toitu 
otsides kilomeetrite kaugusele pesast.

Rakendusuuringust selgus, et 
muu hulgas on suurkoovitaja arvu-
kus Eestis kahanenud kiskluse tõttu. 
Suurkoovitajal on pikk haudeväl-
tus: 32 päeva. Et munadest kooruk-
sid pojad, peavad vanalinnud kogu 
selle aja suutma kaitsta pesa vaen-
laste eest. Seetõttu peab suurkoovi-
taja tõhusamaks kaitseks kaaluma ka 
kiskjate arvu vähendamist.

Rahvusvahelise koostöö raames 
on praegu saanud avaldamisküpseks 
kaks teadusartiklit, kuhu on hõlma-
tud 86 suurkoovitaja GPS-i andmes-
tikud kogu Euroopast. Üks artikkel 
käsitleb rände- ja pesitsusökoloogia 
seoseid, teine uurib suurkoovitaja 
rände ajastuse seoseid vegetatsiooni-
perioodi algusega pesitsusaladel. 

Käsilolevad ornitoloogiaühingu 
uuringud. 2020. aastal alustas Eesti 
ornitoloogiaühing koostöös keskkon-
naministeeriumi, maaeluministeeriu-
mi ja teiste partneritega LIFE-IP pro-
jekti ForEst&FarmLand, mille üks osa 
on keskendunud põllulindudele.

ForEst&FarmLandi rakendusuu-
ringu eesmärk on selgitada välja eri 
liikide elupaigakasutus põllumajan-
duslikel rohumaadel ja teraviljapõl-
dudel. Uuritakse lindude tegevusraa-
diust, lähtudes elupaikadest ja maas-
tiku struktuurist, sh põlluservad ja 
külvamata alad. Muu hulgas püütak-
se teha kindlaks, mil moel ajenda-
vad aastaajalised muutused ja põllu-
maa majandamine, näiteks niitmine, 
künd või saagikoristus linde maasti-
kul ümber paiknema.

Teades põllumajandustööde ja 
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Põllulinnud

Põldtsiitsitaja on väike lind. Nende liikumisi pesitsuskogumite vahel saab jälgida 
vaid värvirõngaste abil

Telemeetrilise uuringu raames märgistasime põldtsiitsitajaid raadiosaatjatega, et 
uurida nende  elupaigakasutust põllumajandusmaastikus
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maastiku mõju eri liikide pesitsus- 
ja käitumisökoloogiale, saab anda 
soovitusi, kuidas parandada ka teiste 
maas pesitsevate lindude asurkon-
dade seisundit. Kuna meie teadmi-
sed liikide ökoloogiast ja liikumisest 
põllumajandusmaastikul on tänini 
olnud kasinad, ei saaks ilma niisu-
guste uuringuteta välja töötada põl-
lulindude tõhusa kaitse meetmeid, 
mis sobivad Eesti oludesse. Seniseid 
teadmisi on võimalik täiendada üks-
nes moodsaimaid seadmeid kasuta-
des ja eri liikide kohta käivaid and-
meid kõrvutades. Lähiaastatel mär-
gistatakse raadiosaatjatega 25 nurm-
kana ja 25 rukkirääku ning 50 kuld-
nokka.

2020. aasta suvel sai 10 põlluma-
jandusmaastikus elavat rukkirää-
ku GPS-saatja, et uurida nende lii-
kumiste ja elupaigakasutuse seoseid. 
Esialgsete tulemuste järgi eelistavad 
rukkiräägud rohumaid, mida niide-
takse hiljem või ei niideta sootuks.

Meie uuringus kasutasid linnud 
rohkem rohumaid, mida niidetakse 
pärast 15.  juulit või ei niideta üldse. 
Väga võimalik, et räägud isegi valivad 
rohumaa tunnuste või toiduobjektide 
hulga alusel endale territooriumiks 
sobivaimad elupaigad. Eeldatavasti 
on intensiivselt majandatud kultuur-
rohumaad selle liigi jaoks liiga tihe-
dad.

Üks GPS-raadiosaatjaga isend 
andis uut ja olulist teavet rände kohta. 
Rukkirääk Toots asus Tartumaalt 
Juulast rändele 20. septembril ja võt-
tis ette ootamatu rändetee. Ta ei 
lennanud mitte otse lõunasse Läti 
poole, vaid põikas Venemaa kaudu 
Valgevenesse. Seejärel side linnu-

ga katkes, sest aku sai tühjaks. Me 
pidasime lindu juba surnuks, kuid 
novembri lõpus päikesepaneeliga 
töötav aku kosus ja edastas uued and-
med Loode-Türgist, ainult paariküm-
ne kilomeetri kauguselt Istanbulist. 
Teada on, et rukkiräägud talvitavad 
Sahara-taguses Aafrikas. Seega, vähe-
malt osa Eestis pesitsevaid isendeid 
kasutab talvitusaladele jõudmiseks 
Vahemere idapoolset rändeteed.

2021. aasta märtsis said Vaibla lin-
nujaamas GPS-saatjad nurmka-
nad. Eesti ornitoloogiaühingu saja 
aasta juubeli puhul sai esimene lind, 
isane, nimeks Sada. Emase ristisime 
Külluks. Märgistamisjärgsetel päeva-
del tegutsesid Sada ja Küllu Vaibla 
linnujaama ümbruses ja sealses roos-
tikus. Märtsi lõpus aga võeti ette tüü-
piline aastaajast tingitud elupaigava-
hetus: linnud liikusid Leie ümbru-
se põllumajandusmaastikule. See oli 
ootuspärane: just märtsi lõpus või 
aprilli alguses nurmkanade suuremad 
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Roheliste rattaretk 
„Kuidas elad, Linnuriik?“
        14.-16. mai 2021 

33 Sõida üksi, sõbra või perega jalgratt al loodust 
nautima ning läbi vähemalt 33 kilomeetrit.

 Püüa pildile 100 lindu või salvesta 100 sekundit  linnulaulu ja 
postita jäädvustus Roheliste Ratt aretkede Facebooki lehele. 

Kõigi osalejate vahel loosime välja hulgaliselt auhindu!

ROHELISTE RATTARETKEDWWW.RATTARETKED.EE

Lähiaastatel 
märgistatakse 
raadiosaatjatega  

25 nurmkana ja 25 rukkirääku 
ning 50 kuldnokka.
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Põllulinnud

salgad lagunevad ning linnud tegut-
sevad edasi paaridena. Praeguseks on 
selge, et need nurmkanad on hõiva-
nud eri territooriumid.

Nurmkanasalkade arvukuse muu-
tustest aasta vältel saab põhjalikumalt 
lugeda Eesti ornitoloogiaühingu aja-
kirja Hirundo 2014.  aasta esimesest 
numbrist. 2013.  aastal oli nurmkana 
Eesti ornitoloogiaühingu aasta lind. 
LIFE-i projekti raames uuritav rukki-
rääk oli koguni esimene aasta linnuks 
valitu Eestis (1995). Tänavuse aasta 
lind on kuldnokk, keda samuti uuri-
me LIFE-IP projekti raames. 
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Eesti Ornitoloogiaühingul on 
üle 600 liikme, kelle seas on nii kutselisi 
ornitolooge, aktiivseid linnuvaatlejaid 
kui ka algajaid linnuhuvilisi. 

►  Liitu üksi või perega
►  Löö kaasa meie ettevõtmistes
►  Jagame sinuga värsket linnuteavet
►  Kasuta meie ja koostööpartnerite 

soodustusi

Astu
Eesti OrnitoloogiaühinguEesti Ornitoloogiaühingu

liikmeks!

Parim kingitus 100. aastapäeva tähistavale Eesti Ornitoloogiaühingule 
on ühekordne või püsiannetus.  
► Annetusi kasutame linnukaitseliste tegevuste elluviimiseks.
Tee annetus keskkonnas „Ma armastan aidata“:

www.eoy.ee   www.facebook.com/ornitoloogiayhingHändkakk. Foto on EOÜ-le annetanud Ave Kruusel

Täida liikmeks astumise 
avaldus lehel

www.eoy.eewww.eoy.ee

TOETA
EOÜ linnu kaitselisi 

tegevusi „Ma armastan 
aidata“ keskkonna kaudu!
www.armastanaidata.ee

Eesti Ornitoloogiaühing 

Tee annetus

Tee annetus keskkonnas „Ma armastan aidata“:
www.armastanaidata.ee/ornitoloogiayhing

Eesti lindude heaks!
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Koroonajõuludeks jõudis tellijate post-
kastidesse kaalukas (ka sõna otseses 
mõttes: üle 4 kg) trükis: Euroopa 2. 
haudelindude atlas [4]. Et esimene see-
sugune [2] ilmus ligi veerand sajandit 
tagasi, on nüüd võimalik võrrelda ja 
hinnata, kuidas meie maailmajao hau-
delindude tiib vahepeal käinud on.

Eerik Leibak

Uus teos on ülesehituselt 
samalaadne nagu eelmi-
ne ja ka Eesti linnuatlas [5]. 

Iga liigi ülevaade sisaldab mõõdu-
ka pikkusega tekstiosa (mille kirju-
tajate hulgas pole millegipärast ühtki 
eestlast), joonistuse ja enamasti kolm 
kaarti. Esimene on üldkaart, millele 
on kantud liigi levik 50 x 50 km ruu-

tude kaupa (◊ 1). Iga leiuruudu tähis 
ei märgi siiski pesitsuskindlust nagu 
Eesti linnuatlases, vaid arvukushin-
nangut. Muidu maitsekalt kujunda-
tud raamatus on aga just arvukus-
hinnangute (1–10, 10–99, 100–999 
jne paari) visuaalne tähistamine eba-
õnnestunud: punktid on kõik ühe-
suurused ja pruunikates toonides, 
mida vähemalt minu silmal on raske 
eristada. Niisugust altminekut poleks 

mitmevärvitrükis üllitisest osanud 
oodata – ilmselt on kujundaja estee-
tilised nõudmised jäänud sisutoime-
tajate kaalutluste ees peale.

Peale üldkaardi on esitatud väikse-
mas mõõtkavas võrdluskaart esimese 
linnuatlase andmetega. Sellel on levi-
kumuutused tähistatud kolme vär-
vusega (◊ 2), mistap on neid kaarte 
isegi parem lugeda kui näiteks Eesti 
linnuatlase omi. Kolmas kaart kajas-
tab modelleeritud pesitsemistõenäo-
sust ning selle puhul on viiskümmend 
rohelist varjundit, mis sujuvalt üks-
teiseks üle lähevad, igati asjakohased. 
Pesitsemistõenäosuste kaart aitab 
saada ülevaate iga liigi eeldatavast 
levikust ka nendes riikides või piir-
kondades, mida on uuritud kesiselt.

Niisiis pole tegemist mitte üksnes 
levikuatlasega, vaid ka liikide pesit-
susaegset arvukust kajastava teose-
ga. Tõsi, küllap on enamiku haju-

Väike-laukhani on üks enim ahenenud levikuga linnuliike Euroopas. Pildil olev lind on pildistatud Tallinna loomaaias

Uus Euroopa linnuatlas
mitmevärvitrükis üllitisest osanud 
oodata – ilmselt on kujundaja estee-
tilised nõudmised jäänud sisutoime-
tajate kaalutluste ees peale.

mas mõõtkavas võrdluskaart esimese 
linnuatlase andmetega. Sellel on levi-
kumuutused tähistatud kolme vär-
vusega (
isegi parem lugeda kui näiteks Eesti 
linnuatlase omi. Kolmas kaart kajas-
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salt pesitsevate liikide puhul arvukus-
hinnang kaudselt tuletatud, mitte ei 
ole haudepaare ühekaupa üle loetud. 
Siiski on just suuremate riikide puhul 
huvitav vaadata atlasest ühe või teise 
liigi asurkonna riigisisest paiknemist, 
sest BirdLife’i kogutavad arvukusand-
med, mis on internetis vabalt näha 
[1], käsitlevad üksnes iga riiki tervi-
kuna. Võib ju öelda, et San Marino ja 
Liechtensteini puhul pole vahet, aga 
Belgia või Läti puhul võib juba olla 
ning Rootsi või Hispaania puhul on 
kindlasti.

Biogeograafiliselt on Euroopa mui-
dugi tehislik üksus; enamikule piir-
konnale omaste liikide levila läheb 
selle piiridest lõuna ja ida pool pisut 
välja. Loogiline looduslik tervik on 
pigem Lääne-Palearktis, mis võtab 
enda alla ka Põhja-Aafrika, Lähis-
Ida ja Lääne-Siberi. Loodetavasti hõl-
matakse järgmisse atlasesse needki 
alad. Võrreldes esimese atlasega on 
esimene samm sinnapoole juba astu-
tud: enam-vähem täielikult on nüüd 
hõlmatud Venemaa föderatsiooni 
Euroopa-osa ning Türgi Aasia-osa 
(Anatoolia ja Põhja-Kurdistan).

Eestist vaadates pakub kahtlemata 
huvi eelkõige esimene nimetatud 
piirkond, meie idapiiri tagune olu-
kord. Paraku tuleb tõdeda, et Pihkva 
ja Novgorodi oblasti uuritus on jää-
nud üsna kesiseks: kaart on lausa-

line küll üldlevinud ja arvukate n-ö 
fooniliikide puhul, nagu metskiur või 
must-kärbsenäpp, ent nende pisut-
ki vähem arvukate sugulaste, näiteks 
sookiuru ja väike-kärbsenäpi kaarti-
del haigutavad suured valged laigud. 

Kurioosumina on aga Peipsi-
tagune läänetaiga lausaliselt kae-
tud roherähni levikuruutudega (◊ 1). 
Sealne levila on märgitud üsna sar-
naseks 1970. aastate omaga [6], kui 
liik oli veel üldlevinud ka Eesti mand-
riosas ja Lätis. Tulevik näitab, kas 
Loode-Venemaal on tõepoolest säi-
linud liigi anomaalne osalevila või 
on tegemist mingi veaga (näiteks, et 
roherähnide pähe on loendatud hoo-
pis hallpea-rähne, kelle levikuruute on 
samal alal poole vähem kui roheräh-
nil). Esimese võimaluse korral tuleks 
ornitoloogidel koos mürmekoloogi-
dega (teadupärast toitub roherähn 
peamiselt sipelgatest – toim) välja 
selgitada, mis on põhjustanud rohe-
rähni hääbumise just Mandri-Eestis 
ja Lätis, mitte naabermaades Rootsis 
ja Venemaal. Kummastust tekitab ka 
taigaliigi habekaku levimine Lõuna-
Valgevene ja Loode-Ukraina lehtmet-

Esimene linnuatlas
Mõlemad atlased
Teine linnuatlas

Tutka leviku muutus
kahe atlase vahelisel ajal

Heledad ruudud: 
ebapiisavalt 
uuritud

◊ 2. Tutka levila lõunapoolne osa 
tõmbub Euroopas ilmselt koomale, ka 
Eestist võib see liik peatselt kaduda 
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pole teada

◊ 1. Roherähn on uue atlase järgi Venemaal veel küllaltki levinud, ehkki naabruses Eestis ja Lätis on see liik jäänud üliharulda-
seks. Võib-olla tasuks Venemaa andmeid veel kord kontrollida
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savööndisse, kus puudub isegi 
segametsadele omane händkakk.

Edaspidi meilegi levida võivatest 
liikidest on Loode-Venemaal peale 
kuldhänilase ja väike-käosulase – kes 
nüüdseks pesitsevad Eestiski – levi-
kut laiendanud stepi-loorkull, padu-
roolind, triip-ritsiklind ja taigakiur. 
Seega võiks mõnda neist järgmis-
tel kümnenditel oodata pesitsema ka 
Eestisse.

Muutuste taustast ja põhjustest. 
Enne kui vaadelda levikumuutusi 
väljaspool Venemaad, s.t ka esime-
se atlasega kaetud alal, tuleb igaks 
juhuks meenutada, et levikumuutus 
ei pruugi võrduda arvukusmuutu-
sega. Isegi levikuruutude koguarv ei 
kajasta liigi arvukust. Näiteks arva-
takse 276 ruudus pesitseva kaljukaja-
ka haudepaaride koguarv olevat ligi 2 

miljonit, 266 ruutu asustava muda-
nepi arvukus aga 20 000 – 

30 000 paari. Nii väi-
ke-lehelind kui ka suur-

kirjurähn pesitsevad Euroopas ligi 
4000 ruudus, nende arvukus erineb 
aga kümneid kordi.

Võiks ju arvata, et kahe atlase 
vaheline 30 aastat on liiga lühike 
aeg hindamaks tegelikke levikumuu-
tusi. Ometi on ilmseid muutusi ja 
üsna palju. Kliima kiire soojenemi-
se tõttu on paljude liikide levila, näi-
teks hallpõsk-püti, rooruiga, täpik-
huigu, lammitildri, väikekajaka, jää-
linnu, pruunselg-põõsalinnu, must-
lepalinnu, põldvarblase, suurnokk-
vindi ja ohakalinnu oma, nihkunud 
isegi mõnekümne aastaga märgata-
valt põhja poole. Samas tuleb tõdeda, 
et leidub ka vastupidise suundumu-
sega linnuliike: laululuik, valgepõsk-
lagle, jääkoskel, heletilder, värb- ja 
habekakk, laanerähn jms on jätkanud 
levimist hoopis lõuna poole.

Puhtalt kliima põhjustatud muu-

datusi lindude levikus, mis võiksid 
21. sajandil ees oodata, kajastab 2007. 
aastal ilmunud Euroopa haudelindu-
de kliimaatlas [3]. Nii mõnigi selles 
ennustatud levikumuutus on saanud 
kinnitust ka uues linnuatlases (näi-
ted ees- ja tagapool), ehkki sajan-
dist on läbi alles viiendik. Leidub aga 
liike, kelle levikumuutused on model-
leerituile vastupidised. Näiteks sini-
raag langes möödunud sajandi teisel 
poolel Kesk- ja Põhja-Euroopas ilm-
selt DDT kasutamise ohvriks. Pärast 
seda, kui DDT Euroopas keelati, jõu-
dis hulk laovaru (ja edasine toodang) 
liigi talvitusaladele Aafrikas ning liigi 
arvukus väheneb endiselt. See aga 
tähendab ka pesitsuslevila ahenemist, 
kuigi kliimategurid peaksid levikut 
soodustama.

Euroopa linnustiku leviku muu-
tuste teiseks oluliseks teguriks klii-
ma järel tulebki pidada maakasutu-
se muutusi, nagu intensiivpõlluma-
jandus (sh kõlvikustruktuuri muu-
tused, põllumajanduskeemia kasu-

savööndisse, kus puudub isegi 

miljonit, 266 ruutu asustava muda-
nepi arvukus aga 20 000 – 

30 000 paari. Nii väi-
ke-lehelind kui ka suur-

kirjurähn pesitsevad Euroopas ligi 

Hõbehaigru levila Euroopas on viimastel kümnenditel laienenud, teda kohtab 
üha sagedamini ka Eestis
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tuselevõtt), metsade kujundamine 
istandikeks ja muudeks poolloodus-
likeks puistuteks, soode jt märg-
alade kuivendamine jne. Lääne-
Euroopas toimusid need muutused 
suurel määral juba enne esimese 
linnuatlase välitöid, nii et eelmises 
atlases esitatud 1980. aastate pilt 
kajastab ehk tolle piirkonna kõige 
mustemat seisu. 

Praeguseks on näha, et sealpool on 
looduskaitsemeetmete toel hakanud 
taastuma nii mõnegi varem taandu-
nud liigi levila, näiteks sookure, must- 
ja valge-toonekure, kassikaku, kala-
kotka ja ronga oma. Kindlasti soodus-
tavad taastumist ka inimeste suhtu-
mise muutused: minevikku on jäänud 
kullisõjad, vähenenud on linnupüük 
jms. Paraku ei saa lääneeuroopla-
si pidada puhasteks poisteks nüüd-
ki: endiselt aheneb mitme kultuur-
maastikuliigi levik, eriti Prantsusmaal 
(rukkirääk, väiketrapp, hallõgija, roo-
ritsiklind, kivi- ja kadakatäks, nõm-
mekiur, hall- ja põldtsiitsitaja).

Idapoolses Euroopas sai põlluma-
janduse moderniseerimine aga hoo 
sisse just pärast 1990. aastat ning 
siin seisab lääne pool kogetud linnus-
tiku vaesumine veel ees. Piirkonna 
põhjapoolsemates riikides lisandu-
vad negatiivsete teguritena metsama-
janduse intensiivistamine ja lausaline 
„maaparandus“. Praeguses järgus ilm-
neb mõju linnustikule pigem arvu-
kuse languses, kuid haruldasemaks 
jäänud liikide puhul, näiteks suur-
trapil, stepi-pääsujooksuril, jämeja-
lal, suurkoovitajal, mustsaba-viglel, 
mustlauk- ja punapea-õgijal, on mär-
gata ka levila ahenemist.

Vahemere maade linnustik on 
rohke inimmõju käes kannatanud 
juba aastatuhandeid ning seal viimas-
tel aastakümnetel enam nii ilmseid 
muutusi märgata ei ole. Kohati aval-
davad mõju kliimategurid (lehtmet-
savööndi liikide, nagu kaelustuvi, kõr-
vukrätsu, kaldapääsukese, kadakatäk-
si ja metskiuru taandumine Kreekas). 
Endistviisi aheneb mitmete vee- ja 
rannalindude levila (vahemere tor-
milind, kõnnu-pääsujooksur), teiste 
levik aga taastub (flamingo, käharpe-
likan, tutt-tiir). Kasu on olnud konk-

reetsetest taastamisprojektidest (sul-
tantait) ning Euroopa Liidu linnu-
direktiivi rakendamisest, ent paljude 
röövlindude leviku ahenemist pole 
see peatanud (raipekotkas, raisakot-
kas, kõnnupistrik).

Kadujad ja kosujad Euroopas 
ja Eestis. Enamiku liikide levik 
Euroopas on 30 aasta jooksul aru-
saadavalt jäänud kas täiesti või üsna 
muutumatuks. Õigupoolest tuleb 
levilate pidevat laienemist-ahene-
mist nende servades pidada loomu-
likuks nähtuseks, mis on eri põhjus-
tel aset leidnud kogu aeg. See võib 
tähendada, et mõne väiksema riigi, 

näiteks Eesti, haudelindude nimis-
tusse liik kord lisandub, aga mõne 
kümnendi pärast võib sealt taas 
kaduda. Seesugune loomulik kõiku-
mine on Eestis ilmnenud näiteks tur-
teltuvi, väikehüübi, koldjalg-hõbe-
kajaka, vaenukäo ja põhjatsiitsitaja 
puhul.

Teine lugu on siis, kui liigi levila 
laienemine või ahenemine on pika-
ajaline ja ühesuunaline. Kahe atlase 
vahelisel ajal on Euroopast välja sur-
nud kolm haudelinnuliiki. 1980. aas-
tail hääbus vuttlediku viimane leviku-
kolle Andaluusias. Vahemere maid ja 
Suurbritanniatki asustanud liivatiiru 
pesitsemine tuvastati viimast korda 
2000. aastail. Varem ka Komi- ja 
Permimaal pesitsenud männitalvike-
se levila algab nüüd teisel pool Uurali 
mägesid. Seni veel Euroopa haude-
lindude nimekirja jäänud liikidest on 
levila kõige rohkem ahenenud kuld- 
ja nõlvatsiitsitajal, stepi-pääsujooksu-
ril, väike-laukhanel, lumekakul, roo-
sa-kuldnokal, võsaööbikul, tutkal ja 
põhja-lehelinnul.

Eestis võivad senise taandumis-
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Vahemere maade 
linnustik on 
rohke inimmõju 

käes kannatanud juba 
aastatuhandeid ning seal 
viimastel aastakümnetel 
enam nii ilmseid muutusi 
märgata ei ole. 

Tänapäevane heinategu. Lääne-Euroopa linnustik on intensiivpõllumajanduse vit-
sad juba suurelt jaolt kätte saanud, Ida-Euroopa fauna vaesumine seisab põhiliselt 
veel ees
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suundumuse jätkumise korral järg-
misel poolsajandil kaduda järgmised 
haudelinnuliigid: rabapüü, tõmmu-
vaeras, merivart, soopart, sarvikpütt, 
järvekaur, kivirullija, tutkas, niidurü-
di, välja-loorkull, vainurästas, põhja-
vint, vist ka rohukoskel. Pikka aega on 
Eestis taandunud põhjapoolse leviku-
ga kahlajaliigid. Kui 20. sajandi esi-
meseks pooleks oli veetallajal peale 
tundra-asurkonna säilinud veel iso-
leeritud osalevila Lääne-Eestis, siis 
1980. aastateks hääbus siinne hau-
deasurkond täielikult. 

Sama mustrit näib saja-aastase 
vahega kordavat tutkas (◊ 2), järgmi-
sena valmistub soorituseks niidurüdi. 
Kaks viimati mainitud liiki on võe-
tud ka meie pärandkoosluste taas-
tamise edukuse indikaatoriks, aga 
tundub, et asjata: isegi kui Saare- ja 
Läänemaa rannaniite õnnestuks hästi 
hoida, taanduksid need liigid usuta-
vasti meilt ikkagi.

Loodus tühja kohta ei sallivat ning 
taandujate asemele on oodata uusi 
liike. Eespool oli juba juttu liikidest, 
kes võivad asuda Eestisse ida poolt, 
ent lõunakaartest on meile jõudnud 
või lähenemas punanokk-vardi, kark-
jala, karbuskajaka, koldjalg-hõbekaja-
ka, habeviire, puna-harksaba, mesila-
senäpi, salu-kirjurähni, lõunaööbiku, 
kaelus-kärbsenäpi, kaelustäksi, lääne-

pöialpoisi, jõgivästriku ja lõuna-urva-
linnu levila põhjapiir. Seevastu põhja 
poolt võiks meile praeguste suundu-
muste jätkudes oodata ehk vaid väike-
koskla ja siidisaba, väiksema tõenäo-
susega veel rabahane, sinisaba ja vööt-
käbilinnu haudeasurkonna levimist.

Euroopa tasandil on kahe linnuat-
lase vahel kõige enam laienenud järg-
miste pärismaiste haudelinnuliiki-
de levila: väike-käosulane, sinisaba, 
koldjalg-hõbekajakas, valgepõsk-lag-
le, veisehaigur ja hõbehaigur, tuli-
part, kuldhänilane ja sirppiiritaja. 
Õigupoolest tuleks selle loendi ette-
otsa panna sajaprotsendilise laiene-
misedukusega suur-laukhani, kes on 
rajanud uue iseseisva haudeasurkon-
na Madalmaade talvitusalale. Sellist 
taktikat ei saa siiski pidada pärismai-
se liigi tüüpiliseks levilalaienduseks; 
sama kehtib ka Lääne- ja Põhjamere 
ääres juba varem pesitsemist alusta-
nud valgepõsk-lagle kohta. Ilmselget 
dopinguabi on kasutanud tulipart, 
kelle levimisedu Euroopas on päris-
maiste Turkestani–Vahemere regioo-
ni lindude kõrval taganud ka põgeni-
kud Kesk-Euroopa veelinnutiikidelt ja 
Moskva loomaaiast.

Pärismaistest levikulaiendaja-
test arvuliselt märksa enam on 
aga võõrlinnuliike. Nende lisan-

dumine on eriti märgatav Lääne-
Euroopas; enamasti on selle põhju-
seks lahti pääsenud puurilinnud, kes 
loovad (pool)looduslikke asurkondi. 
Praeguseks pesitseb Euroopas juba 
16 eksootilist partlase- ja 11 kanali-
seliiki, 13 papagoi- ja 9 amadiiniliiki 
jne. Näiteks Brüsselis võis kaeluspa-
pagoide kilkeid kuulda juba aasta-
kümneid tagasi ning 1930. aasta-
tel ilulinnuna Rootsi tiikidele asus-
tatud kanada lagle on praeguseks 
levinud Ida-Soome, Suurbritannia ja 
Baskimaani. 

Ent suur osa võõrliikidest on uued 
ja alles levimise algjärgus, erand on 
Suurbritannia oma eksootiliste vee-
lindudega. Kahjuks on suhtumine 
võõrliikidesse kogu Euroopas olnud 
üsna süüdimatu, alles viimasel küm-
nendil on asutud koostama invasiiv-
sete võõrliikide nimistuid ning mõnd 
üksikut liiki, näiteks valgepõsk-händ-
parti, ka tõrjuma.

Eestisse on võõrlinnuliike seni 
jõudnud õnneks vähe, aga keskkon-
naameti valmisolek neid tõrjuda on 
selgelt väiksem kui näiteks Sosnovski 
karuputke või vereva lemm maltsa 
puhul. Võib karta, et praeguse man-
netu suhtumise jätkudes „rikastub“ 
meie haudelinnustik peagi kanada 
laglega, kelle mõju pärismaisele vee-
linnukooslusele näeme järgmistes lin-
nuatlastes. 

1. BirdLife International 2015. European 
Red List of Birds. Office for Official 
Publications of the European Communities, 
Luxembourg. datazone.birdlife.org/info/
euroredlist.

2.  Hagemeijer, Ward J. M.; Blair, Michael J. 
(eds.) 1997. The EBCC Atlas for European 
breeding birds: their distribution and abun-
dance. T. & A. D. Poyser, London.

3.  Huntley, Brian et al. 2007. A Climatic 
Atlas of European Breeding Birds. Durham 
University, The RSPB and Lynx Edicions, 
Barcelona.

4.  Keller, Verena et al. (eds.) 2020. European 
Breeding Bird Atlas 2: Distribution, 
Abundance and Change. European Bird 
Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

5.  Linnuatlas 2018. Eesti haudelindude levik ja 
arvukus. Eesti ornitoloogiaühing, Tartu.

6.  Мальчевский, Алексей С.; Пукинский, 
Юрий Б. 1983. Птицы Ленинградской 
области и сопредельных территорий, т. 
1–2. Ленинград.

Eerik Leibak (1960) on looduskaitsja ja 
ornitoloog.
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Linnustiku muutused

Kaeluspapagoi on näide Euroopasse introdutseeritud liigi kohta: lahti pääsenud 
puurilinnud on rajanud asurkondi mõneski Euroopa riigis
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SISUTURUNDUS

Leia oma loodusromantika 
romantiliselt rannateelt!
M illal sa käisid viima-

ti looduses, nautisid 
rahulikku olemist, vai-

kust ja omaette olemist? Ehk unis-
tasid või seadsid tulevikusihte? Või 
tundsid tänulikkust, et rannaäärne 
kauge silmapiir aitab korrastada mõt-
teid? Meie imeline Eestimaa loodus 
on heitlikel aegadel justkui pääste-
rõngas.

Loodus pole kunagi üksluine. 
Mitmekesist loodust leidub küllaga 
romantilisel rannateel, mis kulgeb 
mööda põnevat Pärnumaa ranna-
joont Virtsu kadakate vahelt Ikla lii-
varandadeni. Rannatee matkarajad ja 
looduskeskused erinevad üksteisest 
suuresti, kuid on omapärasel viisil 
tundeküllased. 

Valikute rohkuse tõttu leiab 
romantiliselt rannateelt alati mida-
gi, sest eri tüüpi loodusalad või-
maldavad kogeda paikkonna mitme-

külgset võlu. Rannatee hõlmab eri-
lise hõnguga Kihnu ja Manija saart 
ning sügavate metsade ja soode-
ga sisemaa-alasid. Leidub romantilisi 
väikseid rannakülasid, kus võtta aeg 
maha ja lihtsalt nautida vanade aega-
de hõngu. Võib vaadata imelisi päi-
keseloojanguid mere ääres, seigelda 
inimtühjades paradiisirandades või 
teha paaripäevase ringsõidu kaunites 
rannakülades ja salapärasel sisemaal. 

Just see teebki romantilise ranna-
tee nii eriliseks, et kulgedes mööda 
rannajoont, saab seal uudistada 
kõike: puutumatuid soid ja rabasid, 
rändlinnurohkeid rannaniite ja liigi-
rikkaid puisniite, Baltikumi kõrgei-
maid liivaluiteid, liivarandu ja kiviseid 
meresoppe ning marja- ja seenerik-
kaid metsi. Nii siin- kui ka sealpool 
rannateed leidub ohtralt matkaradu 
kõige selle imetlemiseks. 

Meil on vedanud, et eri aasta-

ajad on nii eriilmelised. Looduses me 
kogeme, looduses on meeled roh-
kem avali. Seal me leiame iseennast 
ja ammutame teadlikult rahulolu, mis 
kestab kaua. Inimestena oleme ju 
häälestatud kogema heaolutunnet. 
Nii on ikka ja jälle kõikide meie plaa-
nide kese looduskeskkond. Kui me ei 
ole parasjagu kusagil seiklemas, siis 
teeme plaane ja unistame nädalava-
hetusest või suvepuhkusest, tundes 
isegi tee lõhna, mis aurab termosest. 
Et siis keerulisematel aegadel taas 
meenutada neid kauneid hetki, kind-
lalt uskudes, et loodusel on kõike 
tervendav vägi. Lõpuks oleme uhked, 
et meie looduskogemused on mida-
gi enamat kui lihtsalt fotod telefonis. 

Kordumatuid ja mõnusaid elamusi 
romantiliselt rannateelt!

rannatee.ee
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Tegutse teadlikult 

Martin Tikk

Üldjuhul toimetab inimene ja 
kõik teised liigid nõnda, et 
üksteist üleliia ei segataks. 

Vahel juhtub isegi koduaedades olu-
kordi, kus soovime vaistlikult loodu-
sele appi tõtata, et see oma äranäge-
mise järgi korda seada. 

Kevadel hauvad paljud linnud 
mune ning osa linnupoegadest on 
juba koorunud. Lindude pesitsuse 
ajal võime juhtumisi märgata maas 
abitut linnupoega. Tahtmatult tekib 
kihk ta päästa, kuid nii võime hoo-
pis looduse loomulikku ellu liialt sek-
kuda. 

Kindlasti on tarvis sekkuda siis, 
kui kahju on otseselt tekitanud inim-
tegevus. Sel juhul oleme nagunii loo-
duslikku tasakaalu sekkunud ja meie 
kohus on appi tõtata.

Parem on hoiduda sekkumast. Eesti 
ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel 
Võhandu sõnul on kõige parem, kui 
metsloomad ja -linnud saavad oma-
soodu toimetada ning me ei sekku 
nende ellu. „On tore, et inimesed 
märkavad järjest enam enda ümber 
toimuvat, ka linnalooduses, ent tuleb 
arvestada, et inimmaailma reeglid ei 
pruugi kehtida loodusmaailmas,“ too-
nitab ta.

Osal linnuliikidel lahkuvad pojad 
pesast enne lennuvõimestumist. 
Inimesele võib tunduda, et maapin-
nal kössitavad linnupojad vajavad abi. 
Tegelikkuses käivad vanemad poegi 
endiselt toitmas ja õige pea suuda-
vad pojad ise lennata. Sekkudes võib 

inimene linnuvanemad minema hir-
mutada, ja kui linnupoeg loodusest 
eemaldada, võib talle hoopis karutee-
ne teha.

Enne metslooma või -linnu abis-
tamist tuleb veenduda, et ta tõepoo-
lest vajab abi. Vahele segada tuleks 
pigem siis, kui linnupoeg on ilmsel-
gelt vigastatud ja olukorra on põh-
justanud inimene. Näiteks kui linnud 
lendavad vastu akent, lahtiselt ringi 
jooksnud koer häirib maas pesitse-
vaid linde või kui kass murrab aias 
linnu. Lemmiklooma tegude eest vas-
tutab tema omanik, mistõttu kassid 
tuleb lindude pesitsusajal kindlasti 
toas hoida või lasta õue ainult järele-
valve all. Ükski olukord ei ole täiesti 
ühesugune, toimida tuleb nii, nagu on 
parim linnule.

Olles veendunud, et lind vajab abi, 
vaatle teda eemalt ja püüa aru saada, 
mis seisundis ta on. Hüljatud linnu-
poeg on loid, ta liigutused on aeg-
lased ja kohmakad, linnu silmad on 
poolavatud või ei ava ta puudutami-
sel silmi üldse. Katsudes tundub lind 
külmana, ta on tugevalt kõhnunud ja 
kõhupool ei ole iseloomulikult prun-
nakas. 

Sellele, et lind on pesast lahku-
nud liiga vara, viitab selgelt alaare-
nenud sulestik: enamik sulgi on alles 
tuppedes, seepärast võib osa keha-
pinnast olla paljas. Oota ja jälgi, kas 
poja läheduses on näha vanalinde. 
Vaatlemiseks sobib veidi kaugem var-
jatud koht, sest kui inimene on lähe-
duses, pelgavad vanalinnud poja juur-
de tulla. Tavaliselt piisab paariküm-

nest minutist, et linnuvanemad jul-
geks välja ilmuda ja tulla poega toit-
ma või tema lähedusse.

Harrastusornitoloog Peep Veelda 
sõnul võib mõnikord juhtuda nii, et 
inimene on linnupojaga kohtudes 
olukorras, kus õigeid lahendusi ei 
olegi. Ta toob oma kogemuste najal 
näite. See juhtus ligi 30 aastat tagasi, 
kui ta oli rõngastamas naerukajakate 
koloonias. Punasesse dressi riietatud 
abikaasa ootas kaldal. Korraga tormas 
üle vee tema poole pisike punapäine 
laugupoeg. 

Väike lauk ujus otsejoones inimese 
juurde ja ronis kaldale. Tõenäoliselt 
oli ta äsja koorunud ning millegipä-
rast hakanud just seda eemal asuvat 
punast objekti oma emaks pidama. 
Ta ei olnud nõus vette tagasi minema, 
vaid ronis kohe uuesti kaldale ja uker-
das inimesele järele. 

Kui oleksime ta sinna jätnud, oleks 
temast otsekohe saanud saak suurtele 
kajakatele, kes olid valvel. Kuna töö-
tasime mõlemad tollases Eesti noorte 
loodusmajas, viisime linnupoja loo-
dusmaja elavnurka kogenud bioloogi 
hoolde, kuid ka temal ei õnnestunud 

Kas ja kuidas 
abistada 
linnupoega?
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linnulapse elu päästa. Õigeid valikuid 
polnud, valisime selle, mis andis pisi-
kesegi lootuse. 

Peep Veedla selgitab sedagi, et 
kajakate pesitsemine asulates võib 
tekitada suuri probleeme, sest nad 
kaitsevad oma poegi ennastsalgavalt. 
Eriti traagiliseks võib olukord kujune-
da siis, kui hõbekajakas pesitseb kooli 
või lasteaia territooriumil. 

Hõbekajakas on tugev ja agressiiv-
ne ning ründab inimesi kõhklema-
ta. On olnud juhuseid, kus ründava-
te kajakate tõttu on koolimaja õuele 
planeeritud lõpuaktus tulnud pida-
da siseruumis. Peep Veedla on las-
teasutustele soovitanud, et kojamees 
või keegi töötajatest võiks kevadel 
pesaehitusajal patrullida lamekatustel 
ja muudes võimalikes kohtades, kuhu 
kajakad on pesi teinud, ning lõhku-
da alustatud pesad. Kui pesas on juba 
munad, ei tohi seda enam teha; ent 
kui pojad on koorunud, siis pole teha 
muud, kui oodata poegade kasvamist 
ja äralendu. 

Abistamisest tuleb teada anda. 
Kui lind on hüljatud, vigastatud ja 

vajab abi, siis helista riigiinfo telefo-
nile 1247 ja küsi nõu. Riigiinfo telefon 
registreerib kõik pöördumised, nii 
saab riik parem ülevaate, kui palju ja 
milliseid juhtumeid ette tuleb.

Nõu ja abi saab küsida ka mets-
loomade abistamisega tegelevatelt 
organisatsioonidelt, nagu Eesti loo-
makaitse selts (loomakaitse.ee), Eesti 
metsloomaühing (www.metsloom.ee) 
ja imeloomade selts (www.facebook.
com/metsloomakeskus).

Pea meeles, et inimene ei tohi 
ise metslooma või -lindu loodusest 
eemaldada! Seda tohivad teha ainult 
keskkonnaamet ja päästeamet ning 
keskkonnaametilt selleks loa saanud 
organisatsioonid.

Nõuandeid, mida teha leitud lin-
nupojaga, leiab Eesti ornitoloogia-
ühingu kodulehelt (menüüjaotis 
„Aita linde“). Sealt leiab ka soovitusi, 
mismoodi kujundada lindudele sobiv 
aed, kuidas hoida ära lindude kokku-
põrkeid akendega ja soovitusi kassi-
pidajale.

Juhiseid metsloomade, sealhul-
gas lindude abistamise kohta leiab 
ka keskkonnaameti kodulehelt (www.

keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/abitud-loomad).

Kujunda aed linnule soodsaks. 
Aiaomanik saab hoolitseda selle eest, 
et tema aed pakuks võimalikult mit-
mekesiseid elupaiku eri elusorganis-
midele. Aias võiks kasvada puid ja 
põõsaid ning jätta osa alasid niit-
mata. Ei tasu kasutada sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid, sest need või-
vad olla mürgised kogu aiaelustikule. 
Oksahunnikud tuleks jätta puutuma-
ta või kõrvaldada enne pesitsushoo-
aja algust. Aia- ja remonditööd, mis 
võivad häirida linde ja nende pesit-
semist, tuleks teha enne või pärast 
pesitsusaega. Kassid tuleks hoida 
toas, sest alles lendama õppivad või 
lennuvõimetud linnupojad on neile 
lihtne saak.

Rästapoegadel on komme pesast 
lahkuda enne, kui tiivad kannavad, 
eriti siis, kui miski on neid ehma-
tanud. Aedades ja parkides pesit-
seb aga rästaid päris palju. Selline 
varakult pesast lahkunud rästapoeg 
on üldjuhul vanemate kontrolli all 
ja korralikult toidetud. Ohtu võib 
ta sattuda siis, kui läheduses on 
kass või vares või muu suurem lind, 
näiteks hõbekajakas. Inimese roll 
võikski sel juhul piirduda võima-
like ohtlike liikide peletamisega, 
rästapoega torkima pole soovitatav 
minna.

Kõige targem on ennetada olu-
kordi, kus loodus peaks inimese abi 
vajama. Näiteks saame aiapidajate, 
hoone projekteerijate ja kassiomani-
kena palju ära teha. Kindlasti tulevad 
suuresti kasuks täpsemad teadmised 
linnuliikide käitumise kohta. Nii et 
hoidke silmad ja kõrvad lahti! 
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonna-
korralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ 
rohelise ülikooli peaspetsialist.

Maas tuterdavad kalakajakapojad või-
vad küll näida abitud, kuid üldjuhul 
pole inimesel siin vaja sekkuda
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Karulaukudesse 
peitunud 
lapsuliblikas

Ühel ilusal kevadpäeval 
otsustasin tiirutada mööda 
Saaremaad, et tabada keva-

det. Selleks puhuks olin üle pika aja 
pühkinud fotoseadmetelt tolmu, laa-
dinud akud ja tühjendanud mälu-
kaardid. Kaamera külge läks kohe 
teleobjektiiv juhuks, kui peaksin 
kokku juhtuma mõne loomaga, kelle 
tabamiseks olnuks objektiivi vahetus 
üüratult pikk aeg.

Olles looduses kaua aega loenda-
nud katikuklõpsude saatel kadaka-
aluseid sinililli ja päikese poole siru-
tuvaid näsiniineoksi, tundsin, et 
midagi on selles kevadises päevas 
veel, mis ootab tabamist. Otsustasin 
liikuda edasi Sõrves asuvale talu-
platsile, kus oli elanud mo vanaema 
enne, kui Saksa väed sealse pererahva 
sõja eest ära küüditasid. Tolleaegsest 
talust on jäänud vaid vundamendid 
keset ääretut karulauguvälja.

Ja siis ma ta leidsingi: karulau-
gu lehe alla oli vaguralt peitu puge-
nud kahkjaskollane lapsuliblikas. 
Seetõttu meenus kohe vanarahva tar-
kus eesootava suve kohta: kui näed 
esimesena kirjut liblikat, siis tuleb 
kirju suvi; aga kui esimesena on tiibu 
sirutamas kollane liblikas ehk lapsu-
liblikas, on oodata päikeselist ja sooja 
suve.

Pärit olen Saaremaalt, tegevus-
valdkond on peamiselt käsitöö. 
Küllaltki tihti käin loodu-
ses häid mõtteid kogumas. 
Vahel on näpus ka kaamera. 
Loodusfotograafiaga olen 
tegelenud ligemale 12 aas-
tat.

Foto tegin kaameraga 
Canon EOS  6D, objektiiv oli 
Tamron SP 150–600  mm 
F/5–6.3.

Karl Eik Rebane

liblikas, on oodata päikeselist ja sooja 

Pärit olen Saaremaalt, tegevus-
valdkond on peamiselt käsitöö. 
Küllaltki tihti käin loodu-
ses häid mõtteid kogumas. 
Vahel on näpus ka kaamera. 
Loodusfotograafiaga olen 
tegelenud ligemale 12 aas-

Foto tegin kaameraga 
Canon EOS  6D, objektiiv oli 
Tamron SP 150–600  mm 

Karl Eik Rebane
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Abiks õpetajale

Koos kevadise päikesega hak-
kavad õitsema esimesed tai-
med ja looduse lõhnamaas-

tik muutub iga päevaga mitmekesi-
semaks. Mis põhjusel õied lõhnavad? 
Kuidas tekivad kevadpäikese ja tuule-
ga levivad aroomid?

Õite lõhn ja ilus värvus paku-
vad inimesele palju häid elamusi, 
kuid eelkõige on need mõeldud siis-
ki putukate ligi meelitamiseks. Suur 
osa õistaimedest on putuktolmlejad. 
Kimalased, mesilased ja teised putu-
kad liiguvad nektarit või õietolmu 
otsides õielt õiele ja kannavad oma 
kehaga õietolmu edasi. See on vajalik, 
et need taimeliigid saaksid suguliselt 
paljuneda. 

Seevastu tuule abil tolmleva-
te taimede õied on tagasihoidlik-
ku värvi ja lõhna ei pruugi tunda 

olla. Tuultolmlejate õied on enamas-
ti rippuvad. Mõelgem näiteks kase- 
või lepaurbadele, mis on pruunikad. 
Inimene peab nende lehe- või punga-
laadse lõhna tajumiseks kõvasti pin-
gutama.

Lõhna koostis oleneb sellest, mil-
list tolmeldajat õis soovib ligi mee-
litada. Nektari magus lõhn meeli-
tab näiteks kiletiivalisi. Aga kindlasti 
on loodushuviline lugenud eksootili-
se hiid-titaanjuure (Amorphophallus 
titanum) või parasiitsete raitlillede 
(Rafflesia) kohta, mille õite raipe-
hais mõjub ahvatlevalt kahetiivalis-
tele. Olenevalt liigist toodavad tai-
med erisuguseid lenduvaid ühendeid; 
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Lillelõhn
on keerukas keemiliste ühendite 
segu: ühes õies võib lõhna tekita-
misel olla mängus mitusada eri 
tüüpi molekuli.

Põhiliselt mõjutavad lõhna 
teket molekulid, mida nimetatakse 
terpenoidideks. Lenduvaid ter-
penoide eritavad kõik taimeosad. 
Samuti etendavad taimearoomi-
de tekkes rolli fenüülpropanoi-
did ja rasvhapete derivaadid.

Üks aiasõprade lemmiku petuunia looduslikest esivanematest on valge petuunia (Petunia axillaris). Ainukest valge õiega 
petuunialiiki tolmeldavad ööliblikad ja seepärast lõhnab see kõige tugevamalt hilisõhtul. Pärastlõunal on aroom vaevalt taju-
tav. Lõhnatootmist ajastab taime kehakella süsteemis olev geen

Õied ja lõhnad
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mõnikord piisab teistlaadi lõhnaks 
juba sellest, kui eri tüüpi molekulide 
osakaal on erinev.

Ka üht liiki õied ei pruugi lõh-
nata ühtemoodi. Suur osa liigisisese 
lõhnaerinevuse uuringutest on teh-
tud kultuurtaimedel. Näiteks on välja 
selgitatud, et eri sorti roosid tooda-
vad umbkaudu 30 erilaadset mole-
kuli, mis mängivad rolli lõhna tek-
kes. Umbes kolmandik neist ainetest 
on sorditi erisugused. Lavendlisortide 
puhul võib see erinevus ulatuda suisa 
50 protsendini.

Lillelõhna pärilike põhjuste uuri-
mine on pikalt takerdunud selle 
taha, et taimegeneetikute kõige 
tähtsam mudelorganism müürlook 
(Arabidopsis) toodab vähe lendu-
vaid ühendeid. Nüüd tehakse selliseid 
uuringuid põhiliselt hübriidpetuunial 
ehk köstrilillel (Petunia x hybrida). 
Looduslikes oludes tolmeldavad eri 
liiki petuuniaid ööliblikad, koolibrid 
või mesilased. 

Seda, milline loom õietolmu edasi 
kannab, tuleb lõhnamolekulide sün-
teesilgi arvesse võtta. Näiteks regu-
leerib taim oma lõhnatootmist ka 
ööpäeva vältel. Kui liigi õietolmu kan-
navad edasi päevase eluviisiga loo-
mad, on lõhn kõige tugevam nende 
aktiivsusajal. Ööliblikatele lootvad 
taimed, nagu Eestis põldudel ja met-
saservas kasvav öö-põisrohi (Silene 
noctiflora), mida tuntakse ka ööhä-
dara nime all, teevad oma valged või 
kahvaturoosad ja lõhnavad õied lahti 
ööseks.

Taimede toodetud lõhnaained või-
vad putukaid ka hoopis eemale tõr-
juda. Näiteks teavad maheaianduse 
huvilised hästi, et koirohi (Artemisia 
absinthium) ajab juba oma lõhna-
ga paljud kahjurputukad eemale. 
Peletamaks tomatikasvatajate nuht-
lust kasvuhoonekarilast, uurivad kee-
mikud, kuidas kasutada madalast 
peiulillest (Tagetes patula) eraldatud 
lõhnaaineid.

Õiejutu lõpetuseks võib tekki-
da küsimus, miks asuvad mõned 
taimed, näiteks paiseleht, kõige-
pealt õitsema, aga lehed kasva-
vad neile alles hiljem. Varajane 

õitsemine tagab selle, et lehed ei 
varja õiepungade eest päikest ära. 
Seesugused mitmeaastased taimed 
panustavad sellele, et maa-alus-
tesse osadesse kogutud tagavarade 
najal kasvatada õis ja saada kiires-
ti valmis seemned. Ehk siis jõuame 
tagasi jutu algusesse: taimede õied 
pakuvad inimesele palju rõõmu, 
kuid taimele on tähtis, et suguline 
sigimine õnnestuks. 

Kirjandust
• Muhlemann, Joëlle K.; Klempien, Antje; 

Dudareva, Natalia 2014. Floral volatiles: 
from biosynthesis to function. – Plant, Cell 
& Environment  37 (8): 1936–49 (avatud 
ligipääsuga).

• Putukatest, taimedest ja lõhnaainetest on 
eelkõige aia- ja põllupidamise võtmes juttu 
Anne Luige raamatus „Looduslikud vahen-
did mahepõllumajanduslikus taimekaitses“ 
(kättesaadav Digaris).

• Lõhnateemalisi infograafikuid leiab 
Compound Interesti veebilehelt (com-
poundchem.com).
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Sirelid (Syringa) on andnud nime lõhnaainetele sirelaldehüüdile ja sirelalkoholile, 
kuid õied sisaldavad ka monoterpeenide hulka kuuluvat otsimeeni. See on nime-
tatud basiiliku (Ocimum) järgi. Päikesepaistelise ilmaga on kevadisel Hanikatsi laiul  
tunda sirelilõhna 

Paiseleht on mitmeaastane putuktolmleja, kelle õitel on tagasihoidlik magus lõhn. 
Lehti asub see taim kasvatama alles siis, kui õitsemisaeg on läbi 
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Intervjuu

Ornitoloog Ruth Lingi küsitlenud 
Martin Ling ja Toomas Kukk

Kust pärineb teie loodushuvi? Keda 
meenutaksite oma kooliõpetaja-
test, kes teid suunasid?
Mingist erilisest loodusehuvist mu 
varases elujärgus küll rääkida ei saa. 
Pigem sidus mind „maaeluga“ asjaolu, 
et mu vanemad kolisid Peipsi-äärsest 
Varnjast elama teise Eesti riigi serva 
Saaremaale Leisi. Mu arstist isa Georg 
Heidemann puutus Varnjas kokku 
arvukate laiussist nakatunud patsien-
tidega ja tal tekkis huvi, millised või-
vad olla kalaparasiitidega nakatunute 
ravi tulemused riigi teises servas.

Leisist ta aga enam ei lahku-
nudki, kuna ülikooliaegne kolleeg, 
Kuressaare linnaarst veenis teda jää-
magi piirkonda, kus seni oli arstiabi 
peaaegu puudunud. 

Peatselt saabus Varnjast kohale 
ka perekond: abikaasa kahe lapsega. 
Minu noorem vend sündis Leisis, isa 
aga suri 1929. aastal.

Mu eelkooliaeg seostubki peami-
selt loodusliku keskkonnaga: sipelga-
pesades toimuva jälgimisega, oravate 
narritamisega, kalade õngitsemisega 
Leisi jõel, kaldaurgudesse peitunud 
jõevähkide pimesi tabamise rõõmu-
dega, eriliste looduse häälte tajumi-
sega. Aleviku- ja külalastega peetud 
mängud pakkusid rohkesti elamusi.

Kooliteed alustasin 1932. aastal 
Leisi kuueklassilises algkoolis. Selle 
koolimaja foto on 2001.  aastal ilmu-
nud väljaandes „150 aastat Leisi hari-
duselu“, koostajad on Tõnu Erin ja 
teised. Kool hävis, selle kõrvale plat-
sile kerkis 1983. aastal Leisi keskkoo-
li hoone.

Leisi algkoolist on jäänud pari-
mad mälestused tänu õpetajapaari-
le Seppelitele: emalik Minni Seppel 
oli kodutütarde juht ning käsitöö- ja 

kodulooõpetaja; kõike oskav Albert 
Seppel oli koolijuhataja, hirmuauto-
riteediga. Tema juhendamisel köitsi-
me uuesti oma lagunema kippuvaid 
raamatuid, ehitasime kooliõue ring-
liikumisega viieistmelise nöörkiige, 
saagisime vineerist loomakujukesi; ta 
organiseeris talispordipäevi ja palli-
võistlusi klasside vahel.

Et Leisi algkooli oli tol ajal maine-
kas haridusasutus, siis õppis sääl lapsi 
kaugemaltki. Seetõttu oli algkoolima-
jas kaks internaadiruumi ja köök, õpi-
lase oma toiduvarudega.

Käisite keskkoolis keerulisel sõja-
ajal. Mida meenutaksite oma koo-
liajast?
Kuna olin algkooli läinud kuueaas-
tasena, pidin seal õppima veel ühe 
aasta enne Kuressaare ühisgümnaa-
siumisse saamist; sääl jätkus haridus-
tee 1937. aastal. Kohanemist soodus-
tas vanema venna varasem õppima 
asumine sealses progümnaasiumis. 
Esmane mulje uuest koolist: ametlik-
kus. Peatselt selgus, et mulje oli pet-
lik. Aga siiski jäid gümnaasiumi õpe-
tajad ka edasisteks õpiaastateks auto-
riteetideks.

Üsna varastel gümnaasiumiaasta-
tel süvenes mu huvi nii emakeele kui 
ka võõrkeelte vastu. Praegu pean väga 
oluliseks, et mu gümnaasiumiaasta-
tel õpetati Kuressaare ühisgümnaa-
siumis ja hiljem ka Viljandi 1.  kesk-
koolis võõrkeelena ladina keelt. 

Kuressaares õpetas seda meesõpe-
taja Keskküla ja Viljandis naisõpeta-
ja Müürissepp. Aga kuna mõlemas 
gümnaasiumis olid väga mõistvad ja 
heatahtlikud saksa keele naisõpeta-
jad – Kuressaares õpetaja Norman ja 
Viljandis Vinogradov –, siis süvenes 
huvi ka selle võõrkeele vastu.

Kuressaare ühisgümnaasiumi ma 
lõpetada ei saanud. Nõukogude sõja-
väebaasid loodi kõigepealt Lääne-
Saaremaal. Ka Kuressaares likvi-
deeriti mitmed asutused ja asen-
dati „uutega“. Paljudel kõrgematel 
sõjaväelastel olid kaasas ka naised, 
kelle nõudlikkust või arusaamatust 
nähtu suhtes oli eriti tunda kauplus-
tes. Peatselt olid linnas nõukogude 
eri tsooni kuuluvad punktid, mille-
le oli keelatud ligineda, muidu ootas 
ette hoiatamata mahalaskmine. Selle 
ohvriks langes ka üks meie gümnaa-
siumi tütarlaps.

Sel ajal toimus muutusi ka meie 
perekonnas. Kuna mu ema oli aktiiv-
ne naiskodukaitse liige ja mu kasu-
isa (arst) kaitseliitlane, sattusid nad 
ohtu nagu paljud teisedki saarlased. 
Et aga kumbki vanematest polnud 
pärissaarlane, vaid mõlemad pärine-
sid Mandri-Eestist, leidsid nad kriiti-
lises olukorras võimaluse Saaremaalt 
lahkuda. Mõnda aega säilis ju veel 
maa- ja veeteeühendus Saaremaa ja 
mandri vahel. Olime just Virtsust väl-
junud kitsarööpmelises rongis, kui 
kõlas raadioteade, et Saksamaa on 
kuulutanud Nõukogude Liidule sõja.

Hirmud ja ootused! Vintsutatult 
jõudsime uude elukohta Võhma ale-
vikku (nüüdne linn), kus isa töötas 
surmani. Ema organiseeris lasteaia 
umbes tosinale lapsele ja töökohad 
aia personalile. Perekond sai elamise 
neljatoalises ilusas majas, kus peale 
arstikabineti ja haigete ooteruumi oli 
kolm elutuba ja köök. Tol ajal polnud 

Elu juhused annavad 
lõpuks parima tulemuse

Praegu pean väga 
oluliseks, et mu 
gümnaasiumi

aastatel õpetati Kuressaare 
ühisgümnaasiumis ja hiljem 
ka Viljandi 1. keskkoolis 
võõrkeelena ladina keelt.
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Ruth Ling on sündinud 12. juu-
lil 1926 Varnjas. Õppinud Leisi 
algkoolis 1933–1938, Saaremaa 
ühisgümnaasiumis 1938–1941, 
Viljandi 1. keskkoolis 1942–1945 ja 
aastail 1945–1950 Tartu ülikoolis, 
mille lõpetas zooloogi-bioloo-
giaõpetajana. Töötas õpetajana 
Pärnus ja Tartus 1950–1954. 
Aastail 1954–1957 oli zooloogia ja 
botaanika instituudis aspirantuu-
ris, bioloogiakandidaadi teadus-
kraadi sai 1959. aastal. 1968–1973 
töötas Tartu ülikooli zooloo-
giakateedris vanemõpetajana, 
1973–1993 dotsendina. Pidanud 
loenguid selgroogsete zooloogia, 
etoloogia ja bioloogia õpetamise 
metoodika kohta, juhendanud 
üliõpilaste pedagoogilist praktikat 
ja zooloogia välipraktikaid. Eesti 
looduseuurijate seltsi tegevliige 
alates 1947. aastast; Eesti ornito-
loogiaühingu liige, 1998. aastast 
auliige. Eesti bioloogiaõpetajate 
ühingu auliige (2007).
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Intervjuu

veel ülatamatuid raskusi eluolu sisse-
seadmisel.

Mu vanem vend oli jäänud 
Kuressaare ühisgümnaasiumi viimast 
klassi lõpetama, kuna tal oli kahju sõp-
radest lahkuda. Mina astusin Viljandi 
1.  keskkooli, esialgu harjumatusse 
puht tütarlaste seltskonda. Ilmelt oli 
klasside koosseis mõnel määral komp-
lekteeritud mujalt tulnutega ja koha-
nemine võttis mõnevõrra aega, kuid 
uued sõprussuhted tekkisid pikka-
mööda ka siin. Raskem oli ligi pääse-
da neile, kes olid kaotanud varasema 
kaaslase küüditamise tõttu.

Õppisite ülikoolis bioloogiat. Kes 

olid tolleaegsed eredamad õppe-
jõud?
1945. aastal, pärast Viljandi 1.  kesk-
kooli lõpetamist, astusin Tartu üli-
kooli ajaloo-keeleteaduskonda saksa 
keelt õppima. Vanemõpetaja Gerda 
Raadi, perfektselt saksa keelt valdav 
daam, võttis mu umbes viieteistküm-
neliikmelisest õppegrupist peatselt 
sihikule. Nagu enamik terava keelega 
inimesi oli Gerda Raadi südames hea-
soovlik ja andis mulle nõu otsida üli-
koolis mõni sobivam eriala.

Kaua otsida polnud aega. Vahetuse 
otsimine käis dekanaadi kaudu, asja-
ga oli kiire, sest õppetöö algusest oli 
selleks ajaks möödunud mõni nädal ja 

mahajäämus mõnes teiseski teadus-
konnas võis osutuda kriitiliseks tegu-
riks mu edasijõudmises.

Leidsin ennast matemaatika-loo-
dusteaduskonna dekanaadist. Pidin 
end esitlema dekaan professor 
Heinrich Riikojale. Sõnatult sirvis ta 
mu dokumente, heites aeg-ajalt paar 
pilku ohvri poole. Seesugune suhtle-
mine kestis vast kümmekond minutit 
ja seejärel langes otsus: „Kui te poleks 
lõpetanud gümnaasiumi kuldmeda-
liga, siis oleksite tulnud siia asjata. 
Loodetavasti lõpetate ülikooli meie 
teaduskonnas ... või jõuate ka kauge-
male!“. Eluajaks meelde jäänud sõnad!

Dekaani positsioon on ajuti-
ne. Selle töö kõrval osutus profes-
sor Riikoja kohe ka mu õppejõuks. 
Ja imede ime: lõpuks ka mu abikaasa 
Harry Lingi ja minu lastelaste hilise-
maks vanavanaisaks!

Ta luges üliõpilastele selgrootute 
loomade zooloogiakursust; tegi seda 
lihtsal toolikesel istuvas asendis, nägu 
peaaegu varjatud loengupuldi taga, 
aga ta hääl oli alati kuuldav. Aeg-ajalt 
andis ta alati kohal olevale assistendi-
le Aliide Lumbergile korralduse tõm-
mata kõnesoleva liigi kohta käiva näi-
distahvli nööri. Tabeli sisu selgitami-
seks ei pidanud professor püsti tõus-
ma: ta suunas pika kepi meisterlikult 
õigesse kohta. Eksami sooritamine 
selgrootute zooloogias ei olnud aga 
nii kohutav kui inimese anatoomias 
ja füsioloogias professor Juhan Aulile.

Ere positiivne mälestus on kodu-
loomade anatoomiat ja füsioloogiat 
õpetanud professor Julius Tehverist; 
ta luges korraga veterinaaria- ja bio-
loogiatudengitele. Aeg-ajalt korraldas 
ta kirjalikke kontrolltöid, hindas nii 
faktilisi teadmisi kui ka keelelist kor-
rektsust.

Hea on meenutada botaanikapro-
fessor August Vaga, kes oli üliõpilas-
tega suhtlemisel napisõnaline, loen-
gutel aga kuulama ärgitava esitlus-
viisiga.

Palun meenutage tollast üliõpi-
laselu! Aeg oli küll keeruline ja või-
malused teistsugused, aga noored 
inimesed on noored ka keerulistel 
aegadel.

Ruth Ling juhendab ornitoloogilisi vaatlusi. Vasakult Rein Tint, Helgi Isakannu, Ruth 
Ling, tundmatu, Vilma Järviste, Eevi Varjend, Anti Õun, Linda Toss, Aime Randveer
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Ruth Lingi sünnipäeva tähistamine 2004.  aastal oli meeldejääv üritus nii sünni-
päevalapsele kui ka teistele osalistele
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Astusin ülikooli samal ajal oma vane-
ma vennaga, kes pürgis arstiteadus-
konda. Kahjuks oli tal kahe kuu staaž 
Saksa sõjaväes, kus ta sai õlavarre sise-
küljele sundmärgise. Seda jälgis vas-
tuvõtukomisjon tähelepanelikult kõi-
gil noormeestel, tõkestades märgi ole-
masolul pääsu kõrgkooli. Hea, et tund-
sime kirurgi, kes riskis ja opereeris 
selle märgi välja; ja kuigi vennalt nõuti 
armi kohta aru, oskas ta anda mingi 
seletuse. Ta sooritas sisseastumiseksa-
mid ja sai soovitud teaduskonda.

Meil mõlemil oli probleeme elu-
paiga leidmisega. Sel ajal oli aga 
suure hoone restaureerimine 
Kastani tänaval majas number 12, et 
seda kohandada üliõpilaste elamuks. 
Vend registreeris end koos paljude 
tudengitega sinna ehitustööle ja sai 
samas ka ööbida. Mind aga võttis 
ajutisse korterisse mu ema kunagi-
ne klassikaaslane Puškini-nimelisest 
Tartu gümnaasiumist; minu ülikoo-
liajal elas ta Riia tänaval. Juba teisel 
kursusel elasime vennaga ajutiselt 
Kalevi/Saekoja tänava nurgamajas 
ühetoalises köögiga korteris, mille 
tegelikud omanikud, abielupaar, 
elasid parajasti kuskil Tartumaal. 
Hilisematel kursustel oleme elanud 
veel mitmes paigas.

Rändtudengina Tartu linnas, kom-
somoli mitte-kuuluvana, õppetööga 
pinges – niinimetatud üliõpilaselu 
täisverelisena ma ei elanud. Irdumist 
privaatsusse ma siiski ei mäleta. 
Ülikooli peahoone vahetus lähedu-
ses, niinimetatud kohvikumajas ja ka 
sööklas korraldati mõnikord ka tant-
supidusid, pühitseti grupis sünnipäe-
vi, aeg-ajalt ka mõnes korteris koos 
kaasüliõpilastega.

Olete Eesti looduseuurijate seltsi 
kõige pikema liikmestaažiga tegev-
liige. Kuidas te saite LUS-i liik-
meks? Meenutage palun oma tege-
vust tollases seltsis.
LUS-i astusin alles üliõpilasena. Selles 
on teeneid professor Eerik Kumaril, 
mu ornitoloogiaalasel juhendajal. 
Tolleaegne LUS-i sekretär Leida Mägi 
oli koormatud seltsi kirjavahetusega, 
mistõttu sain ülesande vastata kor-
respondentidele, kes saatsid lindu-

de kohta küsimusi. Mõnigi kord sain 
vastata iseseisvalt, aga asjatundjate 
abi oli alati saadaval.

LUS-i ornitoloogiasektsioon 
laiendas tegevust väljapoole Tartut. 
Eredam näide on tollane Puhtu orni-
toloogiajaam, kus juba minu üliõpilas-
aastatel peeti õppeseminare bioloo-
giaõpetajatele, hiljem ka bioloogia-
üliõpilastele. Samu eesmärke kandis 
Matsalu riiklik looduskaitseala, mis 
praeguseks on saavutanud ülemaa-
ilmse maine. Olen varem mõlemais 
neis osalenud nii seminaridel kui ka 
ornitoloogilises uurimistöös.

Keskkooli bioloogiaõpetaja olen 
kokku olnud viis aastat: 1950–
1951 Pärnu 1.  (poeglaste) keskkoo-
lis ja 1951–1954 Tartu 1.  keskkoolis 
(Treffneris). Professor Eerik Kumari 
ettepanekul värbas ZBI direktor 
Harald Haberman mind instituuti 
zooloogiasektorisse nooremaks tea-
duslikuks töötajaks. Kõrvalülesandeks 

sain kaasjuhendaja osa ülikoolis: üli-
õpilastele lindude õpetamine välimu-
se ja häälitsuste – laulu ja kutsehüü-
dude järgi. Õppejõud olid siis dot-
sent Salme Aul ja vanemlaborant Leiu 
Heapost. Õppekäikudel Tartus ja lin-
nalähedastesse puistutesse, parkides-
se ja kalmistutele omandasin ka ise 
uusi teadmisi. Nii on just tööaastad 
valdavalt ornitoloogina andnud mulle 
võimaluse rakendada oma teadmisi 
hilisematel tööaastatel, mil olin seo-
tud TRÜ geoloogia-geograafia tea-
duskonna zooloogiasektoriga.

Kaitsesite 1959. aastal kandidaadi-
töö Vooremaa järvede linnustikust 
ja selle dünaamikast. Mida mee-
nutaksite töö koostamisest ja oma 
aspirandiajast?
Vooremaa järvede linnustiku uuri-

misele suunas mind mu akadeemi-
line isa professor Eerik Kumari. Ma 
ei olnud siiski esimene selles vallas: 
katkendlikult oli Vooremaal tegut-
senud kunagine ornitoloogiahuvili-
ne üliõpilane Magda Kobin, keda ma 
aga ei olnud kunagi kohanud – ta 
oli kas surnud või lahkunud välis-
maale – ega tema uurimisandmeid 
näinud. Professor Kumari oli kordu-
valt vooremaastikul matkanud, mit-
melt sealselt järvelt linnustiku kohta 
lühiandmeid kogunud. Ta ootas ilm-
selt aega, mil mõni huviline põhjali-
kumalt probleemi juurde asuks.

Miks te ei jäänud ornitoloogilise-
le teadustööle, vaid valisite teiste 
õpetamise, pedagoogilise töö?
Pedagoogilist tööd ülikoolis ma lausa 
ei valinud. Vanema poja kaotus mur-
dis dotsent Salme Auli raudse teo-
tahte. Arvan, et olen Tartu ülikooli 
sattunud saatuslikel asjaoludel, siiski 
mõnevõrra kohanenud, aga ka vähes-
te oma saavutustega rahul – muidu-
gi oleks võinud rohkem teha ja sisu-
kamalt.

Pikemalt olen hilisemast tööst ja 
praktikatest rääkinud kogumikus 
„Kuidas bioloogiat õpiti ja õpetati 
1970ndate alguse Tartu Ülikoolis“ 
(2020) ning seda ei tahaks siinkohal 
korrata.

Olete tõlkinud eesti keelde küm-
mekond loodusraamatut. Kas 
nende seas on erilisi lemmikuid? 
Kui on, siis miks?
Ei ole õige omistada minule kümme-
konna loodusraamatu tõlkimist võõr-
keeltest: suudan meenutada kolme 
ja ilmselt neid rohkem polegi! Te 
kindlasti eksite! [ester.ee andmebaasi 
järgi on Ruth Lingi tõlgitud raama-
tuid seitse, peale selle on audioraama-
tuid ja kordustrükke]

Minu lemmikoriginaal on senini 
Konrad Lorenzi saksakeelne „Inimene 
leiab sõbra“, kuna selles avaldub mõis-
tuspärane looma hingeelu tundmi-
ne, imekspandav koerte tegutsemise 
põhjendamine, rohked õpetlikud vii-
ted inimese ja koera suhtlusele, and-
med koerte mälu, truuduse ja hirmu-
de kohta. 

Arvan, et olen 
Tartu ülikooli 
sattunud saatuslikel 

asjaoludel, siiski mõnevõrra 
kohanenud, aga ka väheste 
oma saavutustega rahul.



Juhani Püttsepp

Võrtsjärve ehk Võrtsuga on 
tegelikult nõnda, et ta päri-
neb Pilistvere mailt, Järvamaa 

piirilt. Seal aga juhtunud, et miski või 
keski vihastanud järve – see võis olla 
särje sabaga lapse pepu puhtaks tõm-
manud naine, kes määritud kala vette 
tagasi visanud –, igatahes järv solvu-
nud, võtnud jalad selga ja hakanud 
lõuna poole tulema.

Kui suur järv oli juba ees läinud, 
pannud ka väiksemad tema järel 
punuma ja nii jäänudki Järvamaa jär-
vedevaeseks. Nõnda võib kokku võtta 
mitu legendi. Küll võime praegugi 
leida Imavere külje alt Vitsjärve küla 
ja mõelda, et Ürg-Võrtsjärve aega-
del, viimase jääaja lõpul, ulatuski selle 
hiigeljärve peegel otsapidi nüüdsele 
Järvamaale.

Olid need vast vägevad muutused, 
kui järv siis lõunapoolsetes orgudes 

endale uusi asemeid kinnistas, tema väl-
javool Navesti jõkke katkes ja ta hakkas 
oma vett hoopis Peipsi poole saatma.

Marie Under on ballaadis „Rändav 
järv“ kirjeldanud ühe veekogu koli-
mist nõnda: „Läksid kalad, väiksed, 
suured, / lahti rebis oma juured / 
valuga ka lõmmuleht, / läksid üle pää 
ja kaela / üle laia vesipaela, / kumma-
list sai läbi teht. [---] Särahtelles särg 
ja viidik, / sinitiivuline siidik / ühes 
lendas vesikiil“.
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Suur ja sügav Karijärv võiks ornitoloogilise jaotuse alusel kuuluda tuttpütijärvede hulka. Neid linde ongi seal kohatud 

Üks Eesti paigake

Karijärve kaunike:
Võrtsu küljest kukkunud



Tuli Võrtsjärv oma praegusesse 
paika maad mööda või piksepilves, 
killukesi temast jagus kahanedes siia 
ja sinna, tekkis rodu temast väikse-
maid järvi ja juttegi rahvapärimusse.

Limnoloog Aare Mäemetsa kogu-
teoses „Eesti NSV järved ja nende 
kaitse“ (1977) on näiteks Elva Verevi 
järve kohta kirjas, et muistendi järgi 
on järv nime saanud nõnda: „ta on 
tulnud karistama Uku ohvripai-
ga rüüstajaid, kelle veri on värvinud 
järve vee punaseks ehk verevaks“.

Teise Võrtsjärve-lähedase vee-
kogu, Puhja ja Elva vahel asuva 
Karijärve tekkeloo kohta leidub sel-
gitus eesti rahvaluule arhiivis, kirju-
tatud üles 1896. aastal Nõo kihelkon-
na mehe Peeter Viina sõnade järgi: 
„Kord karjased karjaga selle järve 

asemel. Siin olnud veike 
tiik, kõik tahtnud oma 

härja enne tiigile jooma 
ajada“. Korraga öelnud 

hääl: „järv tulep!“ Karjased 
aga jageledes ei kuulanud.

„Tulnud hirmus mühin ja kohin,“ 
jätkab Peeter Viin. „Terve järve vesi 
langenud maha, matnud terve küla 
karja kõige karjastega enese sisse ja 
uputanud ära.“ Sealt sai siis nime 
Karijärv, suur (82 ha) järv, nagu tema 
naaber ja ühtlasi Karijärve-Keeri loo-
duskaitseala teine pool Keeri järvgi 
(127 ha), aga mõlemad oma soiste ja 
metsaste kallastega orgudes tänapäe-
val vähe silmapaistvad. Ühtegi ava-
likku teed ei vii kummagi järveni, 
kuigi kalameestest austajaid leidub 
neil mõlemal, ja mõlemad vilksatavad 
oma veesilmi vaatajale mõnelt kõrge-
malt künkalt, kui sõita Külaasemelt 
üle Härjanurme Võsivere poole.

Karijärv on peale suuruse ka sügav 
(14,5  m) ja tugevasti kihistunud 
veega ning rohketoiteline. Juba Aare 
Mäemets on oma raamatus maininud 
kevadisi veeõitsenguid.

„Karijärve fütoplanktoni kooslu-
ses valdavad sinivetikad, seda kogu 
vegetatsiooniperioodi vältel (mai 
kuni september),“ märgib viimatis-
te, 2019.  aastast pärit seireandmete 
põhjal Kairi Maileht. „Muret tekitav 
on kevadine tsüanobakterite ehk sini-
vetikate mõnede liikide rohkus (suur 
biomass) ja teiste vetikaliikide arvu 
vähenemine, mis viitab eutrofeeru-
misele.“ Järve seisund on hea ja kesi-
se piiril.

Kui kunagi hukkunud seal kari ja 
karjalapsed, olevat külarahvas neid 
taga nutnud. Teade rahvaluule arhii-
vis ütleb: „iknuva järve veeren“. 
Ent alates 2007.  aastast on lapsed 
Karijärve kaldal laagerdades viiulit 
mänginud, sest seal elab muusika-
õpetaja Eveli Roosaar. Ja on sündinud 
Karijärve keelpilliorkestri helikandja 
„Rändamine“. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

* Autor tänab hüdrobioloog Peeter 
Nõgest ja folklorist Kadri Tamme vih-
jete ja viidete eest.
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Maalikunstnik Juhan Püttsepp maalis Karijärve aastal 1971, kui kal-
dad veel avatumad püsisid 

Biomassilt valdab Karijärves sinivetikas Planktothrix agardhii. Pilt on 
tehtud mikroskoobi all 400-kordse suurendusega

Foto: Kairi Maileht
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Sada rida Eesti loodusest

Tuues kodumaale uue taime, tood temaga koos nähtamatu 
mikroseltskonna, kelle seas võib leiduda ohtlikke patogeene.

Rein Drenkhan

Inimühiskonda laastavat koroonavii-
rust tunnetame nüüd kõik suure 
ohuna. Kuid sellistele tõsistele ohtu-

dele viitasid juba märksa varem inva-
siivsed taimehaigused, nagu saaresurm, 
või loomade haigused, näiteks sigade 
Aafrika katk. Need on üleilmastumisest 
tulenevad ohud ja katsumused, millega 
peame ka tulevikus rinda pistma.

Põhiliselt saavad uued sissetoodud 
taimepatogeenid levida kontrollimatu 
globaalse kaubanduse ja kliimamuutus-
te tõttu. Varem takistuseks olnud tal-
vekülmad on jäänud harvaks, tulnuka-
test pahalasi ootab kaetud laud: võõrad 
taimeliigid. Mõni haigustekitaja võib 
Eestisse jõuda võõra peremeestaimega, 
aga siis minna üle meie põlistele liiki-
dele, vahel isegi taksonoomiliselt kau-
getele liikidele. Näiteks munasseente 
perekond Phytophthora võib tulla lille-
taimedega, ent minna siin üle puudele 
ja tekitada ränki kahjustusi.

Ammu on teada, et metsapuid kah-
justavad kahjurputukad ja seenhaigused. 
Praegu on päevakohased kuuse-koore-
üraski kahjustused. Puuhaigustest teeb 
palju kahju juurepess. Mõlemad on meie 
looduses levinud pikka aega, kuid targalt 
majandades, sh tehes korrapäraselt seiret, 

on võimalik nende kahjustusi vähendada.
Aga nüüd on Eestit tabanud uus 

probleem, nimelt invasiivsed patogee-
nid. Nende mõju ehedaim näide on 
saarikute hulgaline suremine: saare-
surm, mida tekitab invasiivne kottseen 
Hymenoscyphus fraxineus. Invasiivne 
tähendab, et seda seenhaigust pole Eesti 
looduses kunagi varem olnud; arvata-
vasti pärineb haigus Ida-Aasiast, kus 
seent leidub looduslikult sealsetel saa-
reliikidel tagasihoidliku lehtede kahjus-
tajana. Usutavasti on inimene – endale 
teadmata – toonud selle seenhaiguse 
Euroopasse istutusmaterjaliga.

Olete ilmselt isegi märganud, et nii 
parkides kui ka metsas surevad jala-
kad. Põhjus on jalakasurm. Jalakasurma 
tunti Eestis juba 1930.  aastatel, kuid 
siis põhjustas seda vähem ohtlik seen 
Ophiostoma ulmi. Mis on muutunud? 
Jalakasurma uus rängem puhang lan-
ges 1990.  aastate lõppu, kui metsatead-
lased-patoloogid tegid esmalt kind-
laks uue kott seeneliigi Ophiostoma 
novo-ulmi. Asi on aga veelgi keerukam. 
Praegu oleme sellel kottseeneliigil sel-
gitanud välja kaks lähedast alamliiki: 
Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmi 
ehk nn Euroopa tüvi ja O.  novo-ulmi 
subsp. americana ehk Ameerika tüvi.

Ameerika tüve esmaavastamine 
Põhja-Baltikumis ja Kirde-Euroopas 
on Eesti metsapatoloogide teene. 
Invasiivne Ameerika tüvi on osutunud 
jalakate suhtes kõige agressiivsemaks. 
Sellega probleemid ei lõpe: need kaks 
alamliiki annavad hübriide, kes on veel-
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Kuidas aidata 
vähendada  pato-
geenide ohtu? 
•  Loodusesse ei ole ots-

tarbekas viia haigus-
tunnustega ja tead-
mata päritoluga taimi, 
sest nad võivad hil-
jem teha aias või met-
sas korvamatult palju 
kahju, mis võib peagi 
ulatuda kaugemalegi.

•  Eelistage sisse veetud 
kaupadele Eesti pärit-
olu seemneid ja taimi!

•  Enne kui võõramaiseid 
puuliike ei ole Eesti 
oludes kontrollitud, 
proovile pandud, ei ole 
mõistlik ega loodus-
säästlik neid Eestisse 
tuua ega siin turustada.

Toimi targalt ja hoia 
loodust! 

Kirjandust   
huvilistele
• Adamson, Kalev jt 2019. 

Hiljutised tulnukad – män-
dide okka- ja võrsehaigu-
sed on asunud juba meie 
metsamändide kallale. – 
Eesti Mets 3: 12–16.

•  Drenkhan, Rein et al. 2017 
Hymenoscyphus fraxineus 
is a leaf pathogen of local 
Fraxinus species in the 
Russian Far East. – Plant 
Pathology 66: 490−500. 

•  Drenkhan, Rein jt 2017. 
Uus probleemistik dend-
ropatoloogias – uued 
ja invasiivsed patogee-
nid. – Metsanduslikud 
Uurimused 67: 50–71.

•  Jürisoo, Liina et al. 2019. 
Health of elms and Dutch 
elm disease in Estonia. – 
European Journal of Plant 
Pathology 154: 823–841.

•  Laas, Marili et al. 2019. A 
look into the genetic diver-
sity of Lecanosticta acico-
la in northern Europe. – 
Fungal Biology 123: 773–
782.

Kiiresti levivad 
taimehaigused 
on reaalne oht meie 
loodusele ja majandusele
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gi paremini löögivalmis, st ohustavad 
puid veel rohkem.

Ilmselt on uus jalakasurma alamliik 
saabunud taimse materjaliga samamoo-
di kui saaresurm. Kuid hariliku saare 
ja hariliku jalaka elujõulised populat-
sioonid etendavad tähtsat rolli selles, et 
mitu haruldast seene- ja samblikuliiki 
saaks püsida.

Maaülikooli metsapatoloogia töö-
rühm on analüüsinud invasiivsete pato-
geenide populatsioone, et mõista nende 
levikuteid, geneetilist struktuuri ja rün-
devalmidust. Üht invasiivset männi-
okaste haigust, Eestis esimest korda 
juba 2009.  aastal avastatud nn pruun-
vöötaudi tekitajat Lecanosticta acico-
la, oleme hiljuti põhjalikumalt analüü-
sinud globaalses ulatuses, sh Eestis. 
Patogeen nakatab praegu enim võõra-
maiseid mände ehk neid, mida istuta-
takse koduaeda ja linnahaljastusse, eel-
kõige mägimändi (Pinus mugo).

Populatsioonianalüüs näitas, et 
geneetiliselt identseid seenejärglasi ehk 
haplotüüpe on üsna lühikese aja jook-
sul levitatud pikkade vahemaade taha, 
Eestis üle saja kilomeetri kaugusele. 
Teadaolevalt levivad seene koniidid ehk 
suguta järgu eosed looduslikult ainult 
umbkaudu 60 meetri kaugusele nak-
kuspunktist. Seene kiire levik pikkade 
vahemaade taha näitab inimese suurt 
rolli puuhaiguste levikus. Elusa bioma-
terjali edasikandmine võib tähendada 
ääretut riski elusloodusele ja väljakuju-
nenud ökosüsteemide toimimisele.

Seega, invasiivsed liigid, sh patogee-
nid, on tänapäeval ühed maailma loo-
dusliku tasakaalu suurimad ohustajad 
ja üksiti majandusliku kahju tekitajad. 
Nende tehtud majanduslik kahju ula-
tus Euroopas hinnanguliselt 12 miljar-
di euroni. Kui invasiivne patogeen on 
märkamatult asustanud mingi ala, on 
temast väga keeruline ja kulukas lahti 
saada. 

Rein Drenkhan (1977) on maaülikooli 
metsa patoloogia professor.

Jalakasurma uuest ohtlikust Ameerika 
päritolu seene tüvest kahjustatud harilik 
jalakas 2013. aasta juunis Tallinnas (suurel 
fotol) ning saaresurmast kahjustatud 
harilik saar (väikesel fotol) 
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Matkarajad

2017. aastal hakkas Läti Maaturism koostöös Eesti kolleegi-
de ja piirkondlike turismiarendajatega looma riikidevahe-
list kaugmatkarada. Esimesena valmis Ranniku matkarada, 
seejärel Metsa matkarada. 2020. aastal liitusid selle tööga 
ka Leedu partnerid.
Juris Smaļinskis

Nii ühendasid Ranniku ja 
Metsa matkarada 2020.–
2021.  aastal Leedu, Läti ja 

Eesti ning läbivad nüüd kõiki kolme 
riiki. Mõlemad kaugrajad on kohali-
ke ja välisturistide hulgas juba väga 
populaarseks muutunud, eriti pan-
deemia oludes, sest just sel ajal loodi 
ja ühtlasi tutvustati mõlemat rada 
kohalikes ja rahvusvahelistes meedia-
kanalites.

Metsa matkarada on osa Euroopa 
kaugmatkarajast E11. Rada E11 
saab alguse Põhjamere kaldalt 
Hollandist Haagist Scheveningeni 
piirkonnast ja lõpeb Tallinnas. 
Kaugrada läbib kuut riiki – Holland, 
Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Eesti 
– ning selliseid linnu nagu Osnabrück, 
Potsdam, Frankfurt Oderi ääres ja 
Poznań. Poola ja Leedu vahelise piiri 
ületab Metsa matkarada Ogrodniki 
küla juures.

Baltimaades asuva E11 lõigu nime-
tus on Leedus Miško takas, Lätis 
Mežtaka ja Eestis Metsa matkarada. 
Mööda seda rada võib käia mõlemas 
suunas. Baltimaades kulgeva Metsa 
matkaraja pikkus on 2141  km, sel-
lest 747  km Leedus, 674  km Lätis ja 
720 km Eestis. Jalgsi läbib selle kaug-
matkaraja umbes 100–115 päevaga.

Metsa matkaraja põhjapoolne osa 
Riia ja Tallinna vahel on looduses 
tähistatud värvimärkidega või eri-
kleebistega puudel ja teistel objekti-
del. Lätis Kuramaad ja Leedut läbiv 
Metsa matkaraja lõunapoolne osa 
plaanitakse looduses märgistada 
2021. aastal.

Matkaraja vahetus läheduses paik-
neb üle 870 loodus-, ajaloo- ja kultuu-
riobjekti või -mälestise. Baltimaades 
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Metsa matkarada Lätis Tukumsi lähedal

Metsa matkarada – 
kaugmatkarada läbi Baltimaade
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läbib see rada umbes 65 erikaitseala 
(EKA) või möödub neist. Allpool on 
lühidalt kirjeldatud 17 turismi sei-
sukohast huvitavamat Leedu ja Läti 
EKA-d, kust rada läbi läheb.

LEEDU
Leedus läbib Metsa matkarada kaht 
rahvusparki ja kaheksat loodusparki.

Veisiejai regionaalpark (Veisiejų 
regioninis parkas) on asutatud 
1992. aastal, et hoida Sūdava kõrgus-
tiku maastikke, elurikkust ja kultuuri-
mälestisi. Kaitseala suurimaid rikkusi 
on 37 järve, mille piklik kuju annab 
tunnistust liustiku mõjust.

Järvi ümbritsevad sisemaalui-
detel paiknevad metsalaamad, kus 
on hea marju ja seeni korjata, loo-
dust vaadelda, matkata ning puha-
ta. Veerõõme pakuvad ujumiskohad, 
järvi ühendavatel väikestel jõgedel 
saab sõita kanuudega. Pargis kaits-
takse selliseid haruldasi liike nagu 
harilik lehekonn, kes on ühtlasi pargi 
sümbol, sookilpkonn, mitut liiki orhi-
deed jne. Regionaalpargi külastuskes-
kus asub Veisiejai linnas.

Dzūkija rahvuspark, loodud 
1991. aastal, on Leedu suurim kaitse-
ala ja üks riigi metsasemaid piirkondi. 
Rahvuspargis leidub sadu allikaid ja 
allikasoid, samuti hulk jõgesid, mida 
ilmestavad settekivimite paljandid.

Olulisemate biotoopide hulgas 
tuleb nimetada ka niitusid ja luhta-
sid, soid ja teisi märgalasid. Pargis on 
määratud kokku peaaegu 2000 taime- 
ja 2108 loomaliiki, sh putukad. Suur 
kultuurilooline väärtus on etnograafi-
listel küladel ning säilinud mesindus-, 
käsitöö-, arhitektuuri- ja kulinaaria-
traditsioonidel. Kaitsealal on kavan-
datud marsruudid matkajatele, jalg-
ratturitele ja veeturismi harrastajate-
le. Külastuskeskused asuvad Merkinė 
alevis ja Marcinkonyse külas.

Nemunase loogete regionaal-
park (Nemuno kilpų regioninis par-
kas) on asutatud 1992, et kaitsta 
taimi, loomi, maastikke ja geoloogi-
lisi mälestisi. Sealsel territooriumil 
on viis suurt Nemunase jõe looget, 

mille keskel asub üks Leedu olulise-
maid kuurorte Birštonas. Järskudel 
jõekallastel võib kohati näha sette-
kivimite paljandeid.

Loodusliku mitmekesisuse ja 
maastike seisukohast pakuvad huvi 
Nemunase lisajõgede sügavad orud, 
kus laiuvad vanad metsad. Punia ja 
Prienai metsades kasvavad Leedu 
kõrgeimad puud. Kaitsealalt on leitud 
973 taime- ja 1713 loomaliiki (ime-
tajad, linnud, kahepaiksed, rooma-
jad, putukad jt) ning 505 seeneliiki. 
Olulised kultuuritavade jätkajad on 
Prienai puutöömeistrid, kes valmis-
tavad puidust riste. Regionaalpargi 
külastuskeskus asub Birštonases.

Kaunase veehoidla regionaal-
park (Kauno marių regioninis par-

kas) on asutatud 1992.  aastal. Seal 
asub Kaunase hüdroelektrijaama pais 
– Leedu suurim veehoidla, mis ula-
tub Kaunasest kuni Piliuona küla-
ni. Sealse ala suuremaid väärtusi on 
looduse ja inimese pikaajalise vas-
tasmõjuna välja kujunenud maastik, 
kus köidavad pilku metsad, kõrgsood 
ja kadakapuistu. Seal kasvab 950 liiki 
taimi ja elab umbes 600 liiki loomi, sh 
34 liiki kalu.

Huvilised võivad tutvuda vana-
de linnamägede, Pažaislise kloostri, 
Kaunase kindluse V fordi ja Rumšiškė 
vabaõhumuuseumiga, mis on üks 
Euroopa suuremaid, laiudes 195 hek-
taril. Oma loodusteadmisi saab täien-
dada Žiegždriai geoloogiarajal ja 
Dubrava õpperajal. Pargi külastus-
keskus on Vaišvydava külas.
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Dubysa regionaalpark (Dubysos 
regioninis parkas) on rajatud 
1992.  aastal. Seal paikneb muljet 
avaldav kuni 40 meetri sügavune ja 
poole kilomeetri laiune Dubysa jõe 
org. Selle kauneid nõlvu lõhestavad 
lisajõgede orud. Sealsele piirkon-
nale on omased sellised Euroopas 
kaitstavad biotoobid nagu lubjasel 
pinnasel asuvad rohumaad, liigirik-
kad karjamaad ja niidud, mille eest 
kannavad hoolt kariloomad; paras-
niisked niidud, vanad ja looduslikud 

boreaalsed metsad, oru- ja tamme-
metsad.

Kokku on seal tehtud kindlaks 805 
taime- ja 922 loomaliiki. Sealne kau-
nis loodus on juba ammustest aega-
dest peale mõjutanud vanu paganlik-
ke traditsioone: Betygala külas elas 
viimane paganlik preester Gintautas. 
Pargi külastuskeskus paikneb 
Kaulakiai külas.

Tytuvėnai regionaalpark (Tytuvėnų 
regioninis parkas) on loodud 

1992. aastal. Seal annavad tooni met-
salaamad, sood, järved ja jõed. Nagu 
ka mujal Baltimaades, on sealset rel-
jeefi mõjutanud liustik, mis tõi kaasa 
pikad rändrahnude ahelikud.

Pargis on määratud 603 taime- ja 
787 loomaliiki. Seal kasvavad vanad 
looduslikud boreaalsed metsad, 
vanad sega- ja laialehised metsad, 
kus leidub tammesid, pärnu, vaht-
raid, saari ja jalakaid; liigirikkad kuu-
semetsad, õõtssoometsad, nõlva-, 
oru-, soo- ja lammimetsad. Niidud ja 
lagendikud on olulised puhkekohad 
rändel olevatele sookurgedele. Šiluva 
kirik ja Tytuvėnai klooster on üle 
500 aasta olnud palverändurite siht-
punktid. Pargi külastuskeskus asub 
Tytuvėnai linnas.

Kurtuvėnai regionaalpargis (Kurtu-
vėnų regioninis parkas) hakkavad 
silma metsad, veekogud ja märg alad. 
Tugevalt künkliku reljeefi tõttu ei ole 
sealseid alasid kasutatud põllumajan-
dusmaana. Levinud on boreaalsed ja 
soometsad, õõtssoometsad, liigirik-
kad kuusemetsad, puutumata sood, 
siirde- ja õõtsiksood; iseloomulikud 
on mitut tüüpi rohumaad, kuivad ja 
niisked niidud, leidub allikaid.

Kaitsealalt on leitud 978 taime- ja 
1475 loomaliiki. Kurtuvėnai piirkond 
on populaarne koht, kus peetakse 
traditsioonilisi pühasid, näiteks vast-
lapäeva, suvist ja talvist pööripäeva. 
Loodust saab uudistada matka- ja 
loodusradadel. Pargi külastuskeskus 
on sisse seatud Kurtuvėnai mõisa tõl-
lakuuri.

1992. aastal asutatud Varniai regio-
naalpark (Varnių regioninis parkas) 
hõlmab Žemaitija kõrgustiku ülemi-
se osa, kus asub selle kõrgeim tipp 
Medvėgalis (234  m ü. m) ja maalili-
ne, legendidest tuntud Šatrija küngas 
(228 m ü. m). Mõlemad on väga kau-
nid linnamäed ja populaarsed turis-
miobjektid.

Seal leidub rohkesti järvi ja väik-
seid vooluveekogusid. Suurima järve, 
Lūkstase lained uhuvad kaldale mere-
vaiku. Kaitsealalt on teada 481 taime- 
ja 739 loomaliiki. Levinud on mitmed 
Euroopas kaitstavad biotoobid, nagu 

Dubysa jõe org samanimelises regionaalpargis. Artikli autor Juris Smaļinskis Metsa 
matkarada ette valmistamas

Metsa matkaraja kulgemine Leedus
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tammemetsad, õõtssoometsad, siirde-
sood, elurikkust hoidvad rohumaad ja 
niidud. Populaarsed üritused on suvise 
pööripäeva tähistamine ja tulerituaalid 
Šatrija künkal. Külastuskeskus paikneb 
Varniai külas.

1991. aastal loodud Žemaitija rah-
vuspark asub Žemaitija kõrgustiku 
loodeosas. Selle reljeefi on kujunda-
nud liustik umbes 12  000 aasta eest. 
Ajaloolise Žemaitija piirkonna suu-
rim järv on Plateliai, mida ilmestavad 
poolsaared, lahed ja saared. Järved 
võtavad pargi territooriumist enda 
alla umbes 7%, metsad aga umbkau-
du 45%.

Vanad männi- ja kuusemetsad 
ning segametsad on üks pargi oluli-
semaid loodusväärtusi. Ühtlasi lei-
dub seal hulganisti märgalasid, mis 
on tähtis elukeskkond haruldastele ja 
kaitsealustele taime- ja loomaliikide-
le. Rahvuspargist on teada 1031 tai-
meliiki ja umbes 2500 loomaliiki, sh 
selgrootud. Plateliai järve kallas on 
populaarne puhkekoht, eriti suviti.

Pargi territooriumil asub külma 
sõja muuseum, rajatud on matkara-
jad ja jalgrattateed. Populaarsemad 
tähtpäevad on vastlad ja pööripäev, 
samuti religioossed pühad, mida pee-
takse Žemaičių Kalvarija alevis. Kui 
soovite kasutada külastuskeskuse tee-
nuseid, tuleb sammud seada Plateliai 
alevisse.

Salantai regionaalpargi (Salantu 
regioninis parkas) maastiku 
ilmet kujundavad peamiselt Erla, 
Minija ja Salantase jõe ürgorud. 
Kadakapuistud, sh Leedu suurim 
kadakamets, kus võib näha liustikust 
maha jäänud rändrahne, on iseloo-
mulikud ainult sellele regionaalpar-
gile. Kivid on ebatavalisel moel eks-
poneeritud Mosėdise alevis ja Vilius 
Orvidase talus Salantai alevi lähe-
dal. Pargis on määratud 570 taimelii-
ki ja koos selgrootutega 793 looma-
liiki. Piirkonnas on säilinud kohalik 
murre. Innukalt tähistatakse suvist 
pööripäeva; vanema põlvkonna elani-
kud kogunevad usupühade ajal kabe-
lite juurde ja laulavad nn Gegužinė 
palvelaule. Pargi külastuskeskus asub 
Salantai alevis.

LÄTI
Lätis läbib Metsa matkarada kaht rah-
vusparki, kolme loodusparki ja kahte 
maastikukaitseala.

Riežupe looduspark (Riežupes dabas 
parks) on loodud 1977. aastal. Siht 
on kaitsta Riežupe jõe silmapaistvat 
orgu, nõlva- ja orumetsi, liivakivipal-
jandeid, koopaid, jugasid, kärestikke, 
metsalaamu ja -maastikke.

Populaarne turismiobjekt on 
Riežupe koopad. Need tehiskoopad 
on rajatud liivakivikihtidesse, mis on 
tekkinud devoni ajastul umbes 365 
miljonit aastat tagasi. 

Abava ürgoru looduspark (Abavas 
senlejas dabas parks) on asutatud 
1957. aastal. Abava jõe lõik Kandava 
linna ja Venta jõkke suubumise koha 
vahel on maaliline ja reljeefi mõttes 
Kuramaa kõige põnevam osa ürg-
orust. Abava ürgorg on 30–40 meet-
ri sügavune ja üle 300 meetri laiune. 
See kaitseala paistab silma suure lii-
girikkuse poolest: sealt on leitud üle 
800 taimeliigi. Ka biotoopid on mit-
mekesised, hulganisti leidub loodus-
likke vaatamisväärsusi: allikaid, juga-
sid, paljandeid, rändrahne, aga ka lin-
namägesid, kirikuid, muistseid kal-
meid ja kultuurmaastikke, rääkimata 
Kandavast ja Sabilest, mille kesku-
sed on linnaehituslikud mälestised. 

Juba Kuramaa hertsog Jēkabsi valitse-
misajal aastatel 1642–1682 kasvatati 
Sabile viinamäel viinamarju, millest 
valmistati hapukaid veine. Tava kas-
vatada viinamarju on Abava ürgorus 
säilinud tänapäevani.

Ķemeri rahvuspark on loodud 
1997. aastal eelkõige selleks, et hoida 
märgalasid: madalat Riia lahe ranni-
kut, mereäärseid järvi, soolaamasid, 
lodumetsi ja luhaheinamaid. Sellest 
rahvuspargist on leitud 25% Läti 
punasesse nimestikku kantud taime-
liikidest. Sealsed elupaigad on oluli-
sed pesitsevatele lindudele ja rändlin-
dudele. Kaitsealal leidub mitu sood, 
näiteks Zaļaise ja Raganase soo, ning 
Suur Ķemeri raba, üks Läti suure-
maid soid.

Suurtes soodes tekivad väävliveed 
ja ravimuda, mille tõttu loodi omal 
ajal Ķemeri kuurort. Ķemeris ava-
nevad maapinna pealiskorra allikad. 
Rahvuspargi liigniisked laialehised 
metsad, sh Vēršupīte lodumetsad, 
on liigirikkuselt ühed Läti mitme-
kesisemad biotoobid. Ķemeri met-
samaja lähiümbruses saab matkata 
Melnalkšņi laudteel, mis on rajatud 
vaiadele ja võimaldab tutvuda lodu-
metsaga. Vēršupīte lodumetsi saab 
uudistada ka Sloka järve matkarajal. 
Külastuskeskus asub Ķemeri metsa-
majas.
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Ragakāpa looduspark (Ragakāpas 
dabas parks) on väike kaitseala 
Jūrmala linnas. 1962.  aastal loodud 
pargi eesmärk on kaitsta rannaluiteid, 
vanu männipuistuid ja rannikubio-
toope. Sealsel looduse õpperajal saab 
tutvuda luidetega, saja-aastaste män-
dide ja nende elanikega.

Gauja rahvuspark on Läti vanim 
rahvuspark, asutatud 1973.  aas-
tal. Baltimaades on ta Lahemaa järel 
vanuselt teine rahvuspark. Pargi tuik-
soon on liustiku sulamisvete tekita-
tud 95 kilomeetri pikkune Gauja jõe 
ürgorg arvukate lisajõgede orgudega, 
mille kallastel kõrguvad Läti kauni-
mad devoni ajastu liivakivipaljandid. 
Sigulda juures saavutab Gauja ürg-
org suurima sügavuse: 85 meetrit. 

Kaitsealalt on leitud umbes 900 tai-
meliiki.

Veeturistidele on Gauja Läti popu-
laarseim jõgi, mille ääres on võima-
lik ka ööbida. Rahvuspargis on loo-
dud mitmekesised võimalused sel-
leks, et aktiivselt puhata ja lõõgastu-
da: seal on loodusrajad, jalgrattateed 
ja puhkekohad. Līgatne loodusrada-
del saab uudistada aedikutes tegutse-
vaid metsloomi; omalaadsetest loo-
dusobjektidest on see Baltimaades 
kõige suurem ja rikkalikum.

Populaarsed vaatamisväärsused 
on Turaida muuseum-kaitseala, 
Cēsise vanalinn lossikompleksi ja 
Jaani kirikuga, Āraiši järvelinnus jt. 
Külastuskeskused asuvad Siguldas, 
Līgatne loodusradadel ja Zvārte pal-
jandi juures.

Põhja-Gauja maastikukaitseala 
(Ziemeļgaujas aizsargājamo aina-
vu apvidus) ulatub Valmierast kuni 
Gulbene piirkonnani. Selle peatelg 
on looduslik Gauja org tiheda vana-
jõgede võrgu ja elurikaste niitude-
ga nende kallastel, samuti tamme- 
ja laialehiste metsadega. Kaitseala 
on paljude haruldaste ja kaitsealuste 
lindude, eriti rukkirääkude, rähnide, 
metsiste ja teiste liikide elu- ja pesit-
suspaik, samuti oluline eremiitpõr-
nika elupaik. Loodushuvilistele on 
loodud Zīle, Vekši ja Gaujiena loo-
dusrada.

Veclaicene maastikukaitseala (Vec-
laicenes aizsargājamo ainavu apvi-
dus) on loodud 1977. aastal, et hoida 
Alūksne kõrgustiku loodust ja kul-
tuurmaastikku, kuhu kuuluvad kõr-
gemad künkad – Dēliņkalns, Dieva 
kalns, Saules kalns, Druskase lin-
namägi, Korneti–Peļļi liustikualuse 
tekkega org Pilskalnsi, Dzērve, Ieva, 
Raipalsi jt järvedega; ühtlasi olulised 
biotoobid: nõlva- ja orumetsad, mitut 
tüüpi sood, niidud ja niisked met-
sad. Maastikukaitseala loodusrada-
del saab matkata nii jalgsi kui ka jalg-
rattaga, talvel on huviliste käsutuses 
murdmaa- ja mäesuusarajad.

Metsa ja Ranniku matkarada 
ei võimalda avastada mitte ainult 
Baltimaade ainulaadseid loodusrik-
kusi, vaid ka põnevat kultuuripä-
randit ja traditsioone. Rohkem võid 
Metsa matkaraja kohta lugeda vee-
bilehelt www.baltictrails.eu. Eesti 
Looduse järgmistes numbrites tut-
vustame lähemalt Metsa matkaraja 
Eesti osa. 

Tõlkinud Jaan Tõllasepp

Juris Smaļinskis (1972) on üks Metsa ja 
Ranniku matkaraja idee autoreid ja loo-
jaid. Alates 2002. aastast töötanud Läti 
Maaturismis.

Projekti „Piiriülene kaugmatkarada Metsa 
matkarada“ (04/01/2019 – 06/30/2021) kaas-
rahastavad Euroopa Liit ja Euroopa regio-
naalarengu fondi Kesk-Läänemere programm. 
Artikkel kajastab autori vaateid ja programmi 
korraldusasutus ei vastuta selle teabe võimali-
ku kasutamise eest.  

Vaade Gauja ürgorule Gauja rahvuspargis

Ķūķu paljand Gauja rahvuspargis
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1920. aastaist ja hiljemgi leidub arvamusavaldusi ja amet-
likke dokumente, mille järgi plaaniti rajada Pühajärve piir-
konda rahvuspark. Püüan selgitada, kas tegu oli tõsise 
kavatsusega või hoopis terminoloogilise segadusega („rah-
vuspark“ versus „rahvapark“). 

Toivo Meikar

Rahvuspark, rahvapark. Pärast 
seda, kui 1872.  aastal oli loodud 
Yellowstone’i rahvuspark, algas 
Põhja-Ameerikas rahvusparkide loo-
mise buum. Esimese maailmasõja 
alguseks oli USA-s üheksa rahvus-
parki ja Kanadas seitse. Paar rahvus-
parki oli Mehhikos ja Argentiinas, 
üks ka Austraalias. Euroopas asutati 
viis esimest rahvusparki 1909.  aastal 

Rootsis, 1914.  aastal lisandus nende 
riikide hulk Šveits. Meie lähim naaber 
Soome jõudis paar rahvusparki luua 
1938. aastal [3].

Pole teada, millal info rahvuspar-
kide ja nende olemuse kohta jõudis 
eestlaste teadvusse. Ajakirjanduses 
hakati nendest või siis „natsionaalpar-
kidest“ rääkima vähemalt 1920.  aas-
tail [2]. Jahindustegelane Georg van 
der  Bellen [1] soovitas 1927. aastal 
rajada juba ligi 21 000 hektari suuru-

Eesti vabariigi alguseks oli rahvas juba mõistnud Pühajärve ja selle ümbruse ilu ja hindas piirkonda suvituskohana, suuresti 
tänu 19. sajandi lõpust saadik eestikeelses ajakirjanduses ilmunud tutvustustele. Mõis oli juba maailmasõja eel teinud töid, 
mis võimaldasid huvilistel siin aega veeta: parki oli rajatud istepinkidega jalgteid, avatud võõrastemaja, korraldatud paatide 
laenutus, et saaks järvel sõita

Väljavõte Pühajärve mõisa metsade 
1842. aasta plaanist

Kas idee Pühajärve rahvuspargist 
on utoopia või põnev võimalus?
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se Põltsamaa „natsionaalpargi“ valda-
valt praeguse Alam-Pedja looduskait-
sealale jäävatel maadel. Tegu olnuks 
eeskätt jahiloomade ja lindude kait-
sealaga, kuhu ühtlasi oleks asustatud 
uusi, USA-st ja Kanadast toodud jahi-
loomi. Mõnikord nimetati võimaliku 
rahvuspargina ka 1920.  aastate algul 
Alutagusele ebaõnnestunult kavan-
datud looduskaitseala, harva tutvus-
tati sõjajärgsel ajal maailmas loodud 
uusi rahvusparke. Peamiselt piir-
dus teadmine rahvusparkidest siiski 
Yellowstone’iga.

Segadus rahvuspargi mõistega. 
Vähemalt esialgu tähendas „rahvus-
park“ Ameerikas  ulatuslikku kaunist 
ürgse loodusega ala, kus on rikkalik 
loomastik ja hõre inimasustus, mis 
annab võimaluse loobuda majandus-
tegevusest. USA-s oli oluline, et rah-
vuspark jääks riigimaadele ja oleks 
kõigile huvilistele valla. 

Euroopas oli võimalik ameerika-
likku rahvusparki väiksemas ulatuses 
asutada ainult mõningatel mägistel, 
metsaga või tundraga kaetud aladel, 
kus enamasti ei katkenud tavapärane 
loodussäästlik inimtegevus.

Sõjaeelses Eestis ilmelt rahvuspar-
gi mõistet ametlikult ei piiritletudki, 
vähemalt puudus selline märksõna 
tol ajal avaldatud üldentsüklopeedia-
tes. Ent märksõna „loodusekaitse“ all 
olid suuremate looduskaitsealade all 
eraldi esile toodud rahvus- ehk loo-
duspargid, eriti kui seal lubati käia 
turistidel.

Rahvapargina käsitleti eeskätt lin-
nade kaitse- ja ilupuudega piiratud 
avaraid muruplatse, mis olid rajatud 
rahva tervise huvides: seal sai spor-
tida, päevitada jne. Tuntuimaks rah-
vapargiks kujunes riigipark, s.o riigi 
hallatav Kadriorg. Terminoloogilist 
segadust näitab seegi, et isegi 
Yellowstone’i on rahvus- või natsio-
naalpargi kõrval nimetatud rahvapar-
giks. 1930.  aastail käsitleti kohati – 
isegi vabariigi valitsuse määrustes – 
ka Pühajärve ümbrust rahvuspargina.

Pühajärve ümbruse metsad. Võima-
liku kaitseala koosseisu pidid tähtsa 
osana kuuluma Pühajärve lähiümb-

ruse metsad, mis ajalooliselt kuulu-
sid Pühajärve mõisale ja Nüpli riigi-
mõisale. Pühajärve mõisa metsade 
pindala ei olnud kuigi ulatuslik, aga 
vähemalt 19. sajandi algul katsid need 
ilmselt mõisa vajaduse puidu järele. 
1805. aastal sõlmitud lepingus mõisa 
mõõdistamise kohta oli maamõõtjale 
esitatud nõue jagada metsad 40–50 

aastalangiks, et korraldada raieid (RA 
EAA.567.2.342). 1842.  aasta metsa-
de puistuplaani põhjal ilmneb, et juba 
mõnda aega oligi rakendatud üleriba-
list raiet. Sel viisil tehti raieid koguni 
Pühajärve viiel saarel kasvanud met-
sas, samuti praegusel järveäärsel par-
gialal, rannapargis. Kõvasti oli raiu-
tud ka järveni ulatuvat Murrumetsa. 
Mõisa metsaala hõlmas toona ligi 
620 ha.

1886. aastaks oli nüüdne ranna-

park siiski metsamaade hulgast juba 
välja arvatud; järve kuuseenamusega 
saari arvestati küll metsamaana, kuid 
need olid raietest kõrvale jäetud (RA 
EAA.1368.1.19, 21).

1911. aastal hindas Liivimaa met-
sahoiukomitee Pühajärve mõisa met-
samajanduse seisundit, selgitamaks 
siinsete raiete ulatust ja iseloomu. 
Mõisa metsamaa pindala oli sel-
leks ajaks kahanenud 377 hektarini 
(sellest okasmets 316  ha), mis jagu-
nes üheteistkümneks eri suurusega 
tükiks. Peapuuliik oli kuusk, vähemal 
määral oli ka mändi ja kaske, haaba.

Keskmise vanusega 70–80-aasta-
sed kuusikud leiti olevat heas seisu-
korras, seetõttu suurenes raieküpsete 
puistute osakaal umbes 50%-ni.

Mõne aastakümne eest oli tehtud 
lageraiet, kusjuures kõik raiestikud 
metsastati edukalt. Metsamajanduse 
varasemat taset peeti suurepära-
seks. Peale metsakultuuride oli esile 
tõstetud kuivendust ja lehtpuumet-
sade asemel okaspuumetsade raja-
mist. Nüüd oli aga tekkinud prob-
leem raiete ulatusega. Kuigi viima-
sel kümnendil kuni 1910.  aastani ei 

Väljavõte Pühajärve mõisa metsade 1886. aasta raieplaanist. Paremal ülal on 
Murrumets koos Pühajärve saartega, keskel Otepää (Nuustaku) ja Pühajärve vahe-
le jääv metsaosa 
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olnud metsa raiutud (koristati üksnes 
tuulemurdu ja kuivanud puid), ulatus 
lageraiete maht 1910/1911. aasta tal-
vel ligi 33 hektarini, ent aastalank või-
nuks olla umbes üheksa hektarit.

Karistuseks määrati kuueaastane 
raiekeeld, mis kestis seniajani, kuni 
valmis uus majanduskava. Mõisa met-
saülema koostatud ja kinnituse saanud 
uue majanduskava järgi määrati aasta-
langi suuruseks 7,7 hektarit. Lageraiete 
alale tuli külvi või istutuse teel rajada 
kuuse- ja männikultuur, pandi kohus-
tus noorendikke hooldada. Parimatel 
maadel võis raiestikud võtta kaheks-
kolmeks aastaks kasutusse põllumaa-
na, seejärel tuli need metsastada (RA 
EAA.5095.1,284, 285).

1918. aasta Saksa okupatsiooni-
võimude sõjakahjude hindami-
se komisjoni aruande järgi pol-
nud mõisa mets sõja-aastail kan-
natanud. Ent toodi esile, et 1917.–
1918.  aastal, lühikesel nõukogu-
de ajal, olid valla võimukandjad 
andnud rohkesti raielubasid (RA 
ERA.2009.1.3279).

Järve idakaldal asusid Nüpli riigi-
mõisa ja tema talupoegade põlluma-
jandusmaad, kõrgem kaldapealne oli 
metsa all ja kuulus Tartu metskonna-
le. Metsandiku pindala oli 83 hektarit, 
millele lisandus kaheksa hektari suu-
rune metsavahitalu, mis ulatus järveni.

1847. aasta metsakirjelduse and-
metel laius siin valdavalt raieküps 
100-aastase raieringiga majanda-
tav kuuse-männi-kase segamets. 
Õigupoolest oli tegu vanametsaga, 
kus puistuist koguni 85% oli raie-
küps, seal hakati hoogsalt raiet tege-
ma, seda enam, et nii mõis kui ka 
talupojad kannatasid puidupuuduse 
käes (RA EAA.2424.1.3576).

1897. aasta metsakorralduse järgi 
oli Nüpli metsa üldpind koos metsa-
vahi järveäärse elukohaga ligi 90 ha, 
metsamaad 71  ha, sh puistuid ligi   
65 hektarit. Selleks ajaks olid siin 
okasmetsas nooremate vanuseklas-
side kõrval ülekaalus 61–80-aasta-
sed puistud (35%), lehtmetsas aga 
41–60-aastased (68%). Eelmistel 
kümnenditel oli metsas tehtud aktiiv-
set lageraiet, mille alal jäi metsa-

uuendus seemnepuude hooleks.
Selle kõrval tehti küllaltki aktiivselt 

ka metsakülve, mis on otseselt doku-
menteeritud alates 1859. aastast, aga 

tegelikkuses oli võetud käsile juba 
1830. aastate lõpust. Arvestades keh-
testatud raieringe, okaspuudel 120 
ja lehtpuudel 60 aastat, pidi tugevalt 

Pühajärve rahvuspargiks kavandatud kinnistu antakse üle riigiparkide valitsusele 

Väljavõte riigile kuuluva Pühajärve kinnistu 1925. aasta plaanist 
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raiutud metsandik edaspidi aktiivse-
mast metsakasutusest kõrvale jääma 
(RA EAA.552.2.50).

1919. aastal võeti Pühajärve mõis 
majanduse laastatuse tõttu riigi hal-
lata, nn hoolekandemõisaks, sama 
aasta 1.  augustist hakkas metsade 
majandamist korraldama põllutöö-
ministeeriumi metsade peavalitsus, 
1920. aasta märtsis arvati mõisa met-
sad riigistamise käigus ka ametlikult 
riigi metsafondi.

Pühajärve ja ümbruskonna met-
sade baasil loodi Otepää metskon-
na Pühajärve metsandik. 1921.  aasta 
lihtsustatud metsakorralduse järgi 
arvati kõik siinsed metsad tulundus-
metsade kategooriasse, n-ö lageraie-
majandusse. Ainult kolm vahetult 
Otepää alevikuga piirnevat kvartalit, 
kokku 65 hektari suurune metsaosa, 
soovitati tulevikus jätta majandada 
pargimetsana (RA ERA.63.25.1161). 
Metsandiku koosseisu arvatud 
Pühajärve ümbruse metsadest kuu-
lus 126 ha endisele Pühajärve mõisa-
le, järve idakaldal aga 89 ha endisele 
Nüpli riigimetsale.

1932. aastal tehti Otepää mets-
konnas esimene täismetsakorraldus. 
Ilmselt sel ajal eraldati osa Pühajärve-
äärsetest riigimetsadest parkmetsaks, 
mida pidi majandatama erimoodi. 
1935.  aasta metsakorralduse eeskir-
ja järgi tuli seal määrata tulundus-
metsades kehtivast pikemad raierin-
gid, mis olid lähedased enamuspuu-
liigi küpsusvanusele. Metsakasutus 
pidanuks üldjuhul piirduma sellega, 
et kõrvaldatakse üksikud vigastatud, 
haiged ja raieringi ületanud puud. 
Majanduskava põhjal võis vajadu-
se korral raiuda ka platside, rühma-
de või kitsaste lankidena. 1940. aasta 
Eesti pargimetsade nimekirjas oligi 
Pühajärve metsandikus Eesti suurim 
pargimajanduse plokk: ligi 292  ha, 
sellest metsamaad 258  ha (RA 
ERA.63.23.4882).

Pühajärve mõisakeskusest saab 
rahvapark. Eesti vabariigi alguseks oli 
eesti rahvas juba mõistnud Pühajärve 
ja selle ümbruse ilu ja hindas piir-
konda suvituskohana, suuresti tänu 
19.  sajandi lõpust saadik eestikeelses 

ajakirjanduses ilmunud tutvustustele. 
Mõis oli juba maailmasõja eel teinud 
töid, mis võimaldasid huvilistel siin 
aega veeta: parki oli rajatud istepin-
kidega jalgteid, avatud võõrastemaja, 
korraldatud paatide laenutus, et saaks 
järvel sõita ja saartel käia. Sõsarsaarele 
ehitati koguni puhkajatele mõeldud 
suvemajake. Pikemaajalistele suvitaja-
tele pakkusid teenuseid ka järveäärsed 
talud. Kogu see tegevus hääbus aga 
sõja-aastail, mil ka senine turismitaris-
tu lagunes või hävis.

Suured ohupilved tõusid aga 
1919.  aasta maaseaduse rakendami-
sel: riigistatud mõisasüda oli kavas 
jagada asunduskruntideks, mõisa 
park ja viljapuuaed anti rendile ning 
mõisa peahoone ähvardas minna era-
omandisse. Selle kõige tõttu oli põh-
just arvata, et ainus avalik rand sule-
takse rahvale, pealegi oli suurem osa 
Pühajärve ümbritsevatest maadest 
niigi eravalduses.

Esimesena reageeris olukorra-
le Eesti üliõpilaste seltsi vilistlas-
kogu, kelle algatusel pöördus selts 

1922.  aasta 18.  mail põllutööminis-
teeriumi poole ametliku palvega anda 
Pühajärve mõisasüda ühes pargiga 
seltsile rendile, et siia saaks rajada 
eeskujuliku suvituskoha. Selleks et 
rajada ajakohane korrastatud suvi-
tuspaik, seda juhtida ja rahastust kor-
raldada, asutati 1924.  aastal EÜS-i 
liikmetest ja vilistlastest osaühing 
Pühajärve.

1925. aastal lõppesid mõisa seni-
sed rendisuhted ja mõisasüda tuli 
ümber planeerida. 1926.  aasta algu-
seks oli Pühajärve mõisasüdame 
vastu peale EÜS-i huvi tundnud osa-
ühing Eesti Kuurort, Turistide ühing, 
Eesti Punane Rist ja Tartu ülikool, 
kelle kasuks EÜS loobus oma taotlu-
sest. 1926. aasta 15. aprilli kirjas põl-
lutööministeeriumile soovitas EÜS-i 
vilistlaskogu astuda kiireid samme, et 
„  .. Pühajärv oma saarte ja kallastega 
jääks meile, eestlastele, umbes sama-
laadiliseks rahvuspargiks, nagu neid 
paljudes riikides leidub“. Ka ülikooli 
valitsus toonitas valitsusele saadetud 
kirjas vajadust luua Eesti rahvuspark 
(RA ERA.4632.1.5). Otepää aleviva-
litsus toetas samuti mõtet anda kin-
nistu ja Pühajärve üle Tartu ülikooli-
le, et asutada rahvuspark.

Riigile kuuluva kinnistu üldsuuru-
seks sai umbes 222  ha, mis haa-
ras endasse Pühajärve riigile kuu-
luva osa (umbes 60% järvest), kõik 

Pühajärve sõjatammik.  Umbes saja-aastaste puudega tammesalu on nime saa-
nud 1841. aastal toimunud talupoegade vastuhaku järgi: talumehed astusid välja 
Pühajärve mõisniku vastu

Eesti vabariigi 
alguseks oli 
eesti rahvas juba 

mõistnud Pühajärve ja 
selle ümbruse ilu ja hindas 
piirkonda suvituskohana.
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saared, Neitsijärve ja mõisa keskuse 
koos pargiga (ERA, f 31, n 3, s 8463). 
Enamikule nõudlejatest pakkus 
esmast huvi osakinnistu nr  19, mis 
hõlmas osa järvest koos saartega, 
lossi, pargi ja asjaomase rannajoo-
ne. EÜS ja ülikool huvitusid kinnis-
tust tervikuna ühes Neitsijärvega; 
Neitsijärves nähti tulevikus võima-
likku looduskaitseobjekti. Küsimust 
arutati valitsuses ja peeti otstarbe-
kamaks anda Pühajärve kinnistu üli-
kooli asemel siiski haridusminis-
teeriumile „rahvuspargi asutami-
seks ja korraldamiseks“. See otsus 
kinnitati 1927.  aasta 15.  juunil (RA 
ERA.31.3.8463). 1930.  aastal rentis 
ministeerium Pühajärve mõisasüda-
me hoopiski Eesti turistide ühingule, 
kes asutas siia Turistide Kodu.

1935. aastal loodi riigi tähtsama-
te parkide hooldamiseks riigiparkide 
valitsus, 1938.  aastast aga laiemate 
ülesannetega loodushoiu- ja turismi-
instituut. 1935. aastal kerkis taas päe-
vakorrale Pühajärve kinnistu edasine 
saatus. Valitsus asutas komisjoni, mis 
leidis, et kuigi on remonditud hoo-
neid ja parki mõneti korrastatud, käib 
kinnistu hooldamine Turistide Kodule 
üle jõu ning ümbrus jätab mahajäetud 
mulje. Et ära hoida hoonete hävingut 
ja pargi metsistumist, soovitati kin-
nistu (sel ajal 229  ha) anda riigipar-
kide valitsusele. See sai teoks valitsu-
se 2.  oktoobri 1935.  aasta otsusega. 
Rõhutati, et tegu on „rahvuspargi asu-
tamiseks planeeritud“ maa-alaga (RA 
ERA.31.3.8649). Parke, mille eest sei-
sis hea riigiparkide valitsus, nimetati 
ametlikult riigiparkideks. Nende hulka 
kuulusid peale Pühajärve Kadriorg, 
Keila-Joa ja Oru. 1936.  aastal võeti 
Neitsijärv looduskaitse alla.

Rahvuspark. Eestis oli peaaegu või-
matu asutada ameerikalikku rahvus-
parki, kuna see nõudnuks vähemalt 
tuhandeid hektareid hõlmavat üsna 
puutumatu looduse ja hõreda asus-
tusega kaunist maa-ala, kus majan-
dustegevus peaaegu puuduks. Ühtlasi 
pidanuks see ala olema riigi omandis 
ja sobima puhkamiseks. Eestis võisid 
teoreetiliselt kõne alla tulla valdavalt 
riigile kuuluvad metsa- ja soolaamad 

Alutagusel, Pärnumaal ja praegusel 
Alam-Pedja looduskaitseal, kuid nen-
del aladel oli suures osas kavandatud 
teha raiet. Rahvuspargi olemusse süü-
vimata peeti sõjaeelses Eestis üheks 
põhikriteeriumiks kaitseala suurust ja 
probleemiks maaomandi asjaolusid.

Eesti seadusloome oli alles lapse-
kingades. Väheseid võimalusi raken-

dada pindalalt suurematel maa-ala-
del mõnetist kaitsekorda pakkus 
1925.  aasta suvitus- ja ravitsuskoh-
tade seadus (Riigi Teataja, 1925, 
109/110). Seaduse esmane eesmärk 
oli tutvustada Eesti randu ja tagada 

nende heakord. Seega olid kavanda-
tud abinõude siht eelkõige turismi 
areng. Seaduse praktilisem pool oli 
valitsuse võimalus rajada suvituskohti 
ja tervishoiuparke. Õigusakti tegelik 
mõju osutus aga märksa suuremaks, 
kuna see haaras Eesti looduskauneid 
piirkondi ja sealset asustust (alevid, 
linnad). Seadust rakendades etenda-
sid tähtsat osa omavalitsused, kes said 
asjaomaseid piirkondi pakkuda, aren-
dada ja kaitsta. Nii keelati maa- või 
omavalitsuse loata raiuda metsa ja 
üksikpuid, ehitada tööstusliku otstar-
bega hooneid jms. Seesugustel piir-
kondadel võis olla ka loodus- ja kesk-
konnakaitseline tähtsus. 

Algul Eesti üliõpilaste seltsi kaudu 
levima hakanud idee rajada Pühajärve 
rahvuspark tulenes eeskätt ebaselgu-
sest, mida saab seniste arusaamade ja 
eeskujude järgi käsitada rahvuspar-
gina. Võimalik, et oma osa oli soovil 
pälvida toonase moesõnaga suuremat 
tähelepanu. Kui kord oli juba rahvus-
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Rahvuspark

Kui kord oli juba 
rahvuspargi 
mõistet seostatud 

Pühajärvega, jõudis see 
termin selle paikkonna 
kohta ka ametlikesse 
dokumentidesse.
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pargi mõistet seostatud Pühajärvega, 
jõudis see termin selle paikkonna 
kohta ka ametlikesse dokumentidesse.

Väljendati ka lennukamaid mõtteid. 
Võttes aluseks õigupoolest veel kehti-
va Vene puhkekohtade seaduse, hakati 
1924. aastal Tartumaa tervishoiuvalit-
suses ja Pühajärve vallavalitsuses kaa-
luma, kas Pühajärve piirkonnas tasub 
välja arendada tunduvalt ulatuslikum 
suvituskoht. See pidanuks hõlma-
ma Otepää tema halduspiirides kuni 
Murrumetsani, muu hulgas Pühajärve 
riigikinnistu maad ja veed.

Taheti kaasata isegi Pühajärve 
ümbruse talud, mis teoreetiliselt või-
maldanuks kogu järve ümbrust puh-
keotstarbel kasutada. Ent talunike 
seisukoht oli eitav, pealegi leiti, et 
järve ümbruse talud pakuvad niigi 
suvitusvõimalusi (RA ERA. 4407.2.9). 
Lõpuks võeti Pühajärve suvitus-
koht tervishoiukaitse alla valitsu-
se 23.  oktoobri 1929.  aasta otsusega 

(Riigi Teataja, 1929, 88). Aga peale 
talumaade jäi kaitse alt välja ka järve 
ja Otepää vahel paiknev riigimets. 
1931. aastal rakendati seadust samuti 
Otepää alevi halduspiirides.

Taotledes Pühajärve suvitusko-
ha rendiõigust, pidas EÜS võima-
liku „rahvuspargina“ silmas ka rii-
gimetsi järve kaldail või lähedu-
ses. Nii peeti 1922.  aastal suvitus-
piirkonna jaoks ülioluliseks, et „  .. 
metsad saartel ja Pühajärve kallastel 
(Nüpli ja Murrumetsad), mis järve-
le tema omapärase ilu annavad, alles 
saaks hoitud“ (RA ERA.4632.1.5). 
Loodusvarade ja turismi instituudi 
arhiivist pärineb veel 1931.  aastast 
kiri, kus Otepää haridusseltsi esimees 
Valter Jentson on teinud ettepaneku 
ühendada Pühajärv ja Neitsijärv koos 
Murrumetsa ja Nüpli metsaga ühi-
seks kaitsealaks, millega „moodustu-
nuks midagi a la Yellowstone pargi 
taolist, kus kaitstud loomad ja tai-
med“ (RA ERA.983.2.73).

Meie õigusruumis sai Pühajärve 
ümbruses mingit laadi suurema kait-
seala asutada vaid siis, kui sinna olnuks 
hõlmatud Pühajärve suvituskoht ja 
ümbruskonna riigimetsad. Sealsete 
riigimetsade (Murrumets, Nüpli ning 
Pühajärve ja Otepää vaheline metsa-
ala) üldpindala oli 1932. aasta metsa-
korralduse andmetel umbes 290  ha. 
Samas olid need metsad selleks ajaks 
juba kaitserežiimile allutatud. Koos 
suvituskoha juurde kuuluvate maade 
ja vetega kujunenuks võimalikuks 
üldpindalaks umbes 520  ha, koos 
kogu Pühajärvega aga 590 ha.

Kui siia meelevaldselt lisada suvi-
tuskoha staatuse saanud Otepää, siis 
ületaks pindala juba 1000 hektari 
piiri. Pühajärve ja Otepää ümbruses 
oli veel väiksemaid eraldi paiknevaid 
riigimetsi, mis ei võimaldanud luua 
kompaktset kaitseala. Olgu maini-
tud, et praeguse Eesti kõige väiksema, 
nimelt Karula rahvuspargi pindala 
koos sisevetega on umbes 123 km2.

Sõjaeelses Eestis ei tekkinud-
ki sisulist diskussiooni rahvuspar-
gi olemuse ega selle võimalikkuse 
üle. Eesti oludes oligi problemaati-
line asutada traditsioonilist rahvus-
parki, saati siis Pühajärve ümbruses. 
1957. aastal loodi Otepää looduspark: 
maastikuelementidena võeti kait-
se alla Pühajärv, Väike-Munamägi ja 
Tedremägi. 1979. aastal loodi Otepää 
maastikukaitseala, mis sai praegused 
piirid 1997. aastal ja võtab nüüd enda 
alla 22 430 ha. 
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Toivo Meikar (1947) on Eesti metsandus-
loolane.
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Pühajärve puhkekeskus ja spaa  on 
üks Eesti armastatumaid puhkepaiku. 
Mõisapargi südames asuv spaa pakub 
hubast majutust, spaa- ja konverentsi-
teenuseid. Pühajärve on ideaalne siht-
koht neile, kes tahavad tervist paranda-
da, ning ka luksuslikuma spaapuhkuse 
eelistajatele
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Ajalugu

Arvo Järvet

Eesti mitmekesise veestiku 
kujunemise põhieeldused on 
olnud parasniiske kliima ja 

väikeste kõrgusvahedega, kuid võrd-
lemisi liigestatud pinnamood. Meie 
veekogud on eriilmelised ja eri suuru-
sega ning nende seisund ja vee oma-
dused erinevad samuti suuresti. 

Planeedi Maa suurim veekogu on 
maailmameri, aga väikseimat ei ole 
mõistagi võimalik määrata. Seetõttu 
märgitakse veekogude nimestikes 
tavaliselt nende arvelevõtmise alam-
piir. 

Peale suuruse on veekogu ilm-
semaid omadusi vee vahetumise 

kiirus ja tehislikkus. Nende kahe 
omaduse järgi saab veekogud jao-
tada seisu- ja vooluveekogudeks 
ning looduslikeks ja tehisveekogu-
deks (◊ 1). 

Omamoodi seisuveekogudeks 
võib pidada ka soid: neis on palju 
vett, ent see liigub väga aeglaselt. 
Hinnanguliselt on Eesti soode tur-
balasundis 17 kuupkilomeetrit vett, 
s.o kaks kolmandikku Peipsi-Pihkva 
järve mahust. Peale selle laugastes ja 
rabajärvedes olev vesi. 

Eripärased veekogud on allikad: 
ehkki need on pinnaveekogud, on 
vesi neis tegelikult põhjavesi, mille 
omadused pole maapinnale jõudes 
veel kuigivõrd muutunud. Nii saab 
allikate vett uurides selgitada põhja-
vee omadusi.

LÄÄNEMERI
Maailmamere pindala on 361 mln km2, 
koos saartega 371  mln  km2. Sellest 
ühe tuhandiku – 377 000 km2 – hõl-
mab meie kodune Läänemeri. Kuidas 
Läänemerd liigendada?

Ookeanid, mered,
lahed, väinad,

järved, lombid,
laukad, (sood)

Veehoidlad,
paisjärved, tiigid

Jõed, ojad,
soodid, allikad

Kraavid,
kanalid
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LOODUSLIKUD VEEKOGUD

TEHISVEEKOGUD

Veekogude jaotus veevahetuse 
kiiruse ja looduslikkuse järgi

Eesti veestik ja selle 
ümberkujundamine I. 
Meri ja vooluveekogud

◊ 1. Veekogusid saab jaotada väga 
mitmeti , olenevalt käsitluse eesmär-
gist

Sõmeri tuletorn asub Eesti suurima rannikuvee veekogumi, Liivi lahe kaldal

Veekogude jaotus veevahetuse 
kiiruse ja looduslikkuse järgi
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Sise- ja territoriaalmeri ning majan-
dusvöönd. Merealapiiride seadusega 
on Eesti riigile kuuluv mereala jaga-
tud kolmeks vööndiks: sisemeri (kõige 
rannikupoolsem merevöönd, ranni-
kust kuni territoriaalmere lähtejoo-
neni), territoriaalmeri (kuni 12 mere-
miili laiune vöönd) ja sellest väljaspool 
paiknev majandusvöönd (◊ 2). 

Sisemere välispiir ehk territoriaal-
mere lähtejoon on mõtteline murd-
joon, mis ühendab omavahel mais-
maa, saarte, laidude ja veest välja 
ulatuvate üksikute kivide rannikust 
kõige kaugemal asuvaid punkte (◊ 2). 
Sisemeri on siis see mereosa, mis 
jääb sellest mõttelisest piirist ran-
niku poole. Nagu näha, kasutatak-
se merealapiiride seaduses sisemere 
mõistet paraku teisiti kui geograa-
fias ja mereteaduses, kus sisemereks 
nimetatakse teadupärast merd, mille 
ühendus maailmamerega on suh-
teliselt kitsas, näiteks on geograafi-
lises mõttes sisemered Läänemeri, 
Vahemeri ja Must meri.

Territoriaalmeri kuulub täielikult 
rannariigile, majandusvööndis on 
Eesti vabariigil teiste riikide suhtes 
eesõigus rakendada merd majandus-
tegevuses, sh kasutada loodusvara-
sid. Majandusvööndi laius on kokku 
lepitud naaberriikidega, selle suurima 
laiusena on rahvusvahelises mereõigu-
ses  sätestatud 200 meremiili. Ent näi-
teks Soome lahes on majandusvöönd 
mitu korda kitsam kui Läänemere 
avaosas ning Soome lahe idaosas rii-
kide majandusvööndid üldse puudu-
vad, sest seal puutuvad kokku Eesti ja 
Venemaa territoriaalmeri (◊ 2). 

Eesti riigi käsutuses on Lääne-
merest ligikaudu 36 500 km2. Sellest 
25  200  km2 on sise- ja territoriaal-
meri kokku ning 11  300  km2 jääb 
majandusvööndisse (◊ 2). Nii on 
huvitav märkida, et Eesti riigile kuu-
lub territoriaalmerena 0,007% meie 
koduplaneedi suurimast veeko-
gust maailmamerest ja Läänemerest 
koguni 6,7%.

Hüdrograafiliselt jaotub Eesti 
mereala kolmeks põhiosaks: 
Soome laht, Liivi laht ja ava-Lääne-
meri. Rahvusvaheliselt kokku lepitud 

Läänemere suurjaotuses pole erista-
tud Väinamerd – seda peetakse Liivi 
lahe osaks –, ent Eestis oleme harju-
nud seda eristama omaette, 2200 km2 
suuruse merealana. 

Lahed ja väinad. Rannajoone suure 
liigestatuse tõttu leidub meie ran-
nikumeres palju lahtesid. Olenevalt 
kaardi mõõtkavast eristatakse neid 
120–130. Väinasid on vähem, ligi 20. 
Ühtekokku on riiklikus keskkonna-
registris kirjas 335 mereosa, mis on 
tähistatud koodidega: peale lahte-
de ja väinade on eristatud muudki 

mereosad, mida on otstarbekas eraldi 
käsitleda, korraldades sealset loodus-
kasutust ja keskkonnakaitset. 

Rannikuvesi. Peale mereõiguse järgi 
eristatud sisemere, territoriaalme-
re ja majandusvööndi käsitletakse 
Euroopa Liidu veepoliitika raamdi-
rektiivi põhjal eraldi veel nn ranni-
kuvett ehk rannikumerd, mis hõlmab 
sisemere ning ühe meremiili laiuse 
vööndi sellest väljaspool. Eesti ranni-
kuvee pindala on umbes 14 500 km2. 

Rannikuvee mõistet on tarvis vee-
majandust planeerides, näiteks vee-
majanduskavades. Eesti rannikuve-
si on liigendatud 16 planeerimisük-
suseks (◊ 2). Nagu kaardilt näha, on 
neist ainult kolme ökoloogiline sei-
sund hea, enamik on kesises seisun-
dis, Matsalu lahe seisund on halb ja 
Haapsalu lahel väga halb. Eesti mere-
instituudi 2020. aastal avaldatud uuri-
mistöös „Eesti mereala keskkonna ja 
loodusväärtuste hindamise ja seire 
innovaatilised lahendused“ on ranni-
kumeri jaotatud mereliste elupaiga-
tüüpide seisundi alusel 20 üksuseks.

Madalaveelised merealad kuulu-
vad märgalade hulka. Ramsari kon-
ventsiooni (rahvusvaheline märgala-
de kaitse leping – toim) äärmiselt laia 

Hea
Kesine
Halb
Väga halb

Pärnu laht

Liivi laht

Väina-
meri

Väike väin

Hiiu
madal

Pakri laht

Muuga-
Tallinna-
Kakumäe

laht

Kolga
laht

Eru-
Käsmu

laht
Narva-Kunda laht

Hara laht

Kihelkonna
laht

Soela
väin

Kassari-
Õunaku

laht
Matsalu laht

Haapsalu laht

Rannikuvee
veekogumite seisund 
2017. aastal

Eesti mereala jaotus
Sisemere välispiir (= territoriaalmere lähtejoon)
Territoriaalmere välispiir
Majandusvööndi välispiir
Rannikuvee välispiir ja 
veekogumid

◊ 2. Eesti mereala jaguneb sisemereks, territoriaalmereks ja majandusvööndiks. 
Eristatakse ka rannikuvett, mis ulatub sisemerest ühe meremiili võrra kaugemale 
ning on jagatud 16 veekogumiks ehk planeerimisüksuseks

Keskkonnaregistris 
olevad veekogud 
Mereosad – 335

Looduslikud vooluveekogud:
jõed – 234
ojad – 1017

Tehislikud vooluveekogud:
peakraavid – 490
kraavid – 10
kanalid – 20
järved – 1534
tehisjärved – 490
paisjärved – 525
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definitsiooni järgi on märgaladeks 
arvatud ka kuni kuue meetri sügavu-
ne rannikumeri, kus omakorda saab 
eristada näiteks roostikke, ranniku-
lõukaid ja laguune. Teadaolevalt pole 
aga Eesti rannikumere kuue meetri 
sügavusjoont kindlaks määratud, küll 
on navigatsioonikaartidel (merekaar-
tidel) tähistatud viie meetri sügavus-
joon. Seetõttu võikski praktilistel kaa-
lutlustel arvestada merel Ramsari ala 
ulatust rannajoonest viie meetri süga-
vusjooneni. 

Nagu näha, saab Eesti vabariigile 
kuuluvat Läänemere osa jaotada mit-
meti, olenevalt käsitluse eesmärgist, 
olgu see siis õiguslik, hüdrograafiline 
või ökoloogiline. 

VOOLUVEEKOGUD
Eesti vooluveekogude, eriti jõgede arv 
on saja aasta jooksul ilmunud allika-
tes märgitud küllaltki erisuguseks. 

Esimese siseveekogude ülevaatena 
ilmus 1922. aastal August Wellneri 
toimetatud „ Eesti hüdrograafia üle-
vaade“, kus olid esitatud andmed 152 
jõe kohta, peale selle järvede ja soode 
nimestikud. 

1950. aastail uuriti Eesti jõge-
sid riikliku hüdroloogiateenistu-
se, nn hüdrometi ekspeditsioonidel. 
Uuritud jõgede kogupikkus ulatus 
1250 kilomeetrini, suur osa neist olid 
Sakala kõrgustikult algavad Soomaa 
ja muud Vahe-Eesti jõed. Kogutud 
materjali on kajastatud mitmes välja-
andes, sh August Loopmanni toime-
tatud venekeelses monograafias Eesti 
jõgede hüdrograafia kohta [1], samu-
ti 1972.  aastal ilmunud Eesti sise-
vete hüdroloogia suurteoses: pinna-
veeressursside teatmikus [2]. Sel ajal 
oli meie jõgede ja ojade koguarvuks 
arvestatud 420. Nimekirjast olid välja 
jäetud maaparanduse eesvooludeks 
kaevatud peakraavid, rääkimata väik-
sematest kogujakraavidest. 

Riiklike maaparandusprogram-
mide järgi hakati jõgesid süvenda-
ma juba sõjaeelses Eesti vabariigis 
1920.  aastate keskel. Piisavate ees-
voolude puuduse tõttu jäi 20. sajandi 
esimesel poolel palju alasid kuiven-
damata, kuid 1950.  aastate algusest 
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Soomaa piirkonna kraavkuivendusSoomaa piirkonna kraavkuivendus

Kuresoo rabaKuresoo raba

Raudna jõgi

Raudna jõgi

Navesti j
õgi

Navesti j
õgi

Pärn
u jõ

gi

Pärn
u jõ

gi

Riisa
raba
Riisa
raba

Kikepera
raba

Kikepera
raba

LemmjõgiLemmjõgi

Ördi rabaÖrdi raba

Tõram
aa jõgi

Tõram
aa jõgi

H
alliste jõgi

H
alliste jõgi

Kõpu jõgi
Kõpu jõgi

ValgerabaValgeraba

Soomaa
rahvuspargi

piir

Soomaa
rahvuspargi

piir

◊ 4. Rägina peakraav Läänemaal Suure-Lähtru külas on kaevatud üle poole sajan-
di tagasi. Sirgena rajatud ja sellisena ka kaardil märgitud kraav on aja jooksul taas-
tanud looklevust

◊ 3. Soomaa rahvuspargi ümbruse madal ja tasane maastik on tihedalt kraavitatud, 
looduslikke voolusänge on alles väga vähe. Kaardi parempoolne servaala hõlmab 
Sakala kõrgustikku, kus vooluveestik on märksa hõredam kui Soomaal. Valged alad 
kaardil on suurelt jaolt drenaažkuivendusega põllumaa, jõgede ääres ka üleujutata-
vad luhad. Rabadele iseloomulikud laukad pole kaardil näha väikese mõõtkava tõttu
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peale võeti tarvitusele võimsad masi-
nad, mis võimaldasid jõgesid õgven-
dada ja süvendada väga lihtsasti. 
1949. aastal langetati riiklik otsus kui-
vendada Eestis miljon hektarit soos-
tunud maid. Kuivenduse aastaplaanid 
jäid küll täitmata, kuid meie veeolu-
de suurimale ümberkorraldusele oli 
antud stardipauk. 

Hoogsa maaparanduse tagajärjel 
on suurem osa Eesti vooluveestikust 
kaotanud loodusliku ilme. Eriti tihe 
kraavivõrk on tasastel madalatel met-
saaladel, kus looduslikke voolusänge 
on alles jäänud väga vähe (◊ 3). 

1957. aastal lõppes kraaviadrape-
riood ja peamiseks sai drenaažkui-
vendus. Suure osa põllumaade kraav-
kuivenduse asemele rajati maaparan-
duse kõrgajal 1965.–1985. aastail dre-
naaž, sel moel kujundati ka liigniis-
ketel muldadel suured põllud ja kul-
tuurrohumaad. 

Praeguseks ajaks on hulk õgven-
datud jõelõike muutunud loodus-
lähedasemaks. Tehissängi reedab 
peamiselt jõe sirge kulg, kuid kaldad 
ja voolusäng on paljudes kohtades 
muutunud looduslike veekogude sar-
naseks. Väiksema vooluhulga ja kitsa-
ma sängiga kraavid on kohati iseene-
sest ajapikku taastanud veidi lookle-
vust, mida ka suuremõõduline kaart 
ei kajasta (◊ 4). 

1970. aastal hakati Eesti vooluvee-
kogusid ja nende valglaid detail-
selt kaardistama projekteerimisins-
tituudis Eesti Maaparandusprojekt. 
Töö tulemusena ilmus 1986.  aastal 
ametlik nimestik, kus on toodud and-
med 1755 jõe, oja ja suurema kraa-
vi kohta. Hiljem on vooluveestikku 
käsitletud üksikasjalikumalt ning vee-
kogude arv nimestikes aina suurene-
nud. Kuni selleni välja, et 1990. aasta-
te lõpuks oli arvele võetud 8700 voo-
luveekogu, neist ligi 95% olid maa-
paranduskraavid, millest enamik jäi 
veevaesel ajal kuivaks. Juhtus sedagi, 
et Eestit tutvustavas turismikirjan-
duses nimetati neid kõiki inglise kee-
les asjatundmatult jõgedeks ja mõnigi 
kord tuli kaugemalt tulnud kolleegi-
dele selgitada, kuidas nii palju jõgesid 
Eestisse ära mahub. 

Keskkonnaregistris on praegu kir-
jas 1751 vooluveekogu, mis on 
jagatud viide rühma, lähtudes nime-
kujust (vt lisakasti). 525 vooluveeko-
gu on üle 10 km pikkused ning ainult 
10 jõge on üle 100 km pikkused. Üle 
1000  km2 suuruse valglaga on Eestis 
14 jõge, üle 100  km2 suurune valgla 
on 133 jõel.

Suurimad täielikult Eestis paikne-

va valglaga jõed on Emajõgi (valg-
la 9740  km2) ja Pärnu jõgi (valg-
la 6920  km2). Narva jõe valgla on 
56 225 km2, millest Eesti piiresse jääb 
ainult umbes kolmandik, 17 145 km2 
(enamik paikneb Venemaal, 3600 km2 
Lätis). 

Varasemate nimestikega ja kirjan-
dusallikatega võrreldes on keskkon-
naregistris märgitud tunduvalt roh-
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Taebla jõe keskjooksul rakendati 15 aastat tagasi ökotehnoloogilisi võtteid, et mit-
mekesistada elupaiku. Voolusängi servadesse rajati kivipuistangud, mis muutsid 
veevoolu looklevaks, selle tagajärjel kujunesid väikesed, kuid kaladele väärtuslikud 
süvikud 

Vaade Pärnu jõele Tori-Jõesuu rippsillalt vastuvoolu. Pärnu, Navesti ja Raudna jõe 
keskjooksul on voolusängid tugevasti taimestunud, mille põhjus on suur reostus-
koormus 20. sajandi teisel poolel: fosfor heitveest ning lämmastik põllumajandu-
sest. Nüüdseks on need taimetoitained ladestunud pärandreostusena põhjasete-
tesse, võimaldades taimestikul vohada ilmselt veel kaua 
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kem ojasid: neid on üle tuhande, üle 
nelja korra rohkem kui jõgesid. Siiski 
pole konkreetset looduslikku piiri, ei 
veekogu pikkuses ega valgla suuru-
ses, mille järgi eristada jõgesid ja oja-
sid. Tuleb eelistada seda hüdronüü-
mi, mis aegade jooksul on kohaliku 
rahvaliku liiginimetusena kujunenud. 

Lähtudes eelkõige ajaloolistest 
nimekujudest, aga ka jõgede pikku-
sest ning jõgikondade ja äravoolude 
suurusest, saab Eesti jõgede arvuks 
pidada ligikaudu 200. Rahvusvahelise 
jaotuse järgi kuulub Narva jõgi kesk-
miste jõgede hulka. Samasse rühma 
võib paigutada ka Emajõe, sest sel on 
suhteliselt lai ja sügav voolusäng ning 
ta on kogu pikkuses sobiv laevasõi-
duks. Kõik ülejäänud Eesti jõed kuulu-
vad väikejõgede hulka, kuid neid võib 
omakorda suuruse järgi rühmitada.

Jõgede pikkuse poolest on kesk-
konnaregistris segadus: seal on kir-
jas jõe pikkus koos lisaharudega, mis 
on eksitav näitaja. Kõige rohkem (üle 
40  km) on lisa- ehk kõrvalharusid 
Põltsamaa jõel, Narva jõel ja Emajõel. 
Nii on Emajõe pikkuseks keskkon-
naregistris antud 147,3  km, kuigi 
kõigis teistes teatmikes ja endiselt 
üldteada on Emajõe pikkus 101  km. 
Keskkonnaregistris tekitatud sega-
dust saaks lihtsasti klaarida: põhinäi-
tajaks tuleks märkida jõe pikkus, mil-
lele vajaduse korral saab lisada haru-
jõgede pikkuse. 

Kuidas jaotuvad meie siseveeko-
gud vesikondadesse? Vesikonna mõis-
te on Eesti erialakirjanduses olnud 
kaua kasutusel, ent nüüd tarvitatak-
se seda ametialases asjaajamises ja 
koguni seadustes valesti. Veeseaduse 
§  27 sätestab, et Eestis on Lääne-
Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond 
(◊ 5). Ometi on üldteada ning kir-
jas ka kooliõpikutes ja teatmeteostes, 
rääkimata erialakirjandusest, et Eesti 
territoorium jaotub neljaks vesikon-
naks (◊ 5). Eesti mandriosas paikneb 
neist kolm: Soome lahe, Peipsi järve ja 
Liivi lahe – Väinamere vesikond. 

Need kolm vesikonda on saanud 
nimed veekogudelt, kuhu vaadelda-
va ala vooluvesi lõpuks jõuab. Näiteks 
mõnegi Kagu-Eesti jõe vesi jõuab 
Läti jõgede Daugava, Koiva ja Salatsi 
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Väljaspool linnasid on vähe jõelõike, kus põline asustus paikneb otse jõekaldal. 
Avijõgi Avinurme aleviku lääneserval
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Ida-Virumaal on rajatud mitu kanalit, et juhtida ära põlevkivikaevandustest välja 
pumbatud vesi. Estonia kaevandusest juhitakse kaevandusvett Kurtna järvedesse, 
sh Konsu järve, 24 km pikkuse Raudi kanali kaudu. Estonia kaevanduse lääneosast 
on kaevandusvesi alates 1977. aastast pumbatud Rannapungerja jõkke, pumpla 
paikneb Seli soo idaservas 

Pandivere kõrgustikult lähtuvad jõed saavad alguse allkaist või allikajärvedest. Pedja 
jõe looduslik lähe paikneb Simuna aleviku lõunaserval olevas aidas. Kunagi ehitati 
allika peale ait, kus suvel külmas allikavees jahutati piima ja hoiti toidukraami
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PAKUME LISAKS TAIMEDELE 
ASJALIKKU NÕU NII 

AIAKUJUNDUSES, TAIMEDE 
VALIKU, ISTUTAMISE KUI KA 
TAIMEDE HOOLDUSE OSAS.

MEIE TEENUSED:
• Aiakujundus ja taimede valik
• Haljastuse rajamine ja istutustööd
• Haljastuse hooldus
• Aiandusalane nõuanne
• Projektipõhine varumine

Igavere Puukoolist 
saate aiailu aastateks!

KONTAKT  tel 5665 1115 
INFO  info@igaverepuukool.ee 

www.igaverepuukool.ee

ASUME   
Harjumaal  

Raasiku vallas rabade ja  
metsade keskel!
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kaudu Liivi lahte. Neljas Eesti vesi-
kond on Lääne-Eesti saarestik, sealt 
voolab vesi nii Liivi lahte, Väinamerre 
kui ka Läänemere avaossa. Nagu näha, 
on kõik neli vesikonda selgelt piiritle-
tavad looduslikud üksused.

Ent mida siis veeseaduses nime-
tatud vesikonnad tähendavad? 
Veeseaduse tähenduses on vesikond 
vee kasutamise ja kaitse korraldami-
se põhiüksus. Need põhiüksused on 
eristatud, et rakendada Euroopa Liidu 
vee raamdirektiivi. Tegelikult peaks 
neid kolme territoriaalset üksust 
nimetama veemajanduslikeks vesi-
kondadeks. Nii saaksime lahti termini 
„vesikond“ mitmetähenduslikkusest, 
see soodustaks mõtteselgust nii teks-
tides kui ka aruteludes. Tuleb tõdeda, 
et veeseaduses on valesti defineeritud 
teisigi hüdrograafiamõisteid, mida 
siinkohal ei mahu selgitama.

Vooluveekogusid kasutatakse ini-
mese hüvede tarbeks väga mitmel 
moel, seetõttu tuleb ette, et eri doku-
mentides ei ole nende eri rolle piisavalt 
märgitud. Näiteks maaparandusseadu-
ses on määratletud maaparandussüs-
teemide (kogupindala 1,342  mln  ha) 
eesvoolud (kokku umbes 25  000  km) 
ja kuivendus kraavid, mis kuuluvad 
hüdrograafilise võrgu koosseisu (◊ 6). 
Ent veekogulõikude eesvoolu staatus 
peaks olema lisakasutusviisina mär-
gitud ka keskkonnaregistris, sest ees-
voolu hüdroloogilisest režiimist ole-
neb otseselt kohaliku maaparandus-
süsteemi toimimine (◊ 6). Paraku 
keskkonnaregistris eesvoolud kasu-
tusviisina ei kajastu. Eraldi nimesti-
kuna on keskkonnaregistris küll üles 
loetud riigi korrashoitavad ühisees-
voolud (5440 km); see staatus kajastub 
ka konkreetsete veekogude andmetes 
märkusena. 
1.  Лоопманн, A. (ред.) 1963. Гидрологическая 

изученность. Ресурсы поверхностных 
вод СССР, т. 4, вып.  1. Эстония. 
Гидрометеоиздат, Ленинград.

2.  Протасъева, М.  С.; Эйпре Т.  Ф. (ред.). 
1972. Ресурсы поверхностных вод СССР, 
т.  4. Прибалтийский район, вып.  1. 
Эстония. Гидрометеоиздат, Ленинград.

Arvo Järvet (1948) on geograaf, uurinud 
siseveekogude hüdroloogiat ja maastik-
ke ning tutvustanud Eesti vesiehitiste aja-
loo- ja kultuuripärandit.

Ajalugu

|396|  

Vahiküla joastik Vääna jõe keskjooksul on tuntud oma ilu poolest ka väikese voo-
luhulga korral

◊ 5. Eesti looduslikke vesikondi on traditsiooniliselt eristatud neli. Ent suhteliselt 
hiljaaegu on piiritletud kolm veemajanduslikku vesikonda, mis kattuvad loodus-
like vesikondadega üksnes osaliselt. Veemajanduslikud vesikonnad on omakorda 
jaotatud alamvesikondadeks

Peipsi alamvesikond

Pärnu alamvesikond

Läänesaarte
alamvesikond

Võrtsjärve
alamvesi-

kond

Matsalu alamvesikond

Harju alamvesikond

Liivi lahe – Väinamere vesikond
Soome lahe vesikond
Peipsi järve vesikond
Lääne-Eesti saarestik

IDA-EESTI
VESIKOND

KOIVA VESIKOND
LÄÄNE-EESTI

VESIKOND

Pandivere
põhjavee alam-

vesikond

Pandivere
põhjavee alam-

vesikond

Eesti looduslikud ja veemajanduslikud vesikonnadEesti looduslikud ja veemajanduslikud vesikonnad

◊ 6. Maaparandussüsteemi ja 
selle eesvoolude näide Navesti 
jõe ülemjooksult Pilistvere lähe-
dalt. Sinise joonega on tähistatud 
kohalikud eesvoolud, punasega 
riiklikud ühiseesvoolud, mis suubu-
vad Navesti jõkke (kaardi keskel). 
Eistvere paisjärvest on Navesti jõgi 
lääne poolt mööda juhitud, et järve 
kõrge veetaseme korral kuivendus-
võrgu töö ei häiruks 
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Taimeteadus

2019. ja 2020. aasta kevadel võis tähelepanelikum liikle-
ja märgata teeperves peatunud autot ning lähedal küü-
rutavaid inimesi, pilk maas, midagi hoolikalt uurimas. Nii 
mõnelgi juhul võis olla tegu taimehuvilisega, kes vaatles 
uuringu „Eesti otsib nurmenukke“ raames nurmenukke.

Tsipe Aavik, Iris Reinula, Marianne 
Kaldra, Kertu Hool

Miks otsime harrastustead-
laste kaasabil nurme-
nukke (Primula veris)? 

Uudishimulikumad on pärinud, kas 
need kevadist maastikupilti päikese-
liste värvilaikudena kaunistavad tai-
med on sattunud ohtu nagu nende 

lähisugulane pääsusilm. Rahustuseks 
võib öelda, et esialgu ei ole Eestis olu-
kord nurmenukkudega veel nii halb. 
Põhjus, miks nurmenukke otsitakse 
ja uuritakse, peitub nurmenuku ise-
äralikus paljunemisviisis.

Kui taimi lähemalt silmitseda, võib 
hoolikas vaatleja märgata nurmenu-
kuõite välimuses väikseid erinevusi. 
Osa taimede õite keskmest paistab 

ainult üks täpike: see on nurmenu-
ku emakasuue (◊ 1). Teistel taimedel 
hakkab hoopiski silma viis tolmu-
kat, aga emakat ei olegi näha (◊ 1). 
Nendel nurmenukkudel, millel on 
nähtav vaid emakas, paiknevad tol-
mukad sügavamal õie sees. Selliseid 
nurmenukke oleme hakanud kutsu-
ma L-tüüpi õitega nurmenukkudeks, 
tuletatud ingliskeelsest väljendist 
long-styled ehk kõrge emakakaelaga 
nurmenukk. 

Nurmenukkudel, mille tolmukad 
asetsevad kõrgemal, peitub madalam 
emakas õiekrooni sees. Neid kutsu-
me S-tüüpi õitega isenditeks, tuletatud 
sõnast short-styled ehk madala ema-
kakaelaga. Selline paljunemisorganite 

Põhjus, miks nurmenukke otsitakse ja uuritakse, peitub nurmenuku iseäralikus paljunemisviisis

Nurmenukkude 
salapärane suguelu
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asetus, mida nimetatakse emakakaela 
kõrguse varieerumise tõttu erikaelsu-
seks ehk heterostüüliaks, pole sugu-
gi juhuslik. Rännakem ajas mõnisada 
aastat tagasi, et asjaloosse selgust tuua.

Linné, Darwin, Vilbaste ja nurme-
nukud. Seda, et harilikul nurme-
nukul ja paljudel teistel nurmenuku 
sõsarliikidel leidub õie välistunnus-
te poolest eristuvaid isendeid, panid 
juba ammu tähele teravasilmsed 
botaanikahuvilised, kes on jäädvus-
tanud oma vaatlusi nii kirjasõnas kui 
ka joonistustel [5]. Mõni neist tihkas 
isegi arvata, et ei jumal ega loodus 
ole sättinud nurmenukuõite orga-
neid sel viisil ilmaasjata. Seepeale 
kostis muidu väga tähelepanuväärne 
teadusloo suurkuju süstemaatik Carl 
von Linné 1792.  aastal stoiliselt, et 
niisugused „lilleentusiastid on üleliia 
keskendunud pisikestele detailidele, 
mida ükski tervemõistuslik botaanik 
oluliseks ei pea“ [5]. Nurmenukud 
oma erikaelsusega jäidki mõneks 
ajaks unarusse.

Ent tavatult paiknevad nurmenuk-
kude paljunemisorganid ei andnud 
sugugi rahu teisele bioloogia suur-
kujule Charles Darwinile. 1860. aasta 
maikuust pärinevad tema esimesed 
ülestähendused nurmenuku õietüü-
pide kohta. Üksi või oma laste abiga 
vaatles ta sadu ja sadu nurmenukke. 
Ta pani tähele, et nurmenukukogu-
mikes leidub eri tüüpi (S- ja L-) õite-
ga isendeid enam-vähem võrdselt. 
Probleem äratas Darwinis üha suure-
mat huvi. Ta tõi mõned nurmenukud 
oma aeda ja tegi nendega mitmesugu-
seid tolmeldamiskatseid.

1862. aastal koostas Darwin oma 
vaatluste tulemuste põhjal teadusar-
tikli [3], kus ta ühtlasi pakkus sele-
tuse seesuguse õieorganite paigutuse 
kohta. Darwini katsed näitasid, et üht 
tüüpi õitelt pärit õietolm ei saa vil-
jastada teist sama tüüpi õitega taime. 
Õietolm peab ilmtingimata sattuma 
teist tüüpi õitega isenditele. Seega, 
L-tüüpi nurmenukkudelt pärit õie-
tolm saab viljastada vaid S-tüüpi nur-
menukke. Ja vastupidi, S-tüüpi isen-
dite õietolm peab jõudma L-tüüpi tai-
mede emakale. 

◊ 1. Hariliku nurmenuku erikaelsus väljendub kahes tunnuses: emaka ja tolmuka-
te kõrguses. Ülemisel fotol ja joonisel on näha õiest paistev emakasuue, tolmukad 
paiknevad sügavamal õie sees. Sellise paigutusega õisi oleme hakanud nimetama 
L-tüüpi õiteks. Alumisel fotol ja joonisel on näha viis tolmukat, emakas aga aset-
seb õies. Tegu on S-tüüpi õitega. L-tüüpi õitelt pärinev õietolm ei saa viljastada 
taime, millel on samuti L-tüüpi õied, vaid õietolm peab sattuma S-tüüpi õitele. 
S-tüüpi õitelt peab õietolm jõudma L-tüüpi õitele, et edukalt viljastuda

Harilik nurmenukk on iseäraliku paljunemisviisiga pakkunud huvi paljudele tead-
lastele. Looduskaitsebiolooge huvitab nurmenuku õietüüpide sagedus muutuvate 
maastike kontekstis. Fotol, mis on tehtud Muhu saarel, tutvuvad teadlased Tsipe 
Aavik ja Ignacio M. Hernández-Agramonte ning doktorant Marge Thetloff nurme-
nukkude erikaelsusega 
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Taimeteadus

Sealjuures on ülitähtis roll kos-
jasobitajatel, nurmenukke tolmelda-
vatel putukatel. Selline paaritumisviis 
aitab ära hoida iseviljastumist: õie-
tolm satub teisele taimele. Nii väldi-
takse sugulusristumise negatiivseid 
tagajärgi, mis pärsiksid kohasust ehk 
paljunemisedukust.

Need avastused olid Darwini mee-
lest nii põnevad, et veel palju aas-
taid hiljem meenutas ta nurmenuku-
uuringuid oma memuaarides järg-
miselt: „Mitte ükski teine pisiavastus 
pole mulle nii palju rahuldust pakku-
nud kui otstarbe leidmine nurmenu-
ku erikaelsusele“ [4].

Harilik nurmenukk pole jätnud 
külmaks ka Eesti teadusloo silma-
paistvaid teadlasi. Gustav Vilbaste, 
üks Eesti botaanika suurkujusid, kel-
lest sai meie esimene looduskait-
seinspektor, pidas harilikku nur-
menukku Eesti üheks kõige kauni-
maks ja kasulikumaks niidutaimeks. 
Etnobotaaniliste uuringute raames oli 
ta kindlaks teinud 116 nurmenuku 
rahvapärast nimetust, niisiis oli nur-
menukk tähelepanuväärne ka meie 
esivanemate silmis [7]. Pärast Gustav 
Vilbaste lahkumist on hariliku nur-
menuku kujutis jäänud kaunistama 
tema hauakivi.

Nurmenukud molekulaarbioloogia 
mudelliigina. Nurmenukud köida-
vad teadlaste tähelepanu ka moleku-
laarsete meetodite võidukäigu ajas-

tul. Endiselt pakub mõtte- ja uurimis-
ainest erikaelsus, eriti selle avaldu-
mise geneetiline tagamaa. Õietüüpe 
on nurmenukkudel kaks, kuid need 
erinevad mitme tunnuse poolest. 
Peaaegu alati on nii, et kõrgema ema-
kakaelaga isenditel on üksiti lühike-
sed tolmukad, samuti on selliste tai-
mede õitelt pärit tolmuterad väikse-
mad. Lühikese emakakaelaga taime-
del on aga alati pikemad tolmukad 
suuremate tolmuteradega. Peaaegu 
kunagi ei näe me selliseid nurmenuk-
ke, millel oleks korraga lühike emaka-
kael ja lühikesed tolmukad, või vastu-
pidi, korraga pikk emakakael ja pikad 
tolmukad.

Selle põhjal tegid teadlased järel-
duse, et erikaelsuse avaldumist mõju-
tab mitu genoomis väga lähestikku 
paiknevat geeni, mis pärandub alati 
ühe komplektina vanemalt järglase-
le. Sellist mitmest geenist koosnevat 
komplekti nimetatakse „supergee-
niks“. Erisuguseid tunnuseid – näi-
teks emaka ja tolmukate kõrgus, 
tolmutera suurus ja tõenäoliselt ka 
isesobimatus ehk võimetus viljastuda 
oma õietolmu abil – määravad gee-

nid asuvad supergeenis üksteisele nii 
lähedal, et paljunemisel selles genoo-
mi piirkonnas rekombineerumist ei 
toimu, s.t pärandub terve supergeen. 
Praeguste teadmiste järgi sisaldab see 
supergeen viit alageeni [6].

Nurmenuku supergeen on hea 
mudel, et leida vastuseid küsimuste-
le, kuidas niisugused supergeenid toi-
mivad, milline on nende evolutsioo-
niline päritolu ning mis juhtub, kui 
mõnes sellises genoomijupis toimub 
mutatsioon.

Ka kodanikuteaduse kampaa-
nias osalevatelt vaatlejatelt ootab 
Saksamaa Potsdami ülikooli mole-
kulaarbioloogia töörühm pikisil-
mi infot selliste nurmenukuisendi-
te kohta, mille õites oleks ühesugu-
se pikkusega emakakael ja tolmukad. 
Niisugused isendid on homostüülsed, 
mille teke on tõenäoliselt geenimu-
tatsiooni tagajärg (◊ 2). Homostüülia 
on teada nii mõnelgi taimel nurme-
nuku ehk priimula perekonnast, kuid 
hariliku nurmenuku „homostüülid“ 
on seni jäänud tabamatuks.

Elupaikade killustumise mõju. 
Looduslikud nurmenukupopulat-
sioonid võivad tähelepanelikule vaat-
lejale öelda nii mõndagi keskkonna 
seisundi kohta. Juba Darwin oli sei-
sukohal, et looduses peaks mõlemat 
õietüüpi olema enam-vähem võrd-
selt. Kuna S- ja L-õietüübid saavad 
üksteist viljastada vaid vastastik-
ku ning tüübisisene viljastamine ei 
ole edukas, tagab õietüüpide võrdne 
sagedus suurima paljunemisedukuse. 
Siiski on ilmnenud, et mida väiksem 
populatsioon, seda ebavõrdsem kipub 
õietüüpide sagedus olema. Selle tõttu 
väheneb võimalus leida paljunemi-
seks sobiv partner ning populatsioon 
võib veelgi kiiremini kahaneda ja elu-
jõulisus kuhtuda. Halvimal juhul leia-
me populatsioonist ainult ühte tüüpi 
õisi.

Viimase sajandi jooksul on loo-
duslike elupaikade pindala märki-
misväärselt vähenenud. Suurimaid 
kaotajaid on nii meil kui ka mujal 
Euroopas olnud poollooduslikud 
kooslused ehk pärandniidud. Just 
need niidud on aga koduks suurele 
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◊ 2. Hariliku nurmenuku ja paljude teiste nurmenuku perekonna liikide erikael-
sust kontrollib viiest alageenist koosnev nn supergeen. Kui leiab aset mutatsioon 
emakakaela pikkust või tolmukate kõrgust määravas geenis, võib tulemuseks olla 
„homostüül“ ehk „samakaelne“ isend, mille emakas ja tolmukad on ühtviisi pikad 
(vasakpoolne foto) või siis ühtviisi lühikesed (parempoolne foto). Fotodel on kuju-
tatud üht teist taime (Primula forbesii) priimula ehk nurmenuku perekonnast, kuna 
harilikul nurmenukul on homostüülia jäänud seni tabamatuks

Pärast Gustav 
Vilbaste lahkumist 
on hariliku 

nurmenuku kujutis jäänud 
kaunistama tema hauakivi.
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osale meie liikidest, sealhulgas hari-
likule nurmenukule ja teda tolmelda-
vatele putukatele. Veel säilinud nii-
dulapikesed on tihti väikesed ja üks-
teisest eraldatud. Tolmeldajad ei ole 
aga võimelised väga pikki vahemaid 
liikuma, nii võib juhtuda, et õietol-
mu ei vahetata enam ei nurmenuku-
populatsioonide vahel ega ka popu-
latsiooni sees õietüüpide vahel. Selle 
tõttu väheneb paraku ka nurmenuku 
paljunemisvõime.

Kuidas saaks lihtsasti hinnata nur-
menukkude käekäiku? Veidi eelinfot 
annab kasvukoht: ilmselt on olukord 
üsna hea, kui taimed kasvavad laial-
dasel avatud niidul, kus nurmenuk-
kudega on kaetud suur osa alast ning 
ümbruskonnas leidub ka teisi avatud 
niidukooslusi. Sellises kohas õietüü-
pe uurides leiad tõenäoliselt mõlemat 
tüüpi enam-vähem võrdselt.

Ent kui leiad nurmenukud kasva-
mas näiteks teeservas üksiku kogu-
mikuna, tasub olla tähelepanelikum: 
siin võib õietüüpide tasakaal olla 
paigast nihkunud. Erinev õietüüpi-
de osakaal näitab, et nurmenuku-
asurkonna seisund ei ole kuigi hea, 
et jääda pikemaks ajaks püsima. Kui 
kohtad nurmenukupopulatsiooni, 
kus leidub ainult ühte tüüpi isendeid, 
võib eeldada, et sellel taimekogumi-
kul ei lähe hästi: tõenäoliselt ei suuda 
ta selles kohas alles jääda. 

Pideva tolmeldajate vähesuse ja 
nurmenukukogumike killustatu-
se tõttu võib looduslik valik soo-
dustada hoopis homostüülia (◊ 2) ja 
iseviljastumise teket, et vähendada 
sõltuvust tolmeldajatest, kuid siiski 
tagada mõnetine paljunemisedukus. 
Teisalt on uuringud näidanud hete-
rostüülia olulisust geneetilise mit-
mekesisuse tagamisel. See omakor-
da on väga tähtis, tagamaks popu-
latsioonide elujõulisust muutuvates 
keskkonnaoludes [2].

Kodanikuteadlaste panus nurme-
nuku-uuringutesse. Tartu ülikooli 
maastike elurikkuse töörühmas on 
harilikku nurmenukku uuritud juba 
mitu aastat. Töö käigus on tekkinud 
hulk uusi küsimusi. Koos Eestimaa 
looduse fondiga arutati, kas kodani-

kuteaduse abiga saaks tuua selgust 
hariliku nurmenuku õietüüpide sage-
duse mustritesse ja hinnata, mil mää-
ral on niidukoosluste kadu mõjuta-
nud hariliku nurmenuku käekäiku.

2019. aasta kevadel saidki eesti-
maalased esimest korda anda oma 
panuse projekti „Eesti otsib nur-
menukke“. Palusime huvilistel otsi-

da üles nurmenukud, teha kindlaks 
umbes saja nurmenukutaime õie-
tüüp ning edastada vaatlustulemu-
sed veebivormi kaudu. Osavõtt üle-
tas korraldajate ootused: ligi 1700 
vaatlust enam kui 220  000 nurme-
nukuõie kohta üle kogu Eesti. Palju 
väärtuslikke andmeid nurmenukku-
de erikaelsuse kohta saadeti kooli-
dest ja isegi lasteaedadest.

Vaatlusvorm võimaldas automaat-
selt lisada nurmenukuasurkonna 
koordinaadid. Nõnda saime õietüü-
pide andmed siduda lähikonna maas-
tikku iseloomustavate andmetega. 
Andmeid analüüsides selgus, et väik-
semates nurmenukupopulatsioonides 
tuleb tõepoolest ette kõrvalekaldeid 
õietüüpide võrdsest osakaalust [1]. 
Üllataval kombel ilmnesid kõrvale-
kalded pigem S-tüüpi isendite kasuks 
(◊ 3), kuigi teoreetiliselt ei peaks õie-
tüüpide sageduse kõikumine olenema 
õietüübist. Sama mustrit kinnitasid 
2020.  aasta kodanikuteadusevaatlus-
te andmed ja ka meie endi välitöödel 
tehtud tähelepanekud. Lähimaastiku 
analüüs näitas, et olenemata taime-
populatsioonide suurusest kipub õie-
tüüpide sagedus rohkem varieeruma 
suurema asustustihedusega piirkon-
dade läheduses.

◊ 3. Kuigi seniste uuringute järgi lei-
dub S- ja L-tüüpi õitega nurmenuku-
isendeid enam-vähem võrdselt, näitas 
2019. aastal tehtud uuring „Eesti otsib 
nurmenukke” suure üllatusena, et 
S-tüüpi õitega nurmenukud kipuvad 
olema sagedamad. Vaatluste hulgas 
leidub rohkem ka nurmenukukogu-
mikke, kus valdavad S-tüüpi isendid. 
Sama tulemust kinnitasid 2020. aasta 
vaatlused

Vaadeldud nurmenukkude arv Eesti otsib nurmenukke
Kuigi senised uuringud on näidanud, 
et S- ja L-tüüpi õitega nurmenukuisen-
deid esineb enam-vähem võrdselt, näi-
tas 2019. aastal tuhandete eestimaalas-
te abiga läbiviidud uuring Eesti otsib 
nurmenukke suure üllatusena, et S-tüüpi 
õitega nurmenukud kipuvad sagedase-
mad olema. Samuti esineb vaatluste hul-
gas rohkem S-tüüpi isendite domineeri-
misega nurmenukukogumikke. Sama 
tulemust kinnitasid 2020. aasta vaatlu-
sed.
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Euroopa otsib nurmenukke. Eesti 
nurmenukkude erikaelsuse uurimi-
sel leitud ootamatud tulemused tõs-
tatasid küsimuse, kas meie nurme-
nukud on erilised või tuleb sama 
suundumust S-tüüpi isendite kasuks 
ette ka mujal nurmenuku levikualal 
Euroopas. Seetõttu olemegi tippkes-
kuse EcolChange (globaalmuutuste
ökoloogia looduslikes ja põllumajan-

duskooslustes) tegevuste raames ette 
võtnud ambitsioonika plaani kutsuda 
nurmenuku-uuringutes osalema ka 
teisi eurooplasi.

Praeguseks on selle vastu huvi 
üles näidanud partnerid Saksamaal, 
Ühendkuningriigis, Šveitsis, Slovee-
nias, Slovakkias, Horvaatias, Bulgaa-
rias, Rootsis, Itaalias, Lätis, Leedus, 
Iirimaal, Kreekas, Portugalis, Poo-

las, Prantsusmaal, Venemaal, Taa-
nis, Soomes, Ungaris, Ukrainas, 
Põhja-Make doonias, Belgias, Hol-
landis, Tšehhis, Serbias, Norras, 
Luksemburgis ja Austrias. Eri maadest 
pärit teadlaste, looduskaitseühendus-
te, botaanikaaedade, loodusmuuseu-
mide ja koolivõrgustike kõrval kutsu-
me kampaanias osalema õpetajaid ja 
lasteaiakasvatajaid koos lastega, pere-
sid ja kõiki teisi loodushuvilisi.

Kuigi nurmenuku õietüüpide sage-
dust on uuritud poolteise sajandi väl-
tel, on S-tüüpi õite ülekaal üllatav 
avastus, mis tekitab uusi küsimusi. 
Siin väljendub teaduse olemus: tea-
duslikud avastused viivad tihti uute 
küsimusteni, mitte ei anna lõplikke 
vastuseid. Juba enne Darwinit alguse 
saanud nurmenuku-uuringute odüs-
seia kestab. 

1 Aavik, Tsipe et al. 2020. Landscape con-
text and plant population size affect morph 
frequencies in heterostylous Primula veris – 
Results of a nationwide citizen-science cam-
paign. – Journal of Ecology 108: 2169–2183.

2. Aavik, Tsipe; Helm, Aveliina 2015. 
Geneetilised uuringud aitavad loodust 
kaitsta. – Eesti Loodus 66 (12): 672–676.

3. Darwin, Charles 1862. On the Two Forms, 
or Dimorphic Condition, in the Species of 
Primula, and on their remarkable Sexual 
Relations. – Journal of the Proceedings of 
the Linnean Society of London. Botany 6: 
77–96.

4. Darwin, Charles 1888. The Life and 
Letters of Charles Darwin including an 
Autobiographical Chapter, London.

5. Gilmartin, Philip M. 2015. On the origins 
of observations of heterostyly in Primula. – 
New Phytologist 208: 39–51.

6. Huu, Cuong Nguyen et al. 2020. Supergene 
evolution via stepwise duplications and 
neofunctionalization of a floral-organ iden-
tity gene. – Proceedings of the National 
Academy of Sciences 117: 23148–23157.

7. Vilberg (Vilbaste), Gustav 1933. Eesti-
keelsetest taimenimedest ja nende tek-
kimisvõimalusist. Nurmenuku nimesid 
Eestis. – Eesti Kirjandus 27 (7): 339–347.

Tsipe Aavik (1981) on Tartu ülikooli 
makro ökoloogia kaasprofessor.

Iris Reinula (1994) on Tartu ülikooli öko-
loogia ja maateaduste instituudi dokto-
rant, uurib maastikumuutuste mõju nur-
menuku geneetilisele mitmekesisusele.

Marianne Kaldra (1996) on Tartu ülikooli 
ökoloogia ja maateaduste instituudi dok-
torant, uurib nurmenuku eriakaelsust.

Kertu Hool (1985) on nurmenukukam-
paania kommunikatsioonispetsialist.

Taimeteadus
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Kuidas teha nurmenukuvaatlust?

Võta paber ja pliiats või nuti-
seade ning mine õue ja otsi 
nurmenukke. Seda liiki tai-

med on levinud üle Eesti, näiteks 
metsaservades, niitudel ja teeper-
vedel, rohkem rannikualadel.

Vaata ühes kohas saja nurmenu-
kutaime õie sisse. Nurmenukkudel 
on kahte tüüpi õisi: S- ja L-tüüp. 
NB! Ühe taime õied on ühte tüüpi, 
seega enamasti piisab ühe õie sisse 
piilumisest. Erinevus on vaadates 
kohe näha. Abiks on veebileht 
nurmenukk.ee.

Taime ei pea vaatluse tarbeks 
üles korjama, vaid keera õis õrnalt 
enda poole ja piilu sisse.

Veebilehel nurmenukk.ee märgi 
üles, mitu S-tüüpi ja mitu L-tüüpi 
õitega taime oled ühelt alalt leid-
nud. Kui teed märkmed paberile, 
siis sisesta vaatlus veebi hiljem.

Jälgi, et sa ei vaatleks ühte taime 

mitu korda. Selleks astu aeg-ajalt 
sammuke edasi.

Märgi üles ka populatsiooni suu-
rus: kui palju taimi hinnanguliselt 
ühel alal kasvab: kas alla saja, 100–
200 või tuhandeid. Veebilehel on 
selle jaoks olemas vastav koht.

Kui soovid, jaga veebilehe kaudu 
ka fotosid ja oma e-posti aadresse, 
et vaatlustulemuste kohta rohkem 
infot saada.

Vaatlusi tehes tuleb järgida loo-
duses liikumise ettevaatusabinõu-
sid ning koroonaviiruse levikuga 
seotud piiranguid.

Nurmenukke võid vaadelda nii 
kaua, kuni neid looduses kohtad: 
õitsemise algusest kuni lõpuni mai-
kuus. Tunne rõõmu, et oled osale-
nud ühes Euroopa ulatuslikumas 
nurmenukuvaatluses! Jaga infot 
sotsiaalmeedias ja kutsu teisigi tea-
dusesse panustama.
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Uus nutimääraja ootab
loodushuviliste fotosid kevadistelt kalavetelt

Kalanduse teabekeskus andis 
sügisel teada plaanist luua 
masinõppe algoritmil põhi-

nev kalamääraja KalaAju, mis hak-
kab liike määrama otse looduses, 
kui suunata nutitelefoni kaamera-
silm püütud kalale. Tarkvara õpib 
Eesti kalu tundma fotodelt. Mida 
rohkem algoritm kalapilte uurib, 
seda paremini hakkab see liike eris-
tama. Seetõttu paluski teabekes-
kus loodusesõpru, et nad saadaksid 
fotosid Eesti kalaliikidest. 

Nüüd on KalaAju esimene ver-
sioon valmis. Uut määrajat saab 
proovida veebilehel kalaaju.ee. 
Treenimiseks pruugiti ligi 33  000 
fotot, millest 3300 oli loodushuvilis-
te saadetud. Programm võimaldab 

määrata 79 Eestis leiduvat kalalii-
ki, keskmiselt peaks tarkva-
ra ära tundma viiest pildist 
neljal kujutatud kala.
Nutimäärajat soovitakse 

muuta veel täpsemaks. Kalanduse 
teabekeskuse juhataja Toomas 

Armuliku sõnul on selleks vaja 
veel rohkem kalafotosid. 
Rakenduse arendajad loot-
sid iga Eesti kalaliigi kohta 

koguda vähemalt viissada pilti, 
kuid esialgu ei ole see õnnestunud. 
63 liigi puhul on fotosid vähem, kuigi 

rakendus määrab üsna edukalt 
ka neid liike, mille kohta on 
olemas vaid sadakond pilti. 

Nüüd võiksid loodushuvilised  
enda tehtud kalafotod jälle üles laa-

dida KalaAju kodulehele. 
Eriti oodatud on mudamai-

mu ja muude väikeste liikide 
fotod, kuid vaja on ka ahve-

na, särje ja teiste tavaliste kala-
de pilte. Nii särjest, roosärjest kui 

ka viidikast on KalaAju and-
mebaasis alla viiesaja foto. 
Seetõttu tasub näiteks keva-

dise särjepüügi ajal saagist 
pilt teha ja see KalaAjule treenimi-

seks anda. Toomas Armulik rõhutab, 
et inimesed ei peaks oma pilte saa-
tes kartma, et on liigi valesti määra-
nud, kuna fotod vaatab kõigepealt 
üle kalateadlane. 

KalaAjule sobival fotol on kala lähi-
vaates, piisavalt terav ja näha sabast 
ninani. Eraldi pea- või sabapilte pole 
enam vaja saata. Treenimiseks võib 
saata varem tehtud fotosid ja sobi-
vad needki meie kalaliikide pildid, 
mis on tehtud Lätis, Soomes või 
mujal naaberriikides. Kui olete juba 
proovinud pilti KalaAjuga määrata, 
ent rakendus andis tulemuseks vale 
liigi, saab ka selle fotode sisestus-
vormile ära märkida.

Fotosid saatnud inimeste vahel 
loositakse taas välja auhindu. 
Tänavu on loosimine 30. juunil, kuid 
pilte võiks saata juba nüüd, et prog-
rammi saaks pidevalt paremaks 
teha.

Nutikast määrajast on kasu nii 
kutselisel kui ka harrastuskaluril. 
Peale selle, et rakendus annab kala 
liiginimetuse, näitab see ka seda, 
kas liiki on lubatud püüda või on tal 
mingi alammõõt. Toomas Armulik 
toob näite, et latikas ja nurg on kalu 
vähem tundva inimese meelest väga 
sarnased, kuid KalaAju teeb neil 
üllatavalt hästi vahet. Neid kaht liiki 
on tähtis eristada, kuna latikat püü-
des peab võtma arvesse alammõõ-
tu, aga nurul korral mitte. 

Kui tekib siiski kahtlus, et prog-
ramm on määranguga eksinud ja 
püütud kala on looduskaitse all, 
tuleks liik ise uuesti määrata, kasu-
tades klassikalist dihhotoomset 
kalamäärajat. Selle link on rakendu-
ses olemas. 

teabekeskuse juhataja Toomas 
Armuliku sõnul on selleks vaja 

veel rohkem kalafotosid. 
Rakenduse arendajad loot-
sid iga Eesti kalaliigi kohta 

koguda vähemalt viissada pilti, 
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63 liigi puhul on fotosid vähem, kuigi 
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dida KalaAju kodulehele. 
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Ajalugu

Kui muinasajal viis tee läbi Jalase küla Padisele, siis kust? Või 
kui Padiselt, siis kuhu? Kui maantee ühes otsas oli Padise, 
kust edasi tuli juba meri, ja tee läks Jalase kaudu, siis mis oli 
teises otsas? Väheusutav, et Jalase, mis oma põlisusest ja või-
malikust mõisast hoolimata oli siiski vaid üks küla paljudest. 
Erinevalt Padisest, mis oli muinasaja lõpul, Jüriöö aegu ja 
kuni kloostri tegevuse lõpuni 16. sajandil palju tähtsam koht 
ning keskus kui tänapäeval. Kuhu viis Padiselt Jalase poole 
kulgenud maantee – eeldusel, et selline tee ikka olemas oli?

Lauri Vahtre

Raikküla. Niisiis jõuaks teeline 
Raikkülla, mis on meie hüpoteetilise 
maantee ühe võimaliku sihtkohana 

korduvalt kõne all olnud. Seda ees-
kätt tänu Läti Henriku kroonika tähe-
lepanuväärsele ja hästi tuntud teate-
le: „Aga Püha Neitsi taevasse võtmi-
se päeval (1216.  aasta 15.  augustil) 

tungisid nad Harju maakonda sisse, 
mis on keset Eestimaad, kuhu kõik 
ümberkaudsed rahvahõimud igal aas-
tal leppenõupidamiseks Raikkülasse 
(Raigele) koguneda tavatsesid. [---] 
Viimselt koondusime me suure Lohu 
(Lone) küla juurde, mis on keset seda 
maad ühe oja ääres.“

Kui Raikküla oli muinasaja lõpul 
nii oluline koht, kuhu kaugemaltki 
kokku sõideti, siis võib-olla oli ta 
tähtis hiljemgi? Või kui mitte, siis 
ehk kajastub muistse kogunemisko-
ha positsioon sellegipoolest Raikküla 
ümbruse teedevõrgus?

Osundatud kroonikalõik on and-
nud alust teha mitmesuguseid ole-
tusi. Üksmeelel ollakse küll selles, et 
Raigele tähendab kas Raikküla või selle 
kõrval asuvat Raelat ning Lone Lohut, 
kuid selle kohta, millise haardega olid 
Raikküla nõupidamised, lähevad arva-
mused lahku. Neid kogunemisi on 
peetud nii üle-eestiliseks muinasparla-
mendiks, maakondlikeks nõupidamis-
teks kui ka suhteliselt kitsasteks kihel-
kondlikeks arupidamisteks.

Enn Tarvel on väitnud, et Raikküla 
kogunemistel oli esindatud üksnes 
kohalik kihelkond või siis Harjumaa 
[2: 173], mitte enamat, kuid puu-
dub selgus, millele väide tugineb. 

Raikküla uhke häärber on endiselt kehvas seisus

Padise 
maantee 

ja Raikküla valitsus 3
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Kihelkonna ja isegi maakonna seisu-
kohalt on ainult üks kord aastas toi-
muv nõupidamine lootusetult pikal-
dane ja kohmakas. Näiteks 18. sajan-
di Soome kihelkonnakärajaid peeti 
kolm korda aastas, aga vajaduse kor-
ral võidi kokku kutsuda ka erakorra-
lisi kärajaid [4]. Pole põhjust arvata, 
et Soome 18.  sajandi liiklusolud olid 
kolm korda paremad ja otsustamist 
vajavate küsimuste hulk kolm korda 
suurem kui 13. sajandi Harjumaal.

Meil pole õigust Läti Henrikut põh-
juseta eirata. Lugegem tähelepane-
likult. Sellega, et muistne Harjumaa 
asus „keset Eestimaad“, võib nõus-
tuda, ehkki selline määratlus sobiks 
vast veelgi paremini Järvamaa kohta. 
Kuid sellel ei ole praegu määravat 
tähtsust. Kui Henrik kõigepealt tea-
tab, et Harjumaa on keset Eestit ja 
et sinna, st Harjumaale, konkreet-
selt Raikkülla, kogunesid „ümber-
kaudsed hõimud“, siis ei tule „ümber-
kaudset“ mõista mitte Raikküla, vaid 
Harjumaa suhtes. Järelikult pidi tege-
mist olema institutsiooniga, mis hõl-
mas vähemalt mitut lähimat maakon-
da, kui mitte kõiki Eesti maakondi.

Sellisele tõlgendusele lisab usuta-
vust Lohu kohta öeldu: kui Harjumaa 
on keset Eestit ja kogunemiskoht on 
Raikküla, siis Harjumaa enda kesk-
kohta tuleb otsida Lohult, mis asub 
Raikkülast linnulennult paarküm-
mend kilomeetrit põhjas. Seega, kui 
olnuks tegu üksnes harjulaste kogu-
nemisega, olnuks mõistlikum kogu-
neda Lohule; kui aga oodati külalisi 
kaugemalt, siis Raikkülla. Mõttekäiku 
edasi arendades tasub küsida, kust 
tulijaile oli Raikküla mugavam kui 
Lohu? Usutavasti järvalastele, saka-
lastele ja saarlastele.

Teisalt kaldub aga utoopias-
se nägemus üle-eestilisest muinas-
parlamendist. Sellist mastaapi oleks 
Henrik kindlasti rõhutanud, mida ta 
ei tee. Nii et mitte küll üle-eestiline 
muinasparlament, kuid siiski enamat 
kui ühe kihelkonna või Harjumaa 
siseasi. On ju igati ootuspärane, et 
maakondade vahel kerkis üles tüli-
küsimusi, mis tuli sirgeks rääkida. 
Näiteks võis tekkida vaidlusi piiriala-

de kasutamise ja/või hõivamise üle, 
samuti mitut maakonda läbiva kau-
banduse üle; selline kaubandus oli 
kahtlemata olemas.

On avaldatud ka arvamust, et tege-
mist võis olla hilise, muistse vaba-
dusvõitluse käigus sündinud institut-
siooniga. Kuid seegi ei kõla usutavalt. 
Sõjaolukorras ei käida koos rutiinselt 
üks kord aastas, vaid vajadust mööda. 
Henrik räägib ilmselgelt rahuaegsest 
nähtusest, millel on juba ajalugu.

Raikküla ümber laiuvad avarad 
põllumaad, ent sellegipoolest ei ole 
tegemist suure keskusega, kuhu kõik 
teed kokku jookseksid. See asjaolu 
oli lausa silmatorkav veel hiljaaegu, 
kui nüüdseks kaotatud Raikküla valla 
volikogu ja valitsus tegutsesid hoo-
pis Kabala mõisahoones. Tõsi, mõni 
tee võib olla ajaga kaduma läinud, 
nagu ilmnes Jalaselt läbi Minnika ves-
kikoha kulgenud marsruudi puhul. 
Samuti tuleb tõdeda, et paljud mui-
nasajal ja orduaja alguses vaieldama-

tult tähtsad keskused (Varbola, Lohu, 
Keava) taandusid kiirelt kõrvalisteks 
ning pole võimatu, et nii juhtus ka 
Raikkülaga.

Kihelkonnakeskuseks tõusis igata-
hes Rapla ja seda juba 13. sajandil, nii 
et võib-olla ei olnud Raikküla piir-
kondlikul tasandil isegi tollal piisa-
valt keskne. Mis toob meid tagasi ole-
tuse juurde, et Raikküla oli keskne ja 
sobiv just maakondadevahelise koh-
tumispaigana. Peale Harjumaa enda 
paiknesid lähedal Revala, Läänemaa, 
Alempois ja Järvamaa. Miks mitte 
koguni Sakala? Põhja-Sakalast viis 
Põhja-Eestisse kaks teed, teine neist 
Raikküla kaudu Tallinna poole. Seda 
teed teadsid sakalased igatahes hästi, 
sest just nende teejuhid juhatasid-
ki orduväe 1216. aastal Raikkülla, ja 
küllap rääkisid needsamad teejuhid 
Läti Henrikule ka nõupidamistest, 
sest raske on kujutleda vaenuväe-
ga koos reisivat kroonikut Raikkülas 
rahvapärimust kogumas. Raikkülast 
ei jäänud tegelikult kaugele isegi 
Saaremaa ja Virumaa. Päris eemal 
oli üksnes Ugandi, iseäranis Otepää 
ümbrus.

Ugandi oligi Saaremaa kõrval 
kõige selgepiirilisem iseseisev haldus-
üksus või hõimupiirkond. See aval-
dub ka keskaegsel Eesti kaardil, kus 

Valdo Prausti oletuse järgi hakkas tee Risti kaudu käima alles 17. sajandil ja varem 
sõideti Koluverest Haapsallu kaarega lõunast Kullamaa kaudu, ning Saaremaa ja 
Haapsalu maantee lahknes alles seal. Fotol on Kullamaa vaade

On ju igati 
ootuspärane, et 
maakondade vahel 

kerkis üles tüliküsimusi, mis 
tuli sirgeks rääkida.
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Tartu piiskopkond moodustas kom-
paktse valduse oma pealinnaga. Kuid 
Henrik liigitab Ugandi siiski enesest-
mõistetavalt Eestimaa osaks.

Võib muidugi vastu väita, et 
Virumaalt või Saaremaalt tulija-
le polnud erilist vahet, kas reisida 
Raikkülla või näiteks hoopis Keavasse 
või Lohule, ent kogunemiskohaks, 
kus pidi arutatama ka tüliküsimusi, 
sobis kõige paremini neutraalne pind. 
Samalaadi mõtet seoses vakustega on 
väljendanud Valter Lang oma sisuti-
hedas artiklis muinasaja lõpu haldus-
süsteemi kohta [6]. Seega siis asusta-
mata või kõrvaline koht, mitte linnus, 
kus kõik kokkutulnud olnuks linnu-
se valitseja meelevallas või vähemalt 
tema külalised.

Võime leida paralleele teiste rah-
vastega. Näiteks käis Islandi kuulus 
Althing koos inimtühjas paigas, mis 
vaid paariks nädalaks aastas väga rah-
varohkeks muutus. Ootuspäraselt lei-
dus seal ka kõnepidamiseks sobiv kal-
jupank. Jalamees võis isegi Otepäält 
Raikkülla jõuda nädalaga, naaber-
maakondadest kiiremini. Võrdluseks: 
Islandil kulus kõige kaugema nurga 
meestel 17 päeva, et jõuda kärajate-
le. Kõiki neid asjaolusid ja analoo-
giaid silmas pidades ei ole Paka mäele 
maakondadevahelise kogunemisko-
hana midagi ette heita. Kuid, nagu 
öeldud, on kaugemate maakondade 
osalus siiski ebausutav, oodata või-
nuks, et Henrik niisugust huvitavat 
seika ikkagi mainib.

Raikküla ja Paka mäe kohta on tal-
letatud silmatorkavalt palju aja-
loolist pärimust [9]. Lausa ootus-
päraselt teab rahvasuu rääkida nii 
Raikkülas kui ka Paka mäel asu-
nud kabelitest või kirikutest, samuti 
maa-alusest teest, mis viis Kuusiku 
mõisast, täpsemalt „munga aida“ 
keldrist [3] Paka mäele ja sealt 
Raikküla mõisasüdamesse Tallimäele 
(Kastanimäele) [5]. 

Rangest teaduslikkusest pisut irdu-
des võib tõdeda, et Paka mägi tun-
dub tõepoolest olevat „väega paik“, 
mida see ka ei tähendaks [11:  354]. 
Võib silme ette manada olukorra, kus 
metsa oli vähem ning mägi kõrgus 

kõleda ja kummalisena lageda maas-
tiku keskel – sellisena pidi ta olema 
päris kaugele näha.

Ka Raikküla mõisa kohta käib piir-
konnale tüüpiline pärimuskogum: 
mõisa pargis olevat kaevu nimetatak-
se „munga kaevuks“, mõisasüdames 
olevat asunud ka „munkade maja“ ehk 
kabel, milliseid ehitatud ümbruskon-
da enne seda, kui mungad Rapla kiri-
kut rajama hakkasid. Maa-alust käiku 
juba mainisime. Ootuspäraselt kerkib 
siingi küsimus, kas mõisa kõrval lasu-
vatest varemetest pärineb mingi osa 
keskajast – ilmselt pärineb [1:  99; 7] 
– ja kas sel juhul on tegemist pigem 
kabeli või linnusega või siis mõlema-
ga, nagu sai oletatud Kuusiku puhul. 
Tallimäel asunud hoonest, samuti 
mõisasüdame teiste hoonete vane-
matest osadest saab lähemalt lugeda 
Ivo Lambingu uurimistööst [5].

Rahvapärimus seob Kuusiku 
mõisa, Paka mäe ja Raikküla mõisa 
rõhutatult ja otsesõnu, rääkides visalt 
neid kolme ühendavast maa-alusest 
teest. See kuulub kahtlemata fantaa-
sia valda, kuid pärimusel võib olla 
mingi kaudne alus, mida me ei tea ja 
võib-olla ei saagi teada.

Teed, põllud, metsad ja sood. Kui 
olla hästi tähelepanelik ja pidada sil-
mas mõningaid rusikareegleid, saab 
muinasaja lõpu ja võib-olla varasemat-
ki maastikupilti suures plaanis jälgida 
tänapäevalgi. Kahtlemata jääb palju 
oletuslikuks, aga reljeef ei ole oluliselt 
muutunud – arvestada tuleb küll maa-
pinna aeglast kerkimist –, ulatusliku-
mad soo- ja põllulaamad on vana koha 
peal. Suur osa praegustest metsadest 
oli veel sadakonna aasta eest karja- ja 
heinamaade all, ilmselt siis ka varem; 
võsa oli usutavasti tunduvalt vähem, 
sest maatükke piiravad aiad neelasid 
tohutus koguses noori puid ja tärka-
vat võsa tarbisid ka kariloomad, keda 
Läti Henriku andmeil oli palju. Ühtlasi 

hoidsid loomad sel viisil teid lahti.
Muidugi kulus puitu ohtralt ka ehi-

tistele, soosildadele ja muule, rääki-
mata küttest. Sillaks nimetati üldse 
igasugust pehmemasse teelõiku raja-
tud tammi või sillutist; sõna „sillutis“ 
tulebki siit [12: 52; 10]. Mets ja põld 
võisid alepõllunduses aeg-ajalt kohta 
vahetada, ent kuna vähemalt Põhja-
Eestis sai muinasaja lõpuks valdavaks 
põlispõllundus, võime suuremaid 
põllulaamu, mis pole tekkinud nõu-
kogudeaegse maaparanduse käigus, 
pidada õige vanaks. Need asetsevad 
kõrgematel kohtadel, mis kunagi olid 
esimestena merest kerkinud ja kuju-
tasid endast hiljem soosaari. Sood või 
„madalad maad“ lahutavad neid prae-
gugi. Põlluharijad pidid Eesti asusta-
ma järk-järgult, liikudes ühelt saarelt 
teisele, neid piirkondi ühendasid teed 
ja soosillad.

Kõik see oli igapäevane tegelikkus 
veel romaani „Tõde ja õigus“ esime-
ses köites kirjeldatud ajal, poolteist 
sajandit tagasi. Õigupoolest näeme 
sama mustrit nüüdki, kui avame 
kasvõi Google’i satelliidikaardi. See 
tähendab ühtlasi, et Eesti teedevõrk 
on juba maastiku tõttu olnud sajan-
deid küllaltki stabiilne (erinevalt näi-
teks stepialadest) ja teed pole olu-
liselt oma kulgemissängi muutnud. 
Paljudes lõikudes võib oletada, et tee 
asub praegugi täpselt muistsel trassil 
[12: 63, 66].

Mis puutub Jalase kanti, siis on 
tänini hästi näha, kuidas Märjamaad 
ja Raplat ühendav vana nn kiriku-
tee lookles ühelt saarelt teisele. Kuna 
uus maantee rajati nöörsirgena kitsa-
rööpmelise raudtee tammile, jäi vana 
maantee autoajastu saabudes õgven-
damata ja lookleb sama maaliliselt kui 
muiste. Rapla poolt tulles on esimene 
selgelt kõrgem koht Kuusiku lähedal 
Iira juures, seal on tänapäeval kogu-
ni lennuväli. Järgmine on Koikse, mis 
käib kokku Jalasega, edasi Parkovi, 
selle lähedal oli Riidaku mõis, ja maa-
konna lõpetab Pühatu soosaar, kus 
asub samuti mõisakoht. Edasi tuleb 
Läänemaa: kõigepealt Orgita ja siis 
juba Märjamaa, kust pääses nii põhja, 
lõunasse kui ka läände Saaremaa 
poole.

Suur osa 
praegustest 
metsadest oli veel 

sadakonna aasta eest karja ja 
heinamaade all.
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On kõigiti loogiline oletada, et 
see marsruut oli ka muinasajal 
Raikküla ümbruse ja Saaremaa pea-
mine maismaine ühendussoon. Ent 
mitte ainult seda, sest Koluvere lähe-
dal läks tee Märjamaa poolt tulija jaoks 
kaheks ja teine haru viis Haapsallu 
[11]. Võiks oletada, et Risti kaudu, 
kuid Valdo Prausti oletuse järgi hakkas 
tee Risti kaudu käima alles 17. sajandil 
ja varem sõideti Koluverest Haapsallu 
kaarega lõunast Kullamaa kaudu, ning 
Saaremaa ja Haapsalu maantee lahk-
nes alles seal. Nii või teisiti oli tege-
mist marsruudiga, mida mööda pidi 
liikuma info Jüriöö ülestõusu ajal, sest 
teadupärast oli ülestõus just harju-
laste, läänlaste ja saarlaste ühisüritus. 
Iseäranis juhul, kui ülestõusu raskus-
kese ei asunud 1343. aasta suvel enam 
mitte Tallinna lähedal, vaid Rapla 
ümbruses. Sellest veel tagapool.

Öelduga haakub tõik, et Tallinna–
Pärnu maantee ümbrusse jääv piir-
kond, mis ulatub Varbola ümbrusest 
lõunasse Kastini või kaugemalegi, on 
omamoodi kontakttsoon Harjumaa ja 
Läänemaa vahel. Läänemaa alad läk-

sid vabadusvõitluse järel Saare-Lääne 
piiskopile, Harjumaa aga Taanile, hil-
jem ordule. Tegemist oli riigipiiriga 
ja seetõttu rajas piiskop siia (vasalli)
linnuste ahela: Lümandu, Vaimõisa, 
Märjamaa kindluskirik, Kasti (kõige 
idapoolsem), Velise. Vähemalt on nii 
oletanud Armin Tuulse [14].

Natuke teine mulje jääb Ants 
Heina koostatud kaardi põhjal, mil-
lel on kujutatud omaaegseid väikelin-
nuseid [1:  24–26]. Osutub, et kivist 
kantse rajati just selles piirkonnas nii 
Lääne- kui ka Harjumaale üsna hel-
delt ja piirijoon eriti esile ei tõuse. 
Võimalik, et selle tõttu sattusid kum-
malgi pool piirijoont elavad eestla-
sed samalaadsete probleemide küüsi, 
mille tuum oli asjaolu, et vasallilin-
nuseid ja nendega kaasnevaid mõi-
said hakati rajama põllumaade kes-
kele. Ühine mure aga andis tõuke 
ühisele vastuhakule [1]. Öeldu põhi-
neb eeldusel, et kivilinnused hakkasid 
kerkima juba Jüriöö eel. Ants Hein 
seda siiski ei usu: erakirjas autorile 
2020.  aasta 2.  detsembril väljendab 
ta seisukohta, et kivilinnused tekki-

sid 15.  sajandil või isegi 16.  sajandi 
alguses, seostades seda viljahindade 
tõusu, aadli rikastumise ja „aadelliku 
maaelu tõelise algusega“.

Kuid see selleks. Oluline on, et 
praegugi pole lausa utoopiline teha 
kaardi alusel oletusi, kus võisid asuda 
13.-14.  sajandil rajatud mõisad. 
Suured põllud on näha Kabala küla 
ümbruses, samuti Kuusikult põhjas 
ja Raikküla-Lipa ümber (muu hul-
gas hõlmates ulatuslikult „madalat 
maad“ Raikküla ja Vigala jõe vahel). 
Arvestatav on ka Jalase kompaktne 
põllulaam, mis koos erandlikult säi-
linud sumbkülaga loob väga arhaili-
se vaatepildi. Maakonna piiril asuvad 
Riidaku ja Pühatu on seevastu tun-
duvalt väiksemad viljelussaarekesed. 
Usutavasti olid needki juba muinas-
ajal üles haritud, kuid mõisad rajati 
sinna hiljem. 

Jalase küla maid vaadeldes torkab 
silma, et külakeskusest põhja pool – 
seal, kus asub lähipiirkonna kõige kõr-
gem punkt (58 m), on maa üles hari-
tud, ent külast lõunas ja kagus kõrgub 
mets, mida nimetatakse Hiiemäeks, 
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ehkki siinne kõrgeim punkt on mada-
lam (53,2  m) [8]. Selline nimi lubab 
oletada, et seal polegi kunagi põldu 
haritud. Võib-olla sai Jalase rahva vii-
maseks tilgaks karikas see, kui vasall 
üritas hiiepuude kallale minna? Kuid 
sellega me kaldume taas liiga lennu-
kate oletuste valda.

Maastiku põhjal oletusi tehes 
võime juhinduda üldreeglist, et mui-
nasaja lõpu põllud asetsesid pigem 
kõrgematel maadel, ent madalama-
le rajatud põllud võiksid olla hilise-
mad, võib-olla mõisate laienemisega 
seotud. Kui kulgeda Kõrvetagusest 
Ohukotsu, mühab poolel teel asuval 
endisel soosaarel praegu mets, põl-
lud aga laiuvad mõlemal pool all. Pole 
võimatu, et muinasajal oli asi vastupi-
di ja vaatepilt meenutas pigem Anton 
Hanseni lapsepõlveaegset Kõrvemaa 

maastikku, kus soisest metsast ker-
kisid esile ülesharitud soosaared – 
väljamäed. Ent muidugi ei saa jätta 
kõrvale võimalust, et maaparandu-
sega tegeldi ka enne ristisõdijaid ja 
põlde rajati juba ammu ka madalama-
le. Kraavikaevamine polnud kaugelt-
ki tundmatu kunst, seda tunnistavad 
linnamägede juures tehtud ulatusli-
kud mullatööd.

Kui kujutleda soosaartest koos-
nevat maastikku, tuleb paratamatult 
silme ette manada ka neid ühenda-
vad teed [12: 104]. Need otsisid kõr-

gemaid kohti ja kõige kitsamaid soi-
seid lõike (kui kõnelda suveteedest; 
taliteed kulgesid natuke teise loogika 
järgi). Iga soosaar pidi olema ühen-
datud vähemalt ühe naabersaarega, 
et sinna üldse pääseda; enamasti siis-
ki mitmega. Kus maastikul kulges 
pikem kõrgem seljandik või seljan-
dikeahel, selle leidis tee üles ja seal 
kulgevad kommunikatsiooniliinid 
tänini, näiteks Narva ja Jõhvi vahel 
ning Valga ja Elva vahel. 

Eriti kõnekas on Vana-Narva 
maantee Irust Haljalani, mis kulgeb 
alvaritel ehk loopealsetel, ja soiste lõi-
kude ületamise kohad on Tõnu Raidi 
kinnitusel selgesti tänaseni näha. 
Kusjuures teesiht võib olla märksa 
vanemgi kui püsiasustus, olles saa-
nud alguse loomaradadest ja/või vete 
ning jahimaade juurde viivatest tee-
radadest, mis samuti otsivad opti-
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linnamägede juures tehtud 
ulatuslikud mullatööd.
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maalset trassi: kindlat ja dreenivat 
pinnast, võimalikult kerget läbitavust 
[12: 101]. Laias laastus võib öelda, et 
teed või vähemalt rajad on tekkinud 
enne kui külad.

Ent iga kohaliku keskusega kaasnes 
ka väiksemate teede võrk. Vanade 
teede üle arutledes peame kõigepealt 
arvesse võtma, et veel saja aasta tagu-
ne, aga ilmselt ka juba muinasaegne 
kohalike teede võrk ei olnud mitte 
hõredam, vaid tihedam kui praegu-
ne. Iga põllulapi juurde pidi pääsema 
vankriga, oma teedevõrk oli lausa igal 
talul, vähemalt hajatalul. Kui tihe võib 
olla taluteede kangas, selles veendu-
sin Kihnus väikeses Linaküla metsas, 
eksides esimesel korral teederägastik-
ku peaaegu ära.

Kuid ka selliste teede, mida võib 
nimetada maanteedeks, võrk ei olnud 
hõre. Inimesed läbisid pikki vahemaid 
juba õige kauges minevikus, kusjuures 
mida kaugemale minevikku minna, 
seda suurem näib olevat olnud võima-
luste hulk. Kui tänapäeval on üks ja 
ainus Võru või Tartu või Pärnu maan-
tee, siis veel 50 aasta eest arutleti, „kas 
sõidame YYY või XXX kaudu“. 

Vastus olenes paljudest asjaolu-
dest. Nii leiame nüüdiskaardilt eri-
lise vaevata üles meie Padise maan-
teega laias laastus samasuunalise, 
kuid siiski selgelt eristatava teesihi: 
Keila–Vasalemma–Nissi–Russalu–
Lümandu–Vaimõisa–Kõrvetaguse 
(–Riidaku–Jalase). Õieti moodusta-
vad need kaks hästi välja venitatud 
X-tähe, mille keskel, Nissist lõuna 
pool, langevad maanteed otsekui 
pudelikaela suubudes umbes kolme 
kilomeetri ulatuses kokku, nii et 
mõlemast alguspunktist saab mõle-
masse lõpp-punkti ja vastupidi, ning 
maanteede nimetused on seega ting-
likud. Muuseas märgib teede kok-
kulangev lõik kunagist Rävala ja 
Harjumaa piiri, täpsemalt läbipää-
su soisest vööndist, mis kunagi hoo-
pis ammu selle piiri tekitaski. Nagu 
näeme, toimib iidne piir koos piiri-
ületuskohaga mingis mõttes tänini. 

Vähe sellest. Eelmistest veidi ida 
poolt leiame kolmandagi üldjoon-
tes samasuunalise maantee: Keila–

|409|

Rävala-Harjumaa piir ületatud, hargneb muinasmaantee taas kaheks: vasakule 
Pajaka ja Varbola poole, otse Russalu ja Vaimõisa suunas 
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Ääsmäe–Hageri–Kodila–Kuusiku. 
Ning kui rahvajutt tõele vastaks, või-
nuks Kuusikult nüüd juba maa-alust 
käiku mööda edasi Paka mäele ja 
Raikkülla jõuda. Kõik kolm kirjelda-
tud teed mööduvad Tallinnast pool-
viltu. Neid ei saa teisiti nimetada kui 
Tallinna suunduvate radiaalsete maan-
teede tsirkulaarseteks täiendusteks.

Pole ime, et Läti Henrik mainib 
korduvalt teejuhte, keda ristisõdijate 
vägi vajas Eestis võib-olla enamgi kui 
mõnel mägisemal maal, kus on vähe-
malt millegi järgi orienteeruda.

Ja veel üks huvitav asjaolu. Me 
nimelt ei pea eeldama, et tähtsa-
mad teed oleks tingimata pidanud 
viima külasüdamest külasüdames-
se. On täiesti võimalik, et omamoo-
di ringteed või möödasõidud – nagu 
äsja Tallinna puhul täheldasime – 
olid ammu olemas ka mõnel külal. 
Tihedasse sumbkülla võõraid ei tahe-
tud, ja kui teekäijal asja ei olnud, 
võis ta eelistadagi marsruuti, mis viis 

külast mööda. Võib-olla näeme selle 
jälgi ka Jalase ja hüpoteetilise Padise 
maantee puhul, mis ju külasüdant ei 
läbinud. Ohukotsu poolt tulija võis 
praeguse Jalase loodusraja lähteko-
has valida küll idapoolse tee ja minna 
külla sisse, aga nagu eespool maini-
tud, võis liikuda ka lõuna poole ja 
jõuda Koiksesse ilma külakoeri ärri-
tamata.

Kirjeldatud moel võinuks maantee 
minna mööda ka Kabala külast, kuid 
siin peame arvestama üht asjaolu. 
Varbolast kagusse, näiteks Keavasse 
suunduv maantee pidi kuskil ületa-
ma Vigala jõe. Eespool olemegi või-
malike ületuskohtadena nimetanud 
Minnika, Kabala mõisa ja Kuusiku 
vesiveskeid, millega käis kaasas sild. 

Kuid enne sildade rajamist tuli jõge 
ületada kas parvega või – veel parem 
– koolmekohal. Lähim selline asus ja 
asub praegugi Kabala (Lõpemetsa) 
külas, mis on ilmselt tekkinudki kool-
mekohale. Seega pole võimatu, et kui 
sellesuunaline liiklussoon enne ves-
kite rajamist tõesti eksisteeris, kulges 
see hoopis Kabala küla kaudu, kus 
pääses üle jõe; hiljem aga kolis ümber 
sinna, kus ta on praegugi, ületades jõe 
Kabala mõisa või Minnika veski juu-
res. Ja viis edasi Raikkülla, aga võib-
olla koguni Venemaale.

Muinasaja lõpu eluolu ei maksa 
ülepea alahinnata. Riigi ja kiviehi-
tiste puudumine kipub meie arusaa-
mu selles suunas mõjutama. Ent näi-
teks eestlaste linnused olid täiesti 
arvestatavad ja suutsid mõnigi kord 
vastu panna oma aja parimate sõja-
jõudude piiramisele. Eesti teedest 
Läti Henrik peaaegu juttu ei tee, kuid 
sellest järeldub, et need ei olnud tema 
silmis nii kehvad, et seda esile tõsta. 
Ja kui mõni neist teedest kujunes 
rikka kloostri ühendussooneks oma 
valdustega, siis võis see asjaolu tee 
olukorrale üksnes kasuks tulla. 

Siinkohal on viimane aeg võrrel-
da meie hüpoteetilist Padise maan-
teed ühe konkreetse dokumentee-
ritud teekonnaga, mille läbisid 
Harjumaa ristijad 1219.  aastal või 
mõni aasta hiljem. Retke, mille juba 
Paul Johansen on tähistanud kui „ris-
timiskäik  H1“, – selle juurde jääb 
ka vanade teede ekspert Tõnu Raid 
oma uurimuses [13] –, saab kindlaks 
teha ristitud külade järjekorra põh-
jal. Ristijad alustasid teekonda ilm-
selgelt Tallinnast ja esimesena on 
sisse kantud Tõdva küla (Saku lähe-
dal), siis tulevad Kasu (enne Kohilat), 
Kohila, Hageri, Väike- ja Suurküla 
(Hagerist lõunas), Kelba, Ohulepa, 
Käbiküla, Kustja, Haiba, Mõnnuste, 
Harku, Mustu ja Pajaka. 

Kohilast alates valdavalt lään-
de liikunud ristijad ületasid teelõi-
gul Mustu–Pajaka maakonna piiri 
ja jõudsid Padise–Raikküla suunale, 
hakates nüüd kagusse liikuma: Pajaka, 
Ubasalu (väike haak), Vardi, Varbola, 
Ohukotsu, Jalase, Kabala. Edasi mitte 
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Allikas: Tõnu Raid "Harjumaa ristimine 1219-1220. Christianization of Northern Estonia 1219-1220"

Vanade teede ekspert Tõnu Raid pakub oma raamatus „Harjumaa ristimine 1219–
1220“ dokumenteeritud teekonna, mille läbisid Harjumaa ristijad 1219. aastal või 
mõni aasta hiljem

On täiesti võimalik, 
et omamoodi 
ringteed või 

möödasõidud  olid ammu 
olemas ka mõnel külal.
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otse Raikkülla, vaid mitme haagiga ja 
lõunast ringiga: Pühatu (põige Kabala 
külast läände ja tagasi), Rakvere 
(praegu Lipametsa, põige itta), Keo, 
Lipa, Raikküla. Seejärel viis ristija-
te tee Sooaluse ümbruse külades-
se Harjumaa lõunaotsas, sealt taga-
si põhja poole Raplasse. Kokku risti-
ti H1 käigus tervelt 91 küla (ka Alu, 
Kuimetsa, Juuru, Kose ja Lohu ümb-
rus) ning lõpetati Kohilas, kus ring 
sai täis. Sellega oli hõlmatud peaaegu 
terve Muinas-Harjumaa, välja jäi üks-
nes Kose kihelkond; ristimiskäikude-
ga H2 ja H3 kõrvaldati viimased suu-
remad valged laigud, näiteks H3 käi-
gus Keava ümbrus.

Seega võib öelda, et ristimiskäik H1 
annab meile ettekujutuse suuremast 
osast tolleaegsest Harjumaast, selle 
piirist Läänemaa ja Järvamaaga ning 
piirkondlikest keskustest. Teekonna 
algul kasutatud marsruut Pajakalt kuni 
Sooaluse piirkonnani esitleb maakon-
na läänepiiriga enam-vähem rööbi-
ti kulgenud ühendusliini, mis oma 
loodepoolses otsas jõudis välja juba 
Revalas asuva Padise lähedale ja oli 
sellega kahtlemata ühendatud.

Kuna Padise kujunes hilje-
malt 13.  sajandil oluliseks kesku-

seks, on igati loogiline, et seda 
ühendas Harjumaa lõunaosaga 
(Rapla–Raikküla) tee, mida võiks 
vabalt nimetada Padise maanteeks. 
Ristijate teekond kinnitab, et selline 
maantee oli olemas. Padise kloost-
ri ja Raikküla ümbruse seotust tse-
menteeris tõik, et kloostrile kuulus 
Rapla ümbruses hulgaliselt kinnisva-
rasid, sealhulgas kabeleid. Need asja-
olud kajastuvad ka tänini kandunud 
pärimustes, ehkki sageli on raske 
otsustada, kui palju sisaldab pärimus 
juba sekundaarset, kirjandusmõjulist 
ainest. (Järgneb) 
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Raamatud

Keskkooli kaja
Ott Kurs. Toimetanud 
Kristina Lepist, kaane 
kujundanud Mari 
Ainso. Ilmamaa, 2021. 
280 lk

Geograafi, turkoloogi ja fen-
nougristi Ott Kursi mäles-
tusteraamatute teine osa, 

järg lapsepõlve kajastavale teosele 
„Laugemaa laps“ (2020, vt ka Eesti 
Loodus 2020, nr  10). Raamatus kes-
kendutakse aastatele 1953–1957, kui 
ta õppis kodust kaugemal Kiviõlis ja 
Tartus. Kiviõlis toimunut kirjeldava 
peatüki „Tuhamäe tuules“ esimeses 
pooles on vaadeldud elu suure tuha-
mäe lähedal, keskkooli kujunemist ja 
1953–1955 kaheksandast ja üheksan-
dast klassist meelde jäänud sündmusi. 

Aastatest 1955–1957, kui autor jät-
kas kooliteed Tartus tollases 5. kesk-
koolis Näituse tänaval, räägib pikem 
peatükk „Toomemäe taga“. Viimases 
ehk teises lühemas peatükis on võr-
reldud kaht keskkooli ning mõtisk-
letud kodu, sugulaste ja edasiste töö-
võimaluste teemal. Teose lõpeta-
vad sugulusliinide tabelid ja põhjalik 
register.

Maadligi maatea-
duses ja mujalgi. 
I Otsingute ja kat-
sumuste kümnend 
1957–1967
Ott Kurs. 
Keeletoimetanud 
Mari Mets, kujundanud Maarja Roosi. 
Tartu ülikooli kirjastus, 2021. 268 lk

Mälestusteraamatu kolmas 
köide jätkab õpingute, elu 
ja töö meenutamist pärast 

keskkooli lõpetamist. Suvest suveni 
1957–1967 toimus tegevus Tartus ja 
Tartu ülikoolis, mitmel pool Eestis, 
Venemaa Permi ja Murmanski oblas-
tis, Karjalas, Kesk-Aasias ja Georgias. 
Samamoodi kui eelmised köited pais-
tab ülikooli- ja tööelu tutvustav raa-
mat silma fotode ja viidete rohkusega, 
ent erinevalt varasematest köidetest 
puudub register. Vast ilmub see siis 
koos järgmise osaga.

Eesti liblikad. 
Kataloog. Estonian 
Lepidoptera. 
Catalogue
Urmas Jürivete, Erki 
Õunap. Kaanejoonis 
Rita Miller. Eesti lepi-
dopteroloogide selts, 2020. 192 lk

Eesti liblikate kolmas kata-
loog, mille on välja and-
nud Eesti lepidoptero-

loogide selts; esimene selline 
ilmus 20 ja teine 12 aastat taga-
si. Kliimamuutused on negatiiv-
selt mõjutanud põhjapoolse levi-
laga liike, mitu neist on muutunud 
äärmiselt haruldaseks või kadunud. 
Teisalt on olud muutunud sood-
samaks liikidele, kes varem elasid 
Eestist sadu kilomeetreid lõunas. 
Eesti liblikafauna sarnaneb järjest 
rohkem Kesk-Euroopa omaga.

Kataloogi põhiosa hõlmab liiki-
de nimestik, milles on tingmärkide-
ga esile toodud liblikate levik Eesti 
UTM-võrgustiku ruutudes (14 suur-
ruutu) viimasel kolmel sajandil, sage-
dushinnangud ja levik Eesti naaber-
maades. Paljude liikide kohta on raa-
matu lõpus lisatud kommentaare. 
Teost saab osta lepidopteroloogide 
seltsi kaudu.

Viron luonton 
tutuksi
Indrek Rohtmets. 
Soome keelde tõl-
kinud Aura Koivisto, 
kohandanud Juha 
Valste. AtlasArt 2020, 
223 lk

Soomekeelne Eesti loodu-
se vaatamisväärsuste tutvus-
tus põhineb raamatul „101 

Eesti looduspaika“, mille on aval-
danud kirjastus Varrak 2019.  aas-
tal. Võrreldes eestikeelse väljaan-
dega on teoses muudatusi ja täien-
dusi, näiteks on lisatud kirjeldatud 
kohtade geograafilised koordinaa-
did ning täpsemad kaardid, mille on 
valmistanud Anto Aasa. Hea meel 
on tõdeda, et Eesti loodus räägib 
vahel ka mitmes keeles!

Kuidas on teadus 
mõjutanud minu 
elu?
Koostanud Toomas 
Tiivel, kujundanud 
Helje Eelma. Tallinn, 
2021. 120 lk

Teadus on tänapäeval mõju-
tanud mingil määral iga ini-
mest. Aga kuidas? Siin ilm-

nevad tõenäoliselt meie erinevused. 
Uues rubriigis saab igas numbris 
sõna üks kena inimene, kes enamas-
ti tegutseb edukalt muul alal kui tea-
dus“. Niiviisi kirjutas Toomas Tiivel 
2008.  aasta ajakirja Horisont esime-
ses numbris, avades rubriigi „Mina ja 
teadus“. Aastatel 2008–2017 mõtisk-
les sel teemal 55 inimest, kelle lood 
on nüüd koondatud ühiseks raama-
tuks. Teiste seas on mõtted kirja pan-
nud Doris Kareva, Mart Laar, Jaan 
Kaplinski, Lagle Parek, XIV dalai-laa-
ma Tenzin Gyatso, Emil Urbel ja 
Kauksi Ülle. Teost saab osta ka meie 
veebipoe vahendusel, e-pood.hori-
sont.ee/raamatute-tellimine.

Tuuma energia. 
Nüüdisaegse tuu-
maenergia arengu-
suunad ja väikesed 
moodulreaktorid
Kadri Isakar, Kalev 
Kallemets, Kaspar 
Kööp, Henri Ormus, Aadu Paist, Merja 
Pukari, Allan Vrager, Marti Jeltsov, 
Andi Hektor. Toimetanud Mihkel 
Loide, keeletoimetanud Lyyli Virkus. 
AS Postimees Grupp koostöös Fermi 
Energiaga, 2021. 216 lk

Tuumaenergeetika on üks levi-
numaid puhtaid energiaalli-
kaid, millest ei saa energia-

nälja küsimusele lahendust otsides 
kuidagi mööda vaadata. Millised on 
selle väärtused, ohud ja keskkonna-
mõjud? Tutvustatakse tuumaenergiat 
maailmas ja saamislugu, reaktorifüü-
sikat, reaktorite tüüpe ja ohutust ning 
tuumajaamas kasutatavaid materja-
le. Sissejuhatav ülevaade energialii-
gist, millega Eestis on seni olnud vähe 
kokkupuuteid. 

|412|  
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Jüri Nemliher
5. märts 1965 – 21. märts 2021

Meie hulgast on lahkunud 
geoloog, suure südame-
ga maailmaparandaja 

Jüri Nemliher, keda kutsuti Jürkaks. 
Tallinnas sündinud ja koolitee läbi-
nud Jürka alustas ülikooliteed geo-
loogia erialal tollase Tartu (riikliku) 
ülikooli bioloogia-geograafia teadus-
konnas 1983.  aastal pärast Tallinna 
46. keskkooli lõpetamist. 

Geoloogiahuvi oli Jüril tekkinud 
juba varases nooruses. Kui ülikoo-
li alguse igitraditsioonilise luhapeo 
lõkke ääres esitati sama igitraditsioo-
niline küsimus „Miks sa tulid geoloo-
giat õppima?“ oli Jüril vastus valmis: 
selleks et maailma parandada. Ja seda 
ta omal moel ka tegi. Silmapaistvalt 
erudeeritud üliõpilase ja noorteadla-
sena jõudis ta oma akadeemilise hari-
dustee tippu, tarkusearmastaja dok-
torikraadini 1999. aastal.

Jüri ei olnud 
üks paljudest tu-
dengitest, vaid 
torkas esimesest 
päevast silma 
kirgliku, enese-
teadliku ja tead-
mishimulise isiksusena, kes oli valmis 
diskuteerima kõige üle ja kõigiga, ka 
õppejõududega, mis ei olnud 1980. 
aastate ülikoolis sugugi tavapärane. 
Kõigil ülikooliaastatel oli Jüri selts-
kondlik ja hoolitsev kursusevanem, 
ta seisis lõvina oma kursusekaaslaste 
eest ja oli valmis lahendama tudengi-
elu mis tahes probleeme.

Jüri Nemliher oli Eesti geoloogia-
teaduses nii mõneski mõttes tee rajaja 
ning koostöös sama särava, kuid meie 
hulgast samuti varalahkunud Ivar 
Puuraga tõi ta juba oma ülikooli lõpu-
töös Eesti geoloogia-mineraloogia-

uuringutesse uusi meetodeid, mille 
najal on valminud nii mõnigi prae-
gune maailmatasemel uurimistöö ja 
kaitstud ridamisi väitekirju. 

Aastateks sai Jüri peamiseks uuri-
misvaldkonnaks lukuta käsijalgse-
te, Eesti karbifosforiiti moodustava-
te väljasurnud loomakeste siseehituse 
ja koostise mineraloogia ja geokee-
mia, millega ta tegeles pühendunult 
Eesti teaduste akadeemia ja hilisema 
Tallinna tehnikaülikooli geoloogia ins-
tituudis. Laiemalt jätkus see töö Eesti 
geoloogiateenistuses, kus ta selgitas 
Eesti fosforiidivarude potentsiaali.

Oma heatahtlikkuse ja lõputuna 
näiva teadmistepagasiga oli Jüri ins-
pireeriv kolleeg, kaasahaarav õppe-
jõud ja lihtsalt hea teekaaslane, kelle 
varajane lahkumine aja kõiksusesse 
on suur kaotus paljudele. Jüri innukad 
vaidlused on nüüdseks vaieldud, aga 
nende vaidluste kaudu on tärganud ja 
särama löönud nii mõnigi maailma-
parandaja vaim.

Kalle Kirsimäe, Aivo Lepland

Anto Raukas 
17. veebruar 1935 – 19. aprill 2021

Igavikku on lahkunud kogu maa-
ilmas tuntud maateadlane, harul-
daselt viljakas uurija, õppejõud, 

raamatute koostaja ja toimetaja, Eesti 
akadeemilise ja avaliku elu kauaaegne 
tulemuslik tippjuht, hingelt maailma-
parandaja akadeemik Anto Raukas.

Juba koolipõlves Tartus saavutas 
Anto häid tulemusi mitmel spordi-
alal. See spordis saavutatud enese-
valitsemine vaimus ja ajas on Antot 
aidanud kogu tegevusrohke elu. 
Keskkooli lõpetas ta kuldmedaliga, 
ülikooli aga kiitusega. Üliõpilaspäevil 
kujunes temast ühingu Teadus ooda-
tud esineja ja esimees, tunnustuseks 
sai ta akadeemik Vavilovi medali. 

Ülikooli lõpetamise eel 1958.  aas-
tal kutsus akadeemik Karl Orviku 
ta tööle teaduste akadeemia geoloo-
gia instituuti uurima Eesti kvaternaa-
ri setteid ja pinnamoodustisi. Anto 

üllatas kohe haar-
deulatuse ja tule-
musrohkus e g a . 
1962.  aastal kait-
ses ta edukalt kan-
didaadi väitekirja 
moreenide lito-
loogia kohta ning 1973.  aastal dok-
toritöö liustikutekkeliste setete ja 
pinnavormide kujunemise teemal. 
Noorimana Eestis valiti ta 1977. aas-
tal akadeemikuks. Professori kutse 
anti talle 1980. aastal.

Anto Raukase loometegevuse 
maht on lausa uskumatu. Ta on kir-
jutanud 34 raamatut, toimetanud üle 
120 teose, avaldanud üle 500 teadus-
artikli ning üle 1500 populaarteadus-
liku ja publitsistliku kirjutise. Ka ula-
tuslik töö õppejõuna Eesti ja välismaa 
ülikoolides, esinemised nõupidamis-
tel ja telesaadetes, nagu „Lugedes loo-

duse raamatut“, kõnelevad tarkusest, 
mida jagada, ja võimekusest suhelda 
südamest südamesse. Geoloogia selt-
si esimese presidendina oskas Anto 
koos Jaan Eilartiga viia ellu ettepa-
neku nimetada paekivi Eesti rahvus-
kiviks.

Anto olemust iseloomustas vaos-
hoitud kirglikkus, järelemõtlemine ja 
otseütlemine, alati oli tema siht öko-
süsteemne tasakaal isamaalise inim-
tegevuse ja looduse vahel. Võitlus sõna 
ja sulega õigluse eest ja ülekohtu vastu 
kandis Anto tihti ka suurde poliitikas-
se, ent kui vaja, ka kohtusse, kus argu-
mentide jõud, sõnaosavus ja väitlemis-
oskus talle võidu tagasid. Mõned neist 
lahinguist on ka raamatusse raiutud, 
näiteks „Kõik on võrdsed, aga mõned 
on võrdsemad...”(1999).

Anto Raukase laiahaardelise tege-
vuse tulemusi on vääriliselt tunnusta-
tud. Ta on olnud oma rahvale õnnistu-
seks ja järgnevatele põlvedele suureks 
eeskujuks, valitud Eesti 20. sajandi saja 
suurvaimu hulka.

Rein Einasto
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Eesti ornitoloogiaühingu sünnipäeva 
puhul uurime nuputamisülesandes 
lindude sulestikke. Arva ära, kelle sule-
mustritega on tegu. Liiginimetused on 
peidus täheparves. Kõiki neid linnulii-
ke võib kohata ka Eestis. 

Linde vaadeldes ei näe mitte 
ainult nende liigilist mitme-
kesisust. Tähelepanelik jälgi-

ja märkab, et igal linnul on oma ise-
loom, ning ka nendega juhtub nalja-
kaid või imelikke lugusid.

Mõni lind on julgem, teine arg-
lik, kolmas põikpäine, samuti näeb 
kohmakaid ja kavalaid tiivulisi. Meie 
ettekujutuses on linnud osavad ja 
sihikindlad, aga neilgi tuleb ette 
äpardusi. 

Kord nägin, kuidas suur-kirjurähn 
kukkus paari meetri kõrguselt kuuse-
tüve pealt maha. Tal oli tükk tegemist, 
et end selja pealt jalgadele saada, see-
järel lendas ta ruttu vaikselt minema 
justkui juhtunut häbenedes. Ilmselt 
polnud ta ise kukkumises süüdi: üras-
kid olid koore nii lahti ajanud, et toe-
tuspind kadus jalge alt.

Olen näinud ka külili kukkuvat 
leevikest. Ta sikutas kevadel ühte 
maa külge kinni kuivanud lehte, kuid 
see andis järsku järele ning leevike 
oli põntsti külje peal maas. Ehkki 
leevike kogus end kiiresti ja sai jälle 

õigesse asendisse, tundus ta siiski 
häiritud olevat.

Aprilli alguses oli mul tege-
mist põikpäise puukoristajaga. Ta 
oli pesaks valinud puitbetoonist 
kolme auguga turvakasti, mille esi-
sein püsib paigal metallkonksu abil. 

Kui see alla keerata, saab kasti lahti 
võtta ja järgmise asuka jaoks ära 
puhastada. Igal kevadel võtab mõni 
lind selle mitu aastat vana kasti heal 
meelel kasutusse.

Eelmisel aastal kasvas seal puu-
koristajate järelkasv. Ka tänavu võt-
tis puukoristaja selle kasti juba tal-
vel erilise tähelepanu alla. Seekordne 
puukoristaja võttis kodu korrastamist 
väga tõsiselt.  Ühel hetkel leidis lind, 
et tema stiilse pesa külge ei sobi 
läikiv metallist asjandus. Ta toksis 
metallpulka järjekindlalt seni, kuni 
see õnnestus peaaegu horisontaal-
seks keerata, üsna pea oleks esisein 
eest kukkunud.

Tormasin välja ja keerasin pulga 
õigesse asendisse, kuid puukoristaja 
ei lasknud end segada ja toksis nüüd 
veel nobedamini pulga taas kasti eest 
ära. Nii me siis võidu seda pulka 
keerutasime. Kolmandal korral andis 
lind siiski järele ja leidis õnneks muu 
tegevuse. 

Georg Aher, bioloog ja loodusemees

NUPUTA!
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Põikpäine puukoristaja
toksis järjekindlalt metallpulka

Taas ta hiilib

1. SKUTTA
2. BAIDISASI 
3. KLAIDHANO 
4. KAHH 
5. NUVILRAD 
6. UNÄGEKUVA
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Vastused: 1 – tutkas; 2 – siidisaba; 3 – ohakalind; 4 – hahk; 5 – urvalind; 6 – vaenukägu.
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Ristsõna

|415| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 21. maiks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel loo-
sime välja Peep Veedla raamatu maailma rahvuslindudest (2021). Eelmise ristsõna õige vastus on „... aru võib kõik luhta minna. 
... peen läbimatu niit“. Kokku saime 31 õiget vastust. Aprillinumbris meeldisid enim artiklid rottidest, „Tõe ja õiguse“ maastikest ja 
pesakastide värvusest. Ristsõna auhinna, Eesti Looduse poole aasta tellimuse, võitis Jüri Turjakas Viljandimaalt.
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Ajalugu/sünnipäevad
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215 (snd 1806)
08.05 Jakob Johnson, esimene eest-

lasest teaduskraadiga põllu-
majandusteadlane (srn 1865)

200 (snd 1821)
07.05 Carl Georg Franz Hehn, põllu-

majandusteadlane, TÜ professor 
(srn 1875) 

160 (snd 1861)
28.05 Gustav Tammann, keemik 

(srn 1938)
150 (snd 1866)
11.05 Martina Irö (Irina Luik), setu  

rahvalaulik (srn 1947)
115 (snd 1906)
01.05 Arnold Päev, mesinik ja mesin-

dusteadlane (srn 1987)
30.05 Hans Kauri, zooloog, looma-

ökoloog ja poliitik (srn 1999)
110 (snd 1911)
05.05 Richard Kalmet, põllumajan-

dusteadlane ja pedagoog 
(srn 2006)

100 (snd 1921)
03.05 Laine Ilus, puuviljandusteadlane 

(srn 1989) 
13.05 Juhan Lepasaar, loodusemees
95 (snd 1926)
16.05 Ants Ilus, loomakasvatustead-

lane ja harrastusdendroloog 
(srn 2008)

16.05 Maret Kask, botaanik (srn 2016)
28.05 Jaan Terasmäe, kvaternaarigeo-

loog (srn 1998)
90 (snd 1931)
08.05 Ain Aitsam, merefüüsik
21.05 Uno Robert Kodres, matemaatik 

(srn 1992)
85 (snd 1936)
07.05 Ain Dave Kiil, metsateadlane
13.05 Andres Karolin, agrometeoroloog

20.05 Maido Rahula, matemaatik  
(srn 2017)

23.05 Marina Šestakov, botaanik  
(srn 2002)

80 (snd 1941)
06.05 Märt Rahi, bioloog-biofüüsik
07.05 Eva Nilson, botaanik-ökoloog 

(srn 2017)
18.05 Otto Karma jun., matemaatik
20.05 Jaak Uibu, rahvaterviseteadlane, 

onkoloog ja mikrobioloog
31.05 Aleksander Heintalu (Vigala 

Sass), ravitseja ja põllumajan-
dusteadlane (srn 2015)

75 (snd 1946)
09.05 Ott Roots, keemik
14.05 Juho Kirs, geoloog
22.05 Enn Kaup, polaaruurija ja öko-

loog
70 (snd 1951)
10.05 Alar Läänelaid, botaanik, dend-

rokronoloog
25.05 Jaan E. Roots, keemik
31.05 Jüri Kask, geoloog
65 (snd 1956)
02.05 Urmas Kaup, geograaf ja  

kirjastaja
07.05 Katrin Möllits, geograaf ja  

looduskaitsja
60 (snd 1961)
17.05 Kalev Sepp, geograaf ja loodus-

kaitsja
27.05 Eve Veromann, entomoloog
30.05 Tiit Hunt, zooloog
55 (snd 1966)
08.05 Thea Kull, botaanik
14.05 Valentina Sagris, geoinfor -

maatik
50 (snd 1971)
09.05 Ivar Ojaste, ornitoloog
28.05 Mari Jüssi, keskkonnakaitsja
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12. aprilli hommikutundidel, mil kogu 
maakera elanikkond – ligi 3 miljardit 
inimest – toetus usalduslikult ja harju-
muslikult emakesele Maale, viibis üks 
inimene – noor nõukogude lendur 
Juri Gagarin – maakerast kuni 300 km 
kaugusel kosmilise ruumi avarustes kos-
moselaeval „Vostok“ gravitatsioonivabas, 
kaaluta olekus. Startinud kl. 9.07 sooritas 
Juri Gagarin 4725 kg raskusel kosmose-
laeval 108 minutiga lennu ümber Maa; 
kell 10.25 lülitati sisse pidurdusseadeldis 
ning kell 10.55 maandus kosmoselaev 
ettenähtud piirkonnas Nõukogude Liidus. 
12. aprilli hommik sai uue ajastu hommi-
kuks. Teostus inimeste ammune unistus 
lennata maailmaruumi. [Tee maailmaruu-
mi on avatud!, 1961: 129]

Ühel õhtul päevikutest möödunud 
sündmuste jälgi ajades sattusin ülestä-
hendusele, millest selgub, et mu esimene 
kokkupuude Viidumäe looduskaitsealaga 
oli 14. juulil 1960. Mäletan seda vaikset 
õhtut. Ja teetõusu järsul nõlval, kust tuli 
jalgratas käekõrval üles mäkke lükata, ja 
suuri plekktahvlitele maalitud selgitusi 
ja skeeme mäletan, ja lõhnavaid metsi 
kahel pool teed. Olin siis juba hästi kursis 
Vaika looduskaitseala eluoluga ja käinud 
mitmeid kordi meresaartel, kus praegu 
on Hiiumaa laidude kaitseala. Tollal ma 
ei osanud arvata, et sidemed nende 
paikadega edaspidi nii tihedaks ja töiseks 
kujunevad. [---] Alles nüüd, enam kui 
kakskümmend aastat hiljem, hakkan aru 
saama, mida on tähendanud mulle need 
paigad ja et õigupoolest olen nende 
külge köidetud eeskätt inimlike sidemete 
varal. [Fred Jüssi: Ühel õhtul..., 1981: 274]

Minu meelest sobib hanede ja laglede 
üldnimetajaks hani, mis linnusüstemaa-
tikas võiks tähistada ülemperekonda. 
Seega võib lagle olla hani, kuid mitte vas-
tupidi. Laglehani ja hanilagle on olemas, 
ning võiksid märkida laglede ja hanede 
ristandeid. Laglehani oleks emaslagle ja 
isashane ning hanilagle emashane ja isas-
lagle hübriid. Need mõisted ei lange küll 
päriselt kokku hanede ja laglede rahva-
päraste nimetustega, kuid ei ole nendega 
ka vastuolus, sest laglehani ja hanilagle 
tähendavadki ju seda, et haned ja lagled 
on omavahel väga lähedased ja tihedalt 
seotud ning kõikvõimalikud kombinat-
sioonid on lubatud. [Aivar Leito: Kas lagle 
on hani?, 2001: 201]

60 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

Lehekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Sipelgmardikas on üks paljudest üraskite looduslikest vaenlastest. Sipelgmardikaid 
võib kohata üraskite lendluse ajal palgivirnadel või kuusetüvedel, kus nad püüa-
vad paljunema tõttavaid üraskeid. Hiljem munevad nad üraskite käikudesse ja 
nende vastsed toituvad üraskite tõukudest





Osta mistahes
 kinnitussüsteemiga  

jalanõud tavahinnaga, saad need 
SNICKERS Workwear sokid 

TASUTA

 YARD S3 SRC ESD 

79490 124 €

CHARGER S3 SRC 

79442 127 €
BURST S3 SRC ESD 

78880131 €
OASIS S3 HRO SRC ESD

SG61006 154 €
STACK S1 P SRC ESD

79420 127 €

Kõik TAMREXi kauplused on avatud tavapärastel aegadel.

Osta ka e-poest www.tamrex.ee
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SNICKERS Workwear 
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ONYX Low S3 SRC HRO 

SG81005 148 €
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ar
t 9

21
7/

28
04

 

vä
är

tu
s 2

1 € SNICKERS WORKWEAR 
LiteWork Mid 

töösokid 37.5®

ar
t 9

21
7/

28
04

 

vä
är

tu
s 2

1 €

Kaitsvad frotee detailid 
mõlemal pool pahkluud. 
Tugevdatud varba- 
ja kannaosa. 

Hingav võrkkude jalalaba 
peal. 

Tallaosa juhib niiskuse 
kiiresti jalast eemale.

Parema ja vasaku jala soki 
erinev kuju. 

SULGEMISEKS 
VAJUTA ALLA

PAELTE PINGUTAMISEKS 
KEERA

KIIREKS AVAMISEKS 
TÕMBA ÜLES

Unusta paelad
VÕTA BOA

 - mugavus, mida
   saab usaldada. 

Täpselt projekteeritud, kulumiskindlad 
materjalid, testitud äärmuslikes tingi-
mustes. Täiuslikult sujuv ja ühtlane peen-
häälestus isegi ühe käega reguleerides. 
Jalanõude jalgapanek ja ära võtmine pole 
kunagi olnud nii kiire, mugav ja lihtne. 
Garantii - BOA kinnitussüsteemi garantii 
kestab terve jalanõude eluea.

Kampaania kehtib vaid 

BOA kinnitussüsteemiga 

jalanõude tavahinnaga ostu 

puhul ja kestab kuni 

tasuta sokke jätkub. 

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub.
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