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

2012. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna
Mati Kose

Toetajad:

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki
võistlusele saadetud pilte võivad korraldajad
tasuta kasutada võistlust tutvustavatel üritustel
(näitused, ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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Tuul Sepp ja Lauri Saks
arutlevad, kuidas võiksid linnud
maailma näha ja kuidas see meie
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Kukk
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pisut kuupäevamüstikat
Mait Sepp ja Triin Saue annavad
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64. aastakäik Nr 6–7, juuni/juuli 2013
Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, Tartu 51005
E-post toimetus@el.loodus.ee
faks 742 1143
Peatoimetaja Toomas Kukk
742 1143, tomkukk@gmail.com
Toimetaja Helen Külvik
742 1186, helen.kylvik@gmail.com
Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee

E

juhul, kui seda ajakirjanumbrit endal
kodus pole, tuleks see hankida mujalt.
Kui rännutee viib mõnele kaitsealale, võiks Eesti Looduse otsimootorisse toksida selle kaitseala nime,
sest rubriigis „Kaitseala” on ajakirjas tutvustatud ilmselt suuremat osa
Eesti kaitsealadest. Näiteks 2012.
aastal saime lugeda Mädapea tammikust Rakveres (10/2012), Karula
Pikkjärve MKA-st (11/2012) ja
Lipstu nõmme kaitsealast (12/2012).
Erilise publikumenu on meie lugejate seas pälvinud piirkondlikud erinumbrid. Kuna seal on kirjas ühe
piirkonna küllaltki põhjalik loodus- ja
kultuurilugu, lisaks põiked ajalukku
ning loomulikult matkasoovitused
koos korraliku kaardiga, on erinumbreid mugav kasutada, ühtlasi saadakse
hea ülevaade Eestimaa eri paikadest.
Viimastel aastatel on trükivalgust
näinud näiteks Raplamaa (05/2013),
Lahemaa (05/2011), Põlvamaa
(6–7/2010), Võrumaa (06/2008)
ja Ida-Virumaa (9/2007) erinumber. Tänavu kevadel aga ilmus MTÜ
Loodusajakirja loodusraamatute sarjas „Looduse raamatukogu” raamat
Setomaast. Nagu teisigi sama sarja
raamatuid, saab ka „Setomaad” osta
hästi varustatud raamatukauplustest. Vajalike ajakirjanumbrite hankimiseks võiks vaadata sõbra riiulisse,
raamatukokku või meie toimetustesse
Tartus ja Tallinnas.
Avastamisrohket Eestimaa-suve! ■

Sõnumitoimetaja Toomas Jüriado
742 1143, toomas.juriado@el.loodus.ee
Keeletoimetaja Monika Salo
742 1186, monika.salo@el.loodus.ee
Küljendaja Tiit Lepp
tiitlepp@gmail.com
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
Vastutav väljaandja Indrek Rohtmets
indrek@horisont.ee
Reklaamijuht Elo Algma
610 4106, reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine ja info: tel 610 4105
e-post loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Ajakiri ilmub keskkonnainvesteeringute
keskuse toetusel
© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2013
Summaries of some
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at our web site
www.eestiloodus.ee
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hkki nende ridade kirjutamise
aegu on Lõuna-Eestis juba peaaegu neli nädalat valitsenud
südasuvine kuumus, ootab päris suvi,
see puhkuste, rändamiste ja uute paikade avastamise aeg alles ees. Mina
kuulun kindlalt sellesse parteisse, kes
ei raatsi suvel Eestimaalt lahkuda.
Kõlab trafaretselt, aga see on tõsi: siin
on veel nii palju avastada! Ma pole
näiteks kunagi käinud Narva-Jõesuus
ega Ruhnu saarel. Mõlemasse paika
tahaks kangesti minna.
Küllap on igal eestlasel kodumaa
kaardil mõni valge laik, käimata
koht. Loodushuvilisel Eestimaa avastajal soovitaksin kõigepealt heita
pilk ajakirja Eesti Loodus e-arhiivi
aadressil www.loodusajakiri.ee/valjaanded/eesti-loodus/eesti-loodusarhiiv/, sisestades otsimootorisse
plaanitava sihtkoha nime, kas siis
kitsamas geograafilises tähenduses
(nt Puise) või veidi üldisemalt (nt
Matsalu). „Matkaraja” rubriigis on
aastate jooksul ilmunud õige paljude
eripalgeliste matkaradade või põnevate sihtkohtade tutvustused.
Näiteks mullu sai lugeja lähemalt tutvuda Koiva kandi männikutega (02/2012), Tudusoo metsadega
(03/2012), Kloostrimetsa õpperadadega Tallinna botaanikaaia ümbruses
(05/2012) ja Mustoja MKA matkaradadega (08/2012). Matkaradade
kirjeldused hõlmavad tavaliselt ka
piirkonna kaarti, mis võib rändajale
suureks abiks olla. Tõsi, kaardi uurimiseks ei piisa võrguversioonist, nii et

Toimetaja Katre Palo
742 1143, palo.katre@gmail.com

PÕH
J

Tere, Eestimaa!
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10. mail andis keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannus Eesti loodusmuuseumis looduskaitsekuud
avades kätte Eesti looduskaitsemärgid. Kõige tähtsam, Eerik Kumari
looduskaitsepreemia koos looduskaitse kuldmärgiga, anti Eesti loodust
tutvustava Looduskalendri eestvedajale Gennadi Skromnovile. Preemia
suurus on 5000 eurot.
Gennadi Skromnov alustas portaalist www.ilm.ee välja kasvanud
Looduskalendri (www.looduskalender.ee) projekti 2005. aastal. Selle aja
jooksul on käigus olnud üle kümne
veebikaamera; ühtaegu lisandub igal
nädalal veebilehele harivaid tekste
ja kommentaare. Looduskalender
sünnib koostöös vabatahtlike tõlkijate ja loodusteadlastega ning
IT-spetsialistide uuenduslike tehniliste lahendustega. Eelmisel aastal jälgis looduskalendri veebilehe

vahendusel Eesti looduses toimuvat kuus miljonit inimest 185 riigist.
Nii on sellest veebilehest kujunenud
kõige suurem ja edukam Eesti looduse populariseerija maailmas.
Eesti looduskaitsemärki on antud
2011. aastast. Märgiga tõstetakse
esile neid, kellel on suuri teeneid
looduse uurija, loodusteadmiste levitaja, looduskaitse edendaja, arendaja või tutvustajana. Tänavu said
Eesti looduskaitsemärgid kotkaste ja
must-toonekure uurija Urmas Sellis,
lastekirjanik ja loodusloo õpetaja
Harri Jõgisalu, looduskaitsepoliitika
edendaja Kaja Peterson, Haanja looduspargi talunik Agu Hollo, säästva
looduskasutuse edendaja Vello
Vainura ja looduskaitseametnik Maie
Jeeser.
Tänavuse, järjekorras juba 33. looduskaitsekuu teema oli „Pärand täis
elu” ja see kestis 5. juunini, kesk-

FOTO: KESKKONNAMINISTEERIUM

Kumari looduskaitsepreemia sai Gennadi Skromnov

Looduskalendri looja Gennadi Skromnov ja
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

konnapäevani. Traditsiooniliselt toimus sel kuul hulk loodusüritusi. Nii
korraldasid keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid kõikides
maakondades ekskursioone, matku,
loenguid, viktoriine ja õppepäevi.
Keskkonnaministeerium

Sajandi lõpus tõenäoliselt meie jõgedel enam jääkatet ei teki
minud aruannet „Kliimamuutuse
mõju veeökosüsteemidele ning
põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud
arengusuunad” ning Euroopa Liidu
7. raamprogrammi projekti REFRESH
tulemusi, mis toetavad kliimamuuFOTO: TOOMAS JÜRIADO

8. mail peeti Tartus seminar, kus arutati, kuidas 2015.–2021. a veemajanduskavade koostamisel arvestada
kliimamuutuste mõju.
Seminaril tutvustati 2012. aastal
keskkonnaministeeriumi tellimusel Eesti maaülikoolis (EMÜ) val-

Võimas veerohke Narva jõgi on oma algusosas jäävaba ka külmadel talvedel

tuste arvestamist uuenevates veemajanduskavades.
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse hüdrobioloogiaprofessori Tiina
Nõgese sõnul halvendab kliimamuutus üldjuhul „veekogude seisundit
sarnaselt otsese inimmõjuga ja seetõttu peavad planeeritavad veekogude kaitse- ja tervendamismeetmed
olema selle võrra tõhusamad. Eestis
on kliimamuutus seni küll suhteliselt tagasihoidlik, kuid siiski juba
ilmne – eelkõige äärmuslike olukordade (põuad, tormid, üleujutused)
sagenemise näol”. EMÜ ja TÜ teadlaste koostatud aruande järgi toob
soojenev kliima endaga 21. sajandi
lõpuks kaasa Eesti siseveekogude
hüdroloogilise režiimi olulise muutuse. „Jõgede jääperiood muutub
lühemaks ning suuremas osas jõgedel jääkatet ei teki,” selgitas Nõges.
„Märgatavalt suureneb jõgede talveäravool, kevadine suurvesi jääb väiksemaks ja nihkub varasemale ajale,
millega kaasneb kevadiste üleujutuste vähenemine.”
EMÜ
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EUMETSAT-iga liitumine võimaldab paremini ilma ennustada
Riigikogu arutas mais, kas ratifitseerida Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni
(EUMETSAT) asutamise konventsioon ja selle muutmise protokoll.
Positiivse otsuse korral saab Eestist
EUMETSAT-i täisliige.
EUMETSAT-i peaeesmärk on arendada, hooldada ja kasutada Euroopa
meteoroloogiasatelliitide süsteemi,
mis saadab jooksvalt andmeid maailma ilmastiku protsesside kohta.
Laiemas plaanis jälgib EUMETSAT
kliimat ja keskkonnaseisundit ning
nende muutusi kogu maailmas. Eesti
on teinud EUMETSAT-iga koostööd
alates 2006. aastast, kuid täisliikmelisus annab rohkem võimalusi kasutada andmeid ning teha koostööd.

Enne täisliikmeks saamist saab riik
kasutada vaid valitud infot tunniajase
viivitusega. Täisliikmena on võimalus
ligi pääseda suuremale teabehulgale
ja andmed edastatakse operatiivselt
iga 15 minuti tagant, mis annab võimaluse keerulistes ilmaoludes teha
lähitundideks täpsemaid prognoose.
Lisateave on väga oluline eriti lennundusele, võimaldades ohtlikest
nähtustest ette hoiatada.
Ligipääs EUMETSAT-i andmetele
võimaldab näiteks saada satelliitidelt
täpset infot pilvetippude kõrguse ja
äikesepilvede asukoha kohta, jälgida suuremaid metsatulekahjusid ja
mere saastatust. Tuuleenergiatootjad
saavad tuuleandmete toel hinnata
tootmismahte ja võrgukoormust.

Täisliikmena saab Eesti kaasa rääkida kogu Euroopa elukeskkonda
mõjutavate strateegiate ja poliitika
kujundamisel ning teha koostööd
mitme rahvusvahelise organisatsiooni ja agentuuriga, ettevõtted saavad osaleda EUMETSAT-i välja
kuulutatud hangetes.
EUMETSAT-il on praegu 26 liikmesriiki, peale Eesti on veel nelja
riigiga sõlmitud koostöökokku lepped. Samamoodi kui Eestis on
konventsiooni ratifiseerimine pooleli ka Leedus.
Keskkonnaministeerium

Looduslike pühapaikade arengukavaga
tuleb kiiremas korras jätkata

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

9. mail peeti Tallinnas riigikogus looduslike pühapaikade arengukava konverents, kus toetati üksmeelselt
seisukohta, et pühapaikade arengukavaga tuleb kindlasti
edasi minna. Kiires korras tuleb hävimisohus pühapaigad
arvele võtta ning teha pühapaikade kaitset võimaldavad
seadusmuudatused. Väga oluliseks peeti ka üldsuse paremat teavitust ning ametkondade ja teiste osaliste senisest
tihedamat koostööd.
Ettekannetest selgus, et kaks kolmandikku Eesti
elanikkonnast peab looduslike pühapaikade kaitsmist
tähtsaks. Pühapaigad on ajalooliselt kõige ohustatum ja
vähem kaitstum mälestiste liik Eestis ning eeskätt unustamise tõttu on sajad pühapaigad eelolevatel kümnen-

Lohukivi Kassinurme hiiekohas Jõgevamaal

ditel jäädavalt hävimisohus. Euroopa kontekstis on Eesti
looduslikud pühapaigad aga ülimalt haruldased.
TÜ looduslike pühapaikade keskuse juhataja Ahto
Kaasiku sõnul on ette valmistatud ja muinsuskaitseametile üle antud looduslike pühapaikade arengukava
eelnõu aastani 2020. Üks selle mahukamaid eesmärke
on kaardistada ja inventeerida 70 Eesti kihelkonnas ligikaudu 2500 pühapaika. Arengukava maksumuseks on
kavandatud ligikaudu kuus miljonit eurot. „See summa
on suur, kuid kultuuripärandi teistes valdkondades tehtavaid investeeringuid silmas pidades kahtlemata jõukohane. Ainuüksi Tartu Jaani kiriku renoveerimiseks on
kavandatud sama palju raha, kui kulub kahe ja poole
tuhande hävimisohus oleva loodusliku pühapaiga kaardistamiseks, inventeerimiseks ja pühapaikade arengukava teisteks tegevusteks kokku,” ütles Ahto Kaasik.
Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma
endine esimees ja ERM-i direktor Tõnis Lukas ütles oma
sõnavõtus, et looduslikud pühapaigad on peale muinsus- ja looduskaitse ka rahvusliku julgeoleku küsimus.
„Traditsioonide säilitamine ja oma territooriumi hingestamine on laiemas plaanis iga rahva riigikaitseline tegevus,” ütles Lukas.
Konverentsi „Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008–2020”
korraldasid TÜ looduslike pühapaikade keskus, Hiite
Maja sihtasutus ja riigikogu looduslike pühapaikade
toetusrühm.
TÜ looduslike pühapaikade keskus
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ELF: konnatalgutel päästeti 17 210 kahepaikse elu
Eestimaa looduse fond (ELF) teatas 14. mail, et tänavuste konnatalgute „Konnad teel(t)” käigus päästeti
17 210 kahepaikse elu. Mitmes Eesti
paigas aidati 18. aprillist kuni 11. maini
kahepaikseid üle maanteede; talgutel
lõi kokku kaasa 186 vabatahtlikku.
Nagu eelmisel aastal oli konnade
rändamise aeg küllaltki pikk: paari
päeva asemel venis see paiguti mitme
nädala peale. Eelmise aastaga võrreldes aidati sigimispaikadesse rändel
aga tunduvalt rohkem kahepaikseid:
mullu päästeti ligi 11 000 kahepaikset. ELF-i vabatahtlike koordinaatori
Paul Hundi sõnul oli üks põhjus selles,
et eelmise aasta nelja päästekoha ase-

mel tegutseti nüüd viies paigas. Aga
Hunt kiidab ka talgulisi: „Väga tublid
ja toredad vabatahtlikud olid visad
ning parima rändeilmaga kestsid talguööd peaaegu kella kolmeni öösel.”
Kõige tihedam konnaliiklus oli
Tammiku talgukohas, kus aidati üle
tee koguni 7782 kahepaikset. Sealsel
parimal rändeööl 23. aprillil rändas
lausa 2565 konna. Võrtsjärve põhjaosas Leie-Oiu teelõigul aidati üle
tee kokku 4467 kahepaikset, kellest enamik olid kärnkonnad, ning
Harjumaal Kiisal 3664 kahepaikset,
kellest üle 3000 olid rohukonnad.
Tagasihoidlikumad rändearvud olid
Nelijärve talgukohas: 692 kahepaik-

set, kellest
31
olid
tähnikvesilikud; Raudojal sai abi
605 konna, kellest suurem osa olid
harilikud kärnkonnad.
ELF jätkab rändeinfo läbitöötamist
koos maanteeameti, keskkonnaameti
ja loomarändespetsialistidega. Üks
projekti siht on ju ergutada rajama
maanteedele konnatunneleid ja
muuta autojuhte hoolivamaks.
Konnapäästet toetas KIK ning korraldasid ELF, maanteeamet, keskkonnaamet ja MTÜ Põhjakonn.
ELF

20. mail leiti Läänemaal Noarootsi
vallas asuva Aulepa tuulepargi servast vigastatud merikotka vanalind,
kes ei suutnud lennata. Järgmisel
hommikul püüdsid Kotkaklubi liikmed linnu kinni ning toimetasid
Tartusse Eesti maaülikooli loomakliinikusse.
Läbivaatusel selgus, et kotkal on
puudu osa vasaku tiiva laba-hoosulgi koos sõrmeluudega (tiivaotsaluud) ja vigastus on tekkinud umbes
nädal aega tagasi. Sedastatud vigastust ning linnu leiukohta arvestades
võib kindlalt tõdeda, et kotkale sai
saatuslikuks kokkupõrge tuuliku tiivikuga. Elektrituuliku laba ots võib
liikuda väga kiiresti, mitusada kilomeetrit tunnis, ja on küllalt terav, et
kotkatiiva ots tömbilt maha lõigata.
Leitud merikotkas on emaslind,
kes on rõngastatud 1999. aastal Läti
lääneosas; alates 2007. aastast on
ta pesitsenud Aulepa tuulepargist
seitsme kilomeetri kaugusel asuvas
pesas. Tänavuaastase pesakontrolli
käigus nähti pesa juures ainult isaslindu; pesas on kaks poega, kelle seisundit Kotkaklubi järgmise kuu aja
jooksul jälgib.
Kotkastel ja teistel suure tiiva
siruulatusega lindudel, kes tõusvate
õhuvooludega tiirlevad, on kiiresti
liikuvaid elektrituulikute labasid
raske märgata. Seetõttu peaksid

FOTO: RENNO NELLIS

Merikotkas sai Eestis esimest korda tuulepargis viga

Vigastatud kotkas enne kinnipüüdmist

tuulikud paiknema haruldaste linnuliikide (kõik kotkaliigid ja musttoonekurg) pesadest vähemalt kahe
kilomeetri kaugusel; neid ei tohi püstitada kotkapesade ega põhiliste toitumisalade vahele.Tuulikuid ei ole
soovitatav ehitada rannikule ega selle
lähedale, sest rannikualadel otsivad
merikotkad sageli toitu. Rannikust
kaugemal on lindude hukkumise
tõenäosus väiksem.
Aulepa tuulepargi jaoks valitud
asukoht on senistest tuuleparkidest

Eestis üks ohutumaid, sest sealsed
tuulikud asuvad rannikust kahe kuni
viie kilomeetri kaugusel ja lähim
asustatud kotkapesa on kuue kilomeetri kaugusel. Siiski on lindudel
oht sealse 16 suure tuulikuga juhuslikult kokku põrgata. See juhtum
kinnitab elektrituulikute negatiivset
mõju ohustatud liikidele, eelkõige
röövlindudele.
Kotkaklubi, ELF ja Eesti
ornitoloogiaühing
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Linnumune ei tohi korjata ega linde pesitsusajal häirida
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Keskkonnainspektsioon tuletas mai keskel Haapsalus
aset leidnud juhtumit silmas pidades kõigile meelde, et
looduskaitseseaduse järgi on keelatud linnupesi ja -mune
tahtlikult hävitada ja kahjustada.
Nimelt sai Haapsalu kordon teate, et Topu sadama
läheduses on kummipaadiga merel kaks isikut, kes arvatavasti korjavad lindude mune. Keskkonnainspektorid
läksid teadet kontrollima ning selgus, et paadis oli kaks
Läänemaa meest, kes olid korjanud linnupesadest kokku
314 muna. Keskkonnainspektsioon konfiskeeris linnumunad ja alustas väärteomenetlust.
Eksperdi hinnangul oli tegemist üheksa linnuliigi
munadega, millest enamik ehk 176 muna pärines naerukajakate pesadest. Kaitsealuste linnuliikide mune nende
hulgas ei leidunud, kuid sellest hoolimata tuli keskkonnakahju suuruseks 1760 eurot. Meeste selgituse järgi ei
olnud nad seaduspiirangutest teadlikud ega osanud oma
tegu seadusrikkumisena käsitleda.
Looduses elavate lindude pesade ja munade tahtliku
hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise
eest näeb seadus ette rahatrahvi kuni 150 trahviühikut.
Peale selle tuleb hüvitada keskkonnale tekitatud kahju.

Pesitsusajal on paljudel väikesaartel kehtestatud liikumiskeeld

Kevadel tuleb matkajatel ja looduses liikujatel meeles pidada, et paljudel laidudel, rahudel ja väikesaartel on lindude pesitsusrahu silmas pidades kehtestatud
liikumiskeeld.
Keskkonnainspektsioon

Hea käbiaasta on taastanud Eesti metsaseemnevaru

FOTO: MRPANYGOFF/WIKIMEDIA

Kriitilise piirini vähenenud Eesti kuuseseemnete varu sai
tänu heale käbiaastale täiendust, millest jätkub riigimetsa
uuendamiseks järgmisel 10–12 aastal. Novembrist märtsini kestnud käbikorjamise hooaja jooksul ostis RMK valdavalt eraisikutelt 470 000 liitrit käbisid, millest saadakse
4500 kg kuuseseemet.
Tänavune käbikandvus oli iseäranis hea Põhja-Eestis,
enam-vähem hea Kesk- ja Edela-Eestis ning kehv LõunaEestis. Valdav osa käbidest tuli Viru-, Harju- ja Järvamaalt

ning põhiliselt varusid neid eraisikud riigimetsa lankidelt.
Nobedamate käbikorjajate saak ulatus 15 000–18 000
liitrini, keskmiselt toodi korraga 400–500 liitrit käbisid.
RMK maksis käbide eest 70 senti liitri eest, kokku teenisid eraisikud seeläbi üle 300 000 euro. Kogutud metsaseemneid kasutatakse metsakülvideks ja metsataimede
kasvatamiseks.
Kuuse käbikandvust mõjutab kuuse õitsemise intensiivsus ning ilmastik õitsemise ajal ja sellele eelnenud
aastal õiepungade moodustamise ajal, ühtlasi võivad
saagikust kahjustada kevadised hiliskülmad, tolmlemist
takistavad õitsemisaegsed vihmasajud, seen- ja putukkahjurid jne. Viimane suurepärane käbiaasta oli 2001.
aastal, tänavuse aastaga sarnane aga 2007. aastal.
Tavaliselt kogutakse käbisid lageraie käigus, mõnikord ka vahekasutusraiete käigus maha võetud puudelt.
Seemnevarumiseks sobiv okaspuumets peab olema vähemalt 50-aastane, korjatav käbi vaigujooksuta, putuka- ja
seenkahjustusteta. Käbid pannakse kuivatisse, kus neid
hoitakse seni, kuni seemnesoomused avanevad. Siis
raputatakse seemned käbidest välja, eraldatakse seemnetiivad, seemned puhastatakse ja sorditakse ning pannakse hoiule külmkambritesse.
Kokku on Eesti kuuseseemnevaru praegu 7700 kg.
Männiseemet on olemas kolme aasta varu ehk 2500 kg
ning kuna mänd kannab käbisid peaaegu igal aastal, ei
ole varumisega probleeme. Veel on Eesti seemnevarus
180 kg arukase seemet ja 31 kg muid seemneid.
RMK
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Vabaeluveteran liitus uustulnukatega
FOTO: DEAN INGWERSEN / BIRDLIFE

Austraallased püüavad kriitiliselt ohustatud endeemset
meelindlaseliiki Anthochaera phrygia päästa sel moel, et
loodusesse viiakse puurioludes sigitatud linde. Hiljuti lasti
Kirde-Victorias Chiltern-Mount Piloti rahvuspargis lahti
järjekordsed 38 lindu. Meeldiva üllatusena kohtasid linnukaitsjad nende seltskonnas peagi üht vana tuttavat.
Neid eukalüptimetsas nektarist ja putukatest toituvaid
meelindlasi on samas piirkonnas kahel korral ka varem
loodusesse lastud, nii et nüüd peaks sel moel Victoriasse
toodud linde olema veidi üle saja. Kõik nad on koorunud
ja üles kasvatatud Taronga loomaaias.
Et jälgida meelindlaste liikumisi uues kodus, märgistati 25 seekord vabastatud 38 linnust värviliste rõngaste
ja raadiosaatjatega, ülejäänud 13 said ainult värvirõnga.
Uustulnukail ei tundunud olevat kohanemisraskusi: otsemaid asuti toituma, napsates õhust putukaid ja sukeldudes puuvõradesse õite juurde. Esimestel päevadel jäi
valdav osa linde vabastamiskohast umbes kilomeetri
raadiusesse, vaid üksikud seiklesid kaugemale. Kolme
nädala jooksul hajuti mitmekilomeetrise läbimõõduga
alale. Tänu raadiosaatjatele selgus, et öödeks koonduti
ühisöömajale puude ladvus.
Veel pole olnud märgata, et vangistuses kasvanud linnud oleksid suhelnud vabast loodusest pärit liigikaaslastega. Küll ilmus aga välja üks 2010. aastal rahvusparki

Austraalia endeem meelindlane Anthochaera phrygia hüüdnimega
Sinine-Helelilla

toodud lind, kes liitus uustulnukate parvega. Seejuures
polnud lindu, kes kannab värvirõnga tõttu hüüdnime
Blue-Mauve (Sinine-Helelilla), näha olnud 2011. aastast
peale, aga nüüd oli ta taas kohal. Muidugi annab asjaolu, et vangistuses sündinud Blue-Mauve on nii hästi
vabaduses vastu pidanud, selle kaitsestrateegia toetajaile
tublisti plusspunkte.
BirdLife

Göteborgi ummikumaksu esimesed viljad

FOTO: WIKIMEDIA

Veebruarikuu Eesti Looduses (lk 5) kirjutasime, et
Stockholmi eeskujul seati nn ummikumaks sisse ka
Rootsi suuruselt teises linnas Göteborgis. Esimesed
kokkuvõtted näitavad, et eesmärk liiklustihedust kahandada on saavutatud. Küll võib maks aga minna rahvahääletusele.
Jaanuaris vähenes tipptunniliiklus linnas 20%, veebruaris 17%. Samal ajal suurenes sõidukiirus: põhja-

Göteborg on kuulus hea ja usaldusväärse trammisüsteemi poolest.
Fotol on taustal nüüdistramm, esiplaanil aga ajalooline rööbassõiduk,
mis sõidutab huvilisi turiste

poolsest eeslinnast Kungälvist sai varasema 22 minuti
asemel kesklinna nüüd 13 minutiga, linna lääneosast
vähenes sõiduaeg keskusesse 18-lt 15 minutini. Paranes
ühistranspordi täpsus, seda nii ummikumaksu kui ka
lisatud bussiradade tõttu. Ekspressbusside kasutajate
arv suurenes 18%, üldine ühistranspordi kasutus 3%.
Laekunud maksust kogunes 62 miljonit Rootsi krooni
(7 miljonit eurot).
Ummikumaksu suurus jääb vahemikku 8–18 krooni,
olenedes maksustatavasse piirkonda sisenemise ajast.
Õhtul, öösel, nädalalõppudel ja pühade aegu on sissesõit
prii. Ummikumaksu peavad tasuma vaid Rootsi kodanikud.
Miinustest on seni esile toodud asjaolu, et osa liiklusest on nüüd kandunud väikestele kõrvaltänavatele,
kus maksu ei koguta. Ühistranspordifirma Västtrafik
andmeil on seetõttu mõne tänava liikluskoormus senisest kolmandiku võrra suurem. Päris hästi ei saanud linn
hakkama ka „pargi ja sõida”-süsteemi rakendamisega:
mõned parklad on lihtsalt liiga väiksed ja täituvad hommikusel tipptunnil pilgeni. Sellest hädast püütakse peagi
üle saada.
Aga suurim oht Lääne-Rootsi suurima linna ummikumaksule on protestiliikumine, mille eesotsas on Rootsi
autosõitjate liit: maksu vastu on väidetavasti kogutud
juba 50 000 allkirja, mis on küllaldane, et panna küsimus rahvahääletusele.
ELTIS
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Eesti Looduseski on kirjutanud, et
Serengeti rahvuspargi, maailma rahvusparkide tõelise ikooni kohal ripub
suur oht: tansaanlaste soov rajada
läbi pargi põhjaosa tee. See lõikaks
läbi tohutu hulga gnuude traditsioonilised rändeteed.
Pikast kruusateest, mis ühendaks
Tansaania ranniku Victoria järvega
ning läänes asuvate naaberriikide,
näiteks Uganda, Rwanda ja Kongo
demokraatliku vabariigiga, jääks
50-kilomeetrine lõik rahvuspargi
territooriumile.
2010. aasta septembris avaldas 27
teadlast ajakirjas Nature nende plaanide
kohta kirgliku vastulause. Princetoni
ülikooli teadlase Andrew Dobsoni juhitud autorid väitsid, et kavandatav tee
põhjustaks suurima maakeral säilinud
rändesüsteemi kollapsi.
Norra tehnoloogiaülikooli bioloog
Eivin Røskaft, kes on koos Tansaania
kolleegidega Serengetis töötanud
kaks aastakümmet, kinnitab aga,
et see kirjutis on ülemäära emotsionaalne ja ignoreerib muu hulgas Tansaania inimeste õigust oma
saatust kujundada. Peagi ajakirjas
Conservation Biology ilmuvas artiklis
ütleb Norra loodusteadlane, et muidugi meeldiks paljudele Serengeti
sellisena, nagu ta oli kahe tuhande
aasta eest, aga ajaratast ei saa tagasi
keerata: „Me peame võtma arvesse
kogu ökosüsteemi – ja seal on vajadus uue tee järele”.
Røskafti väitel on tee-ehitusest
tingitud ohud hoopis väiksemad
nendest, mis tulenevad kliimamuutustest, vaesusest, ülemäärasest
rahvastikutihedusest ning metsade

FOTO: EIVIN RØSKAFT

Kas põhjatee tagaks Serengetile parema tuleviku?

Gnuud ületavad tuhandete kaupa Serengeti teid. Norralane Eivin Røskaft kinnitab, et
kavandatav põhjatee nende asurkonda ei ohusta

hävingust esmajoones Serengetist
põhja pool Kenyas. Serengeti põhjaosa ümbritsevate alade kogukonnad
on Tansaania vaeseimad, kus aasta
sissetulek on napilt sada dollarit inimese kohta. Mõneski pargilähedases
külas on perekondade keskmine suurus 11 inimest. Vaesus sunnib neid
inimesi salaküttima, sealhulgas kaitsealuseid loomi. Røskafti sõnul tuleks
neid selle asemel ergutada pidama
mesilasi, leidma elatist käsitööst ning
kogukonnapõhisest ökoturismist.
Norralane toob esile ka selle,
mille Serengeti pärast muretsejad
on millegipärast unustanud. Praegu

Serengetit läbiv teedevõrgustik
tükeldab gnuude poegimisalasid,
liikluskoormus neil teedel on aga
mõne viimase aastaga kolmekordistunud. Ainuüksi 2011. aastal sisenes
Serengetisse 120 000 sõidukit, millest
tervelt 85% vedas turiste. Uus tee
võtaks osa sellest gnuude poegimisalale langevast survest enda kanda.
Eivin Røskafti kinnitusel pole
kahtlust, et põhjatee tuleb: „Meie
võiksime aga anda tansaanlastele
nõu teha arendus nõnda, et see kahjustaks keskkonda võimalikult vähe.”
AlphaGalileo

Juulis alustab Eesti taimekasvatuse instituut
1. juulist alustab tööd Eesti taimekasvatuse instituut, mis ühendab
senise Jõgeva sordiaretuse instituudi
ja Eesti maaviljeluse instituudi valdkonnad ning võimaldab edaspidi
teha mahukamaid teadus- ja rakendusuuringuid.
Sellega koondatakse ühte asutusse
sortide ja agrotehnoloogiaga tegele-

mine, korraldatakse ümber struktuur
ja finantseerimine, et luua suuremad
uurimisrühmad ja parandada teadustöö võimekust.
Ümberkorraldustega on plaanis
suurendada koostööd ka ülikoolidega, et kaasata uurimistöösse enam
noorteadlasi ja tagada tegevusvaldkondade jätkusuutlikkus.

Esialgu on Eesti taimekasvatuse
instituuti kavandatud üheksa üksust:
neli teadus- ja arendusüksust (agrotehnoloogia, sordiaretus, taimekaitse
ja taimebioloogia), geenipank, seemnekeskus, arendus- ja haldusosakond
ning juhtkond.
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Uute kaitsealade loomine sai selgemaks
Võrgupaigast www.riigiteataja.ee/
akt/11804201300 leiate looduskaitseseaduse, milles 31. mail jõustus
mitu muudatust. Nimelt saab edaspidi uusi looduskaitsealasid luua
senisest avatumalt ja põhjendatumalt
ning tagatud on ka inimeste ligipääs
kallasradadele.
Maa-ala kaitse alla võtmise ettepaneku puhul lubab seadus seada
piiranguid, et loodusväärtused säiliksid, ent senini ei olnud piirangute aeg
seaduses kindlaks määratud. Nüüd
peab riik hiljemalt 28 kuu jooksul
otsustama, kas on vajalik kaitseala
luua või mitte.
Täpsemad raamid sai kohustus tagada juurdepääs kallasrajale.

Rannal või kaldal asuva kinnisasja
valdaja võib põhjendatud vajaduse
korral kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul kallasraja tõkestada,
kuid ta peab tagama tõkkest üle- või
läbipääsu kallasrajale. Kallasrada on
avaliku veekogu äärne kaldariba,
mida mööda võib vabalt ja takistamatult liikuda. Selle laius on laevatatavatel veekogudel kümme meetrit,
teistel veekogudel neli meetrit ja
suurvee ajal, kui kallasrada on üle
ujutatud, kaks meetrit.
Üks seadusmuudatus puudutab
jahiulukite lisasöötmist rahvusparkides, looduskaitsealadel ja püsielupaikades, milleks on vajalik kaitstava
loodusobjekti valitseja nõusolek.

FOTO: TOOMAS JÜRIADO
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Ka Vooremaa järvedel on mõnes kohas raske
kallasrajale jõuda. Fotol on Vudila perepark
Kaiavere järve ääres

Piirangu eesmärk on vähendada
nende loomade tekitatavat kahju
ohustatud kaitsealustele liikidele.

RMK metsateemalisel netiviktoriinil osales ligi 9000 õpilast
Võrgupaigas loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin saab teada,
kuidas kulges tänavune RMK interaktiivne metsaviktoriin ja millised
koolid olid edukaimad.
Juba kaheteistkümnendat korda
toimunud viktoriinil osales rekordarv klasse: 886 klassi 205 koolist üle
Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 8853
õpilast. Iga vanuserühma kümme
paremat klassi said auhinnaks tasuta

loodusõppeprogrammi või metsapäeva RMK looduskeskuses.
RMK Oandu looduskeskuse juhi
Tiina Neljandiku sõnul särasid parimate hulgas tuntud headuses Tõrva
ja Võhma gümnaasium ning Risti
põhikool ja Suislepa lasteaed-algkool, kuid tänavu kerkis eriti esile
August Kitzbergi gümnaasium
Karksi-Nuiast: sealsed õpilased saavutasid keskmises vanuserühmas

kolmikvõidu ja gümnaasiumiklasside
arvestuses kolmanda koha.
Uutest tulijatest oli edukaim Ala
põhikool: esikoht nooremas vanuserühmas ja neli klassi kümne parema
hulgas. Tublid olid ka Friedebert
Tuglase Ahja kool, Kernu põhikool, Nõva põhikool, Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasium, Aravete
keskkool, Juhan Liivi Alatskivi keskkool ja paljud teised.

Ilmunud on ohtlike jäätmete õppematerjalid
Ve e b i l e h e l w w w. s y k l i . f i / e n /
hazardous-waste/ on ohtlike
jäätmete õppematerjalide kogu
kodudele, koolidele ja ohtlike majapidamisjäätmetega kokku puutuvatele töötajatele. Selle on koostanud
Tartu keskkonnahariduskeskus koostöös Soome ja Läti partneritega

Nordplusi programmi ja KIK-i rahastatud projekti raames.
Õppematerjalide hulgas leidub
selgitusi tavalisemate kodumajapidamises tekkivate jäätmete kohta,
infot ohtlike jäätmete, näiteks patareide, akude ja valgustitega seotud
riskide kohta ning suuniseid, kuhu

viia ohtlikud jäätmed oma kodukohas.
Õppematerjale ilmestavad animatsioon, ristsõnad, slaidiesitlused, testid
ja harjutused.
Õppematerjal on koostatud inglise
keeles ning tõlgitud eesti, läti, soome
ja vene keelde.

Tornide linnuvaatluspäeval vaadeldi 168 linnuliiki
Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ)
veebilehelt www.eoy.ee/node/696
saab lugeda, kes olid need paarkümmend linnusõpra, kelle juhendusel vaadeldi linde 18. mail EOÜ
korraldatud tornide linnuvaatluspäeval.

Ilus kevadilm meelitas tornidesse üle saja linnuhuvilise.
Kuueteistkümnes vaatlustornis oli
kohal ka juhendaja, kahes tehti vaatlusi iseseisvalt. Kõige liigirikkamaks
osutus Kihnu saarel asuv Pitkänä
linnuseiretorn, kus vaadeldi 107 liiki

linde. Järgnesid Haeska linnutorn
Läänemaal 91 liigiga ja Räpina ranna
vaatlustorn Põlvamaal 81 liigiga.
Vaatlustornides pandi kirja kokku
168 liiki sulelisi, põnevaimad olid
rabapistrik, nõlva-lehelind, roohabekas ja valgetiib-viires.
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Kotkaid on õigusega peetud terava pilgu sümboliks. Kaeluskotkast võib Eestis kohata eksikülalisena. Pildil olev isend peatus 2005. aasta juunis
mõnda aega Torma kandis Rääbise külas

Maailm linnu
silmade läbi
Tuul Sepp, Lauri Saks

Iga inimene tajub maailma omamoodi. Kui ühel on palav, tunneb teine külma.
Sama toit on ühe jaoks hõrgutis, teise jaoks jälkus. Üht rahustav muusika on
teise jaoks talumatu lärm. Ilus metsaroheline värv tundub mõnele porine ja
tuim. Ometi on inimeste vahendid maailma tajuda peaaegu täpselt samad.
Linnud aga erinevad meist suuresti, ent samamoodi kui inimene toetuvad nad
tugevasti nägemismeelele. Seetõttu on äärmiselt huvitav välja uurida, kuidas
paistab maailm linnu pilgule.
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L

indude nägemine on teaduses
laiemat tähelepanu pälvinud
alles viimastel aastakümnetel.
See on üsna üllatav, arvestades lindude tähtsat rolli mitmesuguste ökoloogia- ja evolutsiooniprobleemide
uurimisel. Näiteks on viimasel ajal
väga suurt kõlapinda leidnud ausa
signaliseerimise evolutsioon: uuritakse, kuidas annavad loomad liigikaaslastele ja teistele olenditele edasi
teavet oma seisundi ja kavatsuste
kohta. Vahest isegi ebaproportsionaalselt palju on seejuures uuritud nägemisel põhinevaid signaale;
nende rohkuse poolest paistavad aga
silma just linnud, kes ongi kujunenud nähtavate signaalide uurimisel
klassikalisteks mudelorganismideks.
Et aga säärastest signaalidest aru
saada, peame teadma, kuidas linnud
õigupoolest näevad.

kestas eri värvi õlitilgakesed, mis
soodustavad värvuste eristamist, aga
enamikul imetajatel need puuduvad. Ka nägemisinfo töötlus närviteedes ja ajus käib eri liikidel üsna
eri moodi. Seega on alust arvata, et
linnud näevad maailma hoopis teisiti
kui inimesed.
Nägemine on võime tõlgendada
keskkonda, töödeldes nähtavas valguses sisalduvat informatsiooni.
Mõiste „nähtav valgus” aga erineb liigiti. Inimeste puhul tähendab see lainepikkuste vahemikku
380–740 nm. Lindude jaoks on nähtava valguse ülemine piir üsna sarnane, kuid alumine piir ulatub 315
nanomeetrini ehk ultravioletsesse
spektriossa [2].

Linnu silmad hõlmavad üldjuhul
vähemalt poole kolju mahust, kuid
inimesel vaid viis protsenti. Linnu
silma lahutusvõimet hinnatakse inimese omast tunduvalt paremaks:
rabapistrik märkab päevavalguses
lähenevat punarinda juba pooleteise
kilomeetri kauguselt. Linnu silma
võrkkestas on tunduvalt rohkem retseptorrakke kui meil, näiteks varblasel on neid kaks korda ja hiireviul
viis korda enam. Läätse kumerust
suudavad linnud muuta kaks korda
suuremas ulatuses kui inimesed.
Peale kõige paiknevad linnu võrk-

luse põhjal on need jagatud kaheks
tüübiks: kepikesed ja kolvikesed.
Kepikesed tajuvad peamiselt valguse
tugevust, kolvikesed aga värvusi (lainepikkusi).
Kolvikesed jagunevad omakorda
eri tüüpideks, mis tajuvad igaüks
oma kindlat lainepikkuste vahemikku. Mida rohkem kolvikesetüüpe
silmas leidub, seda rohkem värvitoone loom eristab.
Enamiku imetajate silmades on
vaid kaht tüüpi kolvikesi, teisisõnu,
imetajad on dikromaatilise värvitajuga. Ühed kolvikesed on tundlikud
rohelise, teised sinise värvuse suhtes.
Kõiki teisi värve tõlgendavad nad
kahemõõtmelisel skaalal, kahe puhta
spektritooni seguna. Põhimõtteliselt
on peaaegu kõik imetajad seega
puna-rohepimedad: nad ei erista
punast ega rohelist värvust.
Küllap ei vajanud kõigi imetajate
vaarisa, roti moodi loomake, oma
öise eluviisi tõttu kuigi head värvide
eristamise võimet, lastes sellel niiviisi
evolutsioonis kaotsi minna. Tema
eellased nägid tõenäoliselt siiski kolmest põhivärvist kokku segatud pilti.
Sellist pilti näevad näiteks kukkurloomad, kes on imetajatele lähim
evolutsiooniharu, ja paljud teised.
Dikromaatiline nägemine muidugi
ei tähenda, et näiteks koer ei suuda
punastel ega rohelistel pallidel üldse

Nähtavat valgust võimaldavad
tajuda silmas paiknevad valgustundlikud rakud. Kuju ja talit-
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Kormoranide erilised silmad näevad ühtviisi
teravalt nii maismaal kui ka vees
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Kühmnokk-luige noka värvus on tähtis
sootunnus: emase nokk on oranžikam
ja väiksema kühmuga. Linnud näevad
punast värvust vähemalt niisama hästi kui
meiegi, kiskjate silmis võib see aga rohelise
taimestikuga üsna ühte sulada

vahet teha. Aitab ju eri värvusi eristada ka heledus, mille tajumisel tulevad mängu teist laadi retseptorrakud
– kepikesed. Kes on omal ajal vaadanud spordivõistlusi mustvalgest telerist, mäletab ehk hästi, et ka siis oli
küllaltki lihtne teha vahet eri riikide
võistlusvorme kandvatel sportlastel.

Inimese nägemismeelt võib võrreldes teiste imetajatega pidada kaunis heaks. Kuigi lahutusvõimelt jääb
meie silm teistele imetajatele sageli
alla, suudame siiski märgata pilkases pimeduses tiku süütamist kahe
kilomeetri kauguselt ning värvusi
eristame paremini enamikust oma
süstemaatilise klassi kaaslastest.
Inimeste eellastel on evolutsiooni
käigus uuesti tekkinud kolmandat
liiki kolvikesed, mis on tundlikud
valguse punase spektriosa suhtes.
Mõneti võib öelda, et meie maailmas on kaks korda rohkem värve
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Kakrarahu kalakajaka koloonia pikaajaliste uuringute raames noka värvuse mõõtmiseks tehtud
foto. Nii noka kui ka silmaääre värvus on tõenäoliselt tähtis suhtlussignaal. Pildil on linnu silm
pooleldi kaetud läbipaistva silmalauga: küllap on silmalaugude läbipaistvus vajalik selleks, et
kiirel lennul silmi puhastades ja niisutades ümbrust siiski hetkekski mitte silmist kaotada

võivad samamoodi pidada värvipimedateks inimesi. Mis veel hullem,
nendega ühel meelel võivad olla ka
kalad ja roomajad, kellel on samuti
värvide tajumiseks kasutada enam
kui kolme tüüpi retseptorrakke!

Kuidas on võimalik linnu silmas
paiknevaid kolvikesi uurida? Ega
see lihtne pole. Peamise uurimismeetodina on kasutatud mikrospektrofotomeetriat, mis on keeruline,
kallis ning uuritavaile pehmelt öeldes ebameeldiv. Lindu hoitakse
mitu tundi pimedas ning tapetakse
seejärel võimalikult valutul viisil
ära. Silm eemaldatakse infrapunavalguse all ning võrkkest lõigatakse
JOONIS: L. SHYAMAL / WIKIMEDIA COMMONS

kui dikromaatilistel nägijatel. Peale
rohelise ja sinise kokkusegamise
saame segada veel sinist punasega ja
rohelist punasega.
Niisugune trikromaatiline, kolmemõõtmeline värvitaju on imetajate
seas omane veel vaid vana maailma
ahvidele ja möiraahvidele. Küllap on
see hädavajalik, et märgata džunglitihnikuis söögikõlblikke puuvilju.

Lindude ning ka mõnede kalade,
kahepaiksete, roomajate ja kukkurloomade kolvikestes paiknevad
pigmenti sisaldavad õlitilgakesed,
mis võimaldavad värvitoone veelgi
paremini eristada. Põhimõtteliselt
toimivad õlitilgakesed filtritena: eri
tüüpi kolvikestes sisaldavad nad eri
pigmente, lastes läbi vaid sellele kolvikesetüübile omase lainepikkusega
valgust.
Peale tavaliste kolvikeste on linnu
silma võrkkestas hulk nn topeltkolvikesi, mis koosnevad kahest
eri suurusega kolvikesest ja neelavad valgust pikkadel lainepikkustel.
Ehkki nende kolvikeste talitlus ja otstarve pole täpselt teada, arvatakse, et
kaksikkolvikesed ei ole seotud värvinägemisega, vaid tajuvad hoopis
liikumist.

Lindude puhul on asi veelgi huvitavam, nende värvitaju põhineb
koguni nelja tüüpi kolvikestel. Nii
nagu imetajatel, on ka lindudel olemas punast, rohelist ja sinist spektriosa (pikki, keskmisi ja lühikesi
lainepikkusi) tajuvad kolvikesed. Ent
lisaks paiknevad lindude võrkkestas
veel sellised kolvikesed, mis on tundlikud violetse ja ultravioletse värvuse
ehk eriti lühikeste valguslainete
suhtes.
Seega lisandub lindude värvitajumisvõimele nn neljas mõõde.
Nad mitte ainult ei näe ultravioletset
värvust, vaid nende maailma rikastavad ka selle kõikmõeldavad segud
kolme ülejäänud põhitooniga. Kui
meie nimetame värvipimedateks
koeri ja daltoonikuid, siis linnud

Valguse neeldumine vintlase silma kolvikestes [3]. Eri tüüpi kolvikeste neeldumiskõverad on
tähistatud eri värvidega. Inimesel, veel mõnedel ahvidel ja kukkurloomadel leidub ainult kolme
parempoolset tüüpi kolvikesi, meie näeme ainult kolme põhivärvi. Enamik imetajaid näeb aga
veelgi värvivaesemat pilti: neil leidub vaid kahte keskmist tüüpi kolvikesi, mis on tundlikud
sinise ja rohelise värvuse suhtes
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Mis on ühist nandulastel, kajaklastel, papagoilastel ja värvulistel?
Need on ainukesed neli praegu teadaolevat fülogeneesiharu lindude
seas, kus leidub ultraviolettkiirgust nägevaid liike. Ülejäänud lindudel
leidub küll samuti neljandat tüüpi kolvikesi, kuid see on tundlik pigem
violetse valguse suhtes. Pildil nandu (Rhea americana), austraalia
kuningpapagoi (Alisterus scapularis), merikajakas ja aed-lepalind

umbes kahemillimeetrise läbimõõduga tükikesteks. Väga keerukate ja
kallite aparaatide abil mõõdetakse
siis, millist spektriosa võrkkestatükil paiknevad kolvikesed neelavad
ehk millise spektriosa suhtes nad on
tundlikud. Sellel meetodil on omad
puudujäägid. Eri spektriosade suhtes
tundlikud kolvikesed ei pruugi paikneda üle kogu võrkkesta ühtlaselt ja
seetõttu võivad vähem arvukad retseptorid jääda märkamata.
Meetodi keerukus oligi põhjus,
miks pikka aega oli korralikumalt
uuritud vaid väheste linnuliikide
nägemisvõimet. Ilmselgelt ei saa niiviisi uurida näiteks ohustatud liike.
Siis aga töötati välja DNA-analüüsil
põhinevad meetodid, mis võimaldavad lindude nägemist uurida neile
ülemäära liiga tegemata.
Mismoodi need uued meetodid
toimivad? Kolvikeste värvuse taju-

mise võime tuleneb neis sisalduva
pigmendi, valgu opsiin tüübist.
Opsiinid sarnanevad oma talitluselt näiteks fotosünteesi pigmendi
klorofülliga ja nad suudavad neelata valgust kindlatel lainepikkustel
ning selle tulemusena käivitada pigmenti sisaldavates rakkudes teatud
reaktsioonid.
Rootsi teadlased arendasid seda
teadmist ära kasutades välja meetodi, mis võimaldab suhteliselt kerge
vaevaga kindlaks määrata, kas mingi
linnuliigi DNA-s paikneb ultraviolettkiirguse suhtes tundlikku opsiini
kodeeriv järjestus või mitte [11].
Uue meetodi suurim pluss on, et
linde pole vaja tappa, vaid piisab väikesest koeproovist. DNA analüüsiks
vajalik koeproov on imepisike kogus
ning selle võib võtta ka sulgedest,
limaskesta lahtistest rakkudest vms
viisil, linnule suuremat kahju tege-

mata. Nõnda sai teha ulatuslikke
uuringuid, kuhu kaasati ka väga
haruldased liigid, kasutades näiteks
muuseumide arhiive.

Üllatavad tulemused. Meetodeid
omavahel kombineerides on saadud üsna hea pilt eri linnuliikide
nägemisvõimest. Tulemused üllatasid teadlasi. Fotograafia ja käitumise
uuringute põhjal oli arvatud, et ultraviolettkiirgust suudavad näha kõik
linnud ja erandina tunnistati vaid
öise eluviisiga liike, aga nüüd ilmnes,
et UV-lainepikkuse tajumine ei ole
lindude seas sugugi väga laialt levinud. Siiski, UV-tundlikud kolvikesed
on olemas kõige laiemalt levinud linnuseltsil – värvulistel. Samuti näevad
ultraviolettkiirgust kajakad, nandud
ja papagoid. Ei maksa arvata, et need
linnud on omavahel lähedalt sugulased – vastupidi, nad kuuluvad fülo-
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Kakaduu inimese pilgu läbi (vasakul), pildistatuna ultraviolettvalguses (keskel; UV-peegeldus on näha heledama toonina) ja imitatsioon,
milline ta ligikaudu võiks paista liigikaaslastele või teistele tetrakromaatiliselt nägijatele: nagu näha, pole tegu sugugi kahvatu linnuga,
nagu esmapilgul paistab

võib ka lindudel UV-kiirgus aidata
toitu leida. Ilmselgelt on UV-nägemine
olulisem lindudele, kelle toiduobjektid seda valgust peegeldavad.
Paljude taimede õied ja viljad, näiteks tumesinised, lillakad või mustad
marjad, peegeldavad küpsena tagasi
UV-kiirgust, mida linnud oskavad
märgata. Taimele on kasulik äratada
lindude tähelepanu, kui ta vajab neid
appi levitama oma seemneid või tolmuterasid. Katses, kus vainurästastel
lasti valida mustikate vahel, mil-

lel oli ultraviolettkiirgust peegeldav
vahakiht alles või maha nühitud,
eelistasid linnud üldjuhul n-ö ultravioletseid marju [7].
Tuleb aga märkida, et see eelistus
oli õpitud. Linnud, kellel varem ei
olnud marjadega kogemusi, ei osanud UV-marju eelistada. Küllap peab
ju ka inimene õppima, et punane
õun on küps ja roheline toores.
Hiljuti tehtud katse Kesk-Ameerika
värvulise Agelaius phoeniceus’iga tõestas sama ideed. Kui lindudele anti
FOTO: ARNE ADER

geneetiliselt üksteisest üsna kaugel
asuvatesse seltsidesse.
Ülejäänud lindudel on olemas küll
neljas kolvikeste tüüp, kuid need ei
reageeri mitte ultraviolettkiirgusele,
vaid veidi pikema lainepikkusega
violetsele valgusele. Seega on lindude seas võimalik eristada põhimõtteliselt kaht nägemise tüüpi: nn
ultravioleti nägijad ja violetinägijad.
Muide, viimaste hulka kuuluvad värvuliste seltsist erandina ka varesed.
Seega, nagu inimeste puhul, võib
värvide eristamise võime evolutsioonis kergesti kaotsi minna ja uuesti
tekkida, olenemata mitte niivõrd loomade põlvnemisest, kuivõrd nende
eluviisist.

Miks on lindudel üldse vaja ultravioletti näha? Meie saame ju väga hästi
ka ilma hakkama. Sama hästi võiksid
koerad ja lambad meilt küsida, miks
meil on vaja näha punast. Nemad
tulevad ilma selleta ju kenasti toime.
Rohkem värvusi nähes saavad linnud keskkonnast vastu võtta enam
signaale ning toetuda maailma tajumisel tugevamalt nägemismeelele,
seevõrra leppida näiteks viletsama
kuulmise või haistmisega.
Nii nagu inimeste ja ahvide eellastel aitas punase värvi nägemine lihtsamini lehtede vahelt puuvilju märgata,

Vareslased on värvuliste seas vaeslapsed: nende jaoks vanajumalal ultravioletikolvikesi ei
jagunud. Muuseas, paljud marjad reklaamivad end lindudele just ultravioletti peegeldades
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Üks võimalus, kuidas ilma ultravioletitundlike kolvikesteta linnud võivad ultravioletti „värvi” objekte ometi näha, on fluorestsents:
ultraviolettkiirgus paneb objekti helenduma suurematel lainepikkustel. Fluorestsentsi tuntud näide on skorpionid, kelle otsimiseks pimedas on
ammust aega kasutatud UV-lampi: skorpioni kehakate muundab UV-kiirguse inimesele nähtavaks valguseks. Arvatakse, et fluorestsents aitab
ka skorpionidel endil keskkonnast pärit kiirgust tajuda. Pildil itaalia skorpion (Euscorpius italicus) tavavalguses (poegadega) ja UV-lambi all
FOTO: REMO SAVISAAR

vastikumaitselist UV-märgisega toitu,
vältisid nad edaspidi just UV-d peegeldavaid toiduobjekte [10].

UV-nägemine aitab jahti pidada.
UV-kiirgust peegeldavate märgiste
abil pole võimalik leida mitte ainult
taimseid, vaid ka loomseid toiduobjekte. Näiteks tuuletallajad näevad kõrgelt õhust uruhiire uriinilaike
maapinnal just tänu sealt peegelduvale UV-valgusele [9].
Siinkohal tasub tähele panna,
et tuuletallajad ei kuulu tegelikult
nende valitute hulka, kelle silmas
leidub UV-tundlikke kolvikesi. Ka
nii mõnigi teine linnuliik kanaliste,
tuvide ning röövlindude seast reageerib inimsilmale nähtamatutele,
ultraviolettkiirgust peegeldavatele
signaalidele, kuigi nende lindude
võrkkestas peaks olema vaid violetitundlikke kolvikesi ja järelikult ei
tohiks nad näha alla 400-nanomeetrise lainepikkusega värve.
Kuidas nad selle saavutavad, pole
teada. Võib-olla aitavad siiski kaasa
needsamad „violetikolvikesed”, võibolla aga suudavad linnud lihtsalt
eristada samade signaalide iseloomulikku heledust, nii nagu eelmainitud
koerad eristavad rohelist ja punast
palli. Pealegi võib ultraviolettkiirgus põhjustada mitmete keemiliste
ühendite fluorestseerumist (elektromagnetkiirguse mõjul helendumist)
suurematel lainepikkustel, sellistel,
mida on näha ka ilma UV retseptoriteta. Näiteks eespool mainitud

Meie näeme sinitihase pealage sinisena, neile endile näikse aga hoopis rohkem korda minevat
selle ultravioletne toon: kui isase soengut päikesekreemiga võida, põlgavad emased ta
viletsaks vennikeseks

hiire lõhnamärgised mitte ainult ei
peegelda ultraviolettkiirgust, vaid ka
fluorestseeruvad ultraviolettkiirguse
toimel.
Ultraviolettkiirgust peegeldavad ka paljude putukate katted.
Oletataksegi, et näiteks väikestel
värvulistel on UV-nägemine välja
kujunenud just seetõttu, et sellest on
kasu toidu hankimisel. Sama mündi
teise poolena näib, et paljude putukate UV-signaalid on lindude kisklussurve tõttu n-ö peitu pugenud.
Näiteks päevaliblikate tiibadel leidub UV-märgiseid kuni kolm korda
harvemini kui pimedas tegutsevatel liblikatel. Ööliblikatel paiknevad

UV-märgised aga peamiselt tagatiibadel, mis päevasel ajal on eesmise
tiivapaariga kaetud.
Ka paljud krüptilised ehk varjevärvusega röövikud ei eristu oma
harilikust taustast isegi ultraviolettkiirguses vaadatuna. Mõne teise
rööviku puhul aga, kes peegeldab
tugevasti ultraviolettkiirgust, oletatakse n-ö UV-aposematismi ning isegi
UV-mimikrit: tugeva UV-värvusega
hoiatavad nad linde oma mürgisuse
eest. Kas sel oletusel on tõepõhi all,
ei ole paraku veel teada. Katsetes on
linnud siiski pigem eelistanud kui
vältinud ultraviolettkiirguses peegelduvaid saakobjekte [1].
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Veelgi enam, katses, kus osa isaslindude peasulgede ultravioletsust
vähendati tavalise päevituskreemiga, selgus, et emased sinitihased
varieerisid isaslinnu ultravioletsete
ornamentide kvaliteedi järgi ka
oma investeeringuid järglastesse.
Pesakondades, kelle pereisade
peasulgi oli päevituskreemiga tuhmistatud, hoolitsesid emad poegade
eest märksa vähem [6]. Kui kaasa
UV-d ei peegelda, eeldab emalind, et
ta on vilets vennike ja küllap kanduvad isa viletsad geenid ka poegadele.
Sellistele järglastele pole mõtet kuigi
palju energiat raisata, pigem hoida
jõudu kokku ja loota järgmisel sigimiskorral parem partner leida.

Salajane suhtluskanal. Kuna enamik imetajaid ultravioletti ei näe, on
arvatud, et sellistest märgistest võib
olla kujunenud lindude salajane,
röövloomade eest varjatud suhtluskanal. Imetajate seas on siiski võrdlemisi vähe kiskjaid, kes nägemismeele
abil väikeseid värvulisi jahivad, tunduvalt tähtsamad vaenlased näikse
olevat teised linnud. Ent ilmselt ei
näe väikeste värvuliste ultravioletseid ornamente ka nende peamised
lindudest vaenlased: kullid, kakud ja
varesed. Seega võib UV-nägemistüüp
olla tõepoolest kujunenud värvuliste
seas kui privaatne, röövloomade eest
varjatud suhtluskanal [8].
Linnuriigi värvidekeele tundmaõppimisel teeb
inimkond alles esimesi kobavaid samme.
Pildil on siidisaba

Toidu leidmine pole UV-nägemise
ainuke otstarve. Nii mõnelgi linnuliigil leidub ultraviolettkiirguses peegelduvaid sulestikukaunistusi. Need
UV-ornamendid arvatakse olevat
väga tähtsad signaalid lindudevahelises suhtluses, etendades olulist rolli
näiteks sugulises valikus.
Sinitihased, kelle peasuled paistavad inimsilmale üsna ühtemoodi,
võivad liigikaaslaste silmis sootuks
erineda. Ühes lihtsas paarilisevaliku
katses selguski, et sinitihased eelistavad sellist vastassugupoole esindajat, kelle sulestikult peegeldub tagasi
enim ultraviolettkiirgust [5].

Hüübil ja paljudel teistel kalu varitsevatel veelindudel on silmad nihkunud pea alaküljele: nii
on hõlpsam jalge ees siblival saagil silma peal hoida
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Miks kõik loomad ei näe UV-d?

Mida ja kellele kõneleb musträhnipoiste punane pealagi, võib vaid aimata

FOTO: LAURI SAKS

Kui UV-nägemine on nõnda kasulik, miks ei ole UV-kolvikesi kõigi
lindude või üldse kõigi loomade silmades? Peapõhjus on arvatavasti
UV-nägemise kõrge hind, mis tuleneb ultraviolettkiirguse bioaktiivsetest omadustest. Nimelt vigastab
UV-kiirgus kudesid ja biomolekule
ning võib esile kutsuda mutatsioone
ja oksüdatiivset stressi – oksüdeerivate ainete üleliiga organismis.
Silm aga on kaunis õrn organ ning
UV-kiirguse kahjustuste suhtes eriti
tundlik. Näiteks kae arvatakse tekkivat tihtipeale just oksüdatiivse stressi
mõjul ning on välja selgitatud, et
UV-kiirgus on väga tõhus kae tekitaja. Inimsilma uuringud ongi andnud alust arvata, et me ei taju UV-d
mitte seetõttu, et meie silmades olevad retseptorid ei võiks evolutsiooni
käigus saavutada võimet sellise lainepikkusega kiirgusele reageerida,
vaid sellepärast, et meie silm ei lase
UV-kiirgust üldse läbi.

FOTO: SVEN ZAČEK
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Tuttvardi silm rannataimestikus: nii näeb
kui ka näitab. Vaevalt, et evolutsiooni pliiats
joonistas kollase rõnga linnu silma ümber
ilmaasjata, küllap on sel midagi tähtsat
kaaslastele edasi öelda

Aga kuidas kaitsta silma ultraviolettkiirguse eest ja samas hoida alles
võime näha ultravioletti kui värvust? Selleks on silmadesse liigse
ultraviolettkiirguse ning sellest tuleneva oksüdatiivse stressi puhverdamiseks koondatud hulk kaitsvaid
molekule: antioksüdante, eelkõige
karotenoide, näiteks luteiini. Ka
inimestele apteegis müüdavate silmahoolduspreparaatide peamine
toimeaine on seesama luteiin.
Samuti arvatakse, et üks eelmainitud õlitilgakeste ülesanne linnu
silmas on neelata ultraviolettkiirgust, et piirata selle pääsu üksnes
UV-retseptorite fotopigmendile.
Seega näevad linnud maailma
hoopis teistmoodi kui inimesed.
Inimese „vaatenurgast” tehtud järeldused lindude toitumiskäitumise,
omavaheliste suhete või sulestiku
värvuse otstarbe kohta võivad niisiis
kergesti osutuda ekslikeks. Veelgi
enam, ka kõik linnud ei näe kaugeltki ühtmoodi, ilmselt erineb nn
violetitundlike lindude maailmapilt
oluliselt nn ultravioletitundlike lindude omast. Vaid hoolikalt läbimõeldud meetodid ning aparaadid aitavad
meil ületada inimmeelte seatud
raame ning saada vähemalt teoreetiline ettekujutus sellest, milline näeb
välja lindude maailm. ■
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Kohamaimude
seisund suurjärvedes
Kai Ginter, Külli Kangur

Koha (Sander lucioperca) on peamine avavees elutsev röövkala Euroopa
eutrofeerunud veekogudes. Nõnda on ta olulisel kohal ka Eesti suurjärvedes:
Peipsis ja Võrtsjärves. Ühtlasi on koha nõutud püügikala. Tema arvukus on aga
viimastel aastatel kahanenud, kuigi võiks hoopis suureneda.

Keskkonnaolud on kohale meeltmööda, kuid tema arvukus seda ei
kajasta. Eesti suurjärvedes Peipsis ja
Võrtsjärves on vee toitesoolade (fosfori ja lämmastiku) sisaldus suurenenud ning aastate jooksul järve uhutud
reostuse tõttu on vohama hakanud
vetikad. Üksiti on muutunud kalade
elukeskkond [9], näiteks on alates
1920. aastatest mõlemas meie suurjärves tõusnud suvine maksimumveetemperatuur [6, 13]. Mitu uuringut
on kinnitanud, et soojem ja toiteelemendirikkam vesi on kohale meele

FOTOD: TIIT HUNT

T

ippkiskjana on koha ökoloogiline roll ohjeldada lepiskalade
arvukust ja hoida tasakaalu
kalakoosluses. Ent koha võib oma
toiduvalikuga mõjutada ka vee
kvaliteeti, suurendades isegi fütoplanktoni hulka ja vähendades vee
läbipaistvust, kuid see oleneb muu
hulgas veekogu toiduahelate iseärasustest [2].
Seega võib koha toiduahela kaudu
muuta suvel vetikavohanguid jõudsamaks. Peale selle on koha üks
tähtsamaid püügikalu, kelle varude
suurusest on huvitatud kalurkond.
Suure nõudluse ja kõrge hinna tõttu
on koha viimastel aastatel andnud
märkimisväärse osa kalurite sissetulekust. Seepärast on tähtis uurida
koha toitumist, et mõista kohavarude suurust, ökosüsteemi seisundit
ja veekogu toiduahelaid mõjutavaid
tegureid.

¥ 1. Koha läbib oma arengus toitumisnihke: esialgu püüab ta toiduks väikesemõõdulisi
zooplanktereid, mõnevõrra hiljem juba suuremaid planktereid ja lõpuks kalu

järele [11]. Viimasel paarikümnel
aastal ongi koha arvukus Peipsis ja
Võrtsjärves olnud üsna suur, seevastu viimastel aastatel on olukord
halvenenud. Muutunud keskkonnaolud meie suurjärvedes sobivad nüüd
paremini pigem kiisale ja latikale.
Soe vesi ja suur toitelisus ei ole
ainsad, mis koha heaolu määravad. Põlvkondade tugevust mõjutab
eelkõige noorjärkude ellujäämus,
mis omakorda oleneb sobiva toidu
olemasolust. Nagu paljud teised
röövkalad läbib ka koha organism
kasvuga seotud toitumisnihke: enne
kalatoidule üleminekut sööb ta

loomset hõljumit, mis koosneb väikestest veeselgrootutest (¥ 1).
Koha peetakse spetsialiseerunud
röövkalaks, kes üldjuhul hakkab
kaladest toituma juba esimesel elusuvel [1]. Kui ei ole sobivaid saakkalu, aeglustub kohamaimude kasv.
Jõudmata esimesel kasvusuvel toitumisnihkeni, söövad maimud, kes
peaksid sel ajal koosluses täitma
juba röövkala rolli, tunduvalt kauem
zooplanktonit, käitudes nii hoopis
lepiskaladena.
Seega oleneb kohapopulatsiooni
suurus ja tugevus paljuski sellest, kui
rikkalikult on neil esimesel eluaastal
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¥ 2. Uuringu aines tuli koguda välitöödel traalpüügiga, seejärel kalad sortida ning siis laboris mikroskoobi all maimude maosisu kindlaks teha

toitu. Meie suurjärvede muutunud
keskkonnas ei lähe kohamaimud
kiiresti üle kalatoidule, vaid peavad
särje ja kiisaga edasi võistlema zooplanktoni pärast või rajama oma lootused hoopis põhjaloomadele.

Viimati uuriti kohamaime üle poole
sajandi tagasi. Kohapopulatsiooni
arvukuse vähenemise põhjusi tuleks
otsida selle kala toitumisharjumuste
muutuses esimesel elusuvel.
Noorte kohade toitumist Peipsis ja
Võrtsjärves uuriti viimati üle poole
sajandi tagasi [3, 4]. Sellest ajast peale
on järved eutrofeerumise ja kliimamuutuste tõttu suuresti muutunud,
mistõttu on taas päevakorda tõusnud
ka noorkohade toitumisuuringud.
Meie töörühm alustas uuringuid
2007. aastal, et selgitada välja, miks
koha arvukus on viimastel aastatel kahanenud, kuigi võiks hoopis

suureneda, sest olud paistavad justkui soodsad. Selle jaoks tehti jäävabal ajal igas kuus katse-traalpüüke
Peipsil ja Võrtsjärvel. Püütud kalad
mõõdeti ja kaaluti, noorkalu hoiti
külmas, et neid hiljem veel uurida.
Toitumine selgitati laboris mikroskoobi all: uuriti nii koha kui ka
kiisa, särje, ahvena ja latika noorkalade soole ning mao sisu (¥ 2).

Noorkohad sõid pool sajandit tagasi
tinti ja olid pikemad. Karl Ernst
von Baeri uuringutest teame, et
poolteist sajandit tagasi elutses jahedat ja võrdlemisi puhast vett eelistavat tinti Peipsis väga palju. Püüti
isegi välja mõelda mooduseid, kuidas
selle kala arvukust vähendada. 1950.
aastate keskel toodi Peipsist võrgulinadega tindimarja Võrtsjärve ning
järgnevatel aastatel oli ka selles veekogus teda küllaldaselt [7, 9].

Tinti peetaksegi oma saleda keha
tõttu väiksele kohale sobivaimaks
esmaseks saakkalaks [1]. Tema rohkuse ajal hakkasid kohamaimud juba
esimese elusuve keskel toituma väikestest tindimaimudest. Üleminekul
zooplanktonilt kalatoidule hakkab
kohamaimude pikkus jõudsalt suurenema, ulatudes esimesel elusügisel
11 sentimeetrini (¥ 3) [3, 4].
Koha parimad ajad Peipsis ja
Võrtsjärves jäävadki 1980. aastate
lõppu, kuid selle kalaliigi seisund
oli üsna hea veel lähiminevikus.
Viimase kümnendi kuumad suved
ja tugevad vetikavohangud on üks
põhjus, miks tindivarud Peipsis ja
Võrtsjärves on peaaegu kadunud.
Noorkohade toitumise mõttes on
mõlemas suurjärves tekkinud paradoksaalne olukord: peenkala leidub küll palju, kuid tindi arvukus
on mõlemas järves järsult vähene-
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¥ 3. Kui tinti leidub küllaldaselt, võivad kohamaimud esimeseks
sügiseks kasvada poole pikemaks kui aastatel, mil tinti järves ei ole
või on väga vähe
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Nigel on ka zooplakterite valik. Seega ei ole Peipsis ega
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planktoni koosluse kevadise puhanguga kui koha areng.
Kolmandaks on koha konkurendid füsioloogiliselt paremini kohastunud toituma zooplanktonist.
Sestap ongi kiisa ja särje maosisu koguse poolest
märksa suurem kui niisama suurel kohal (¥ 6). Kiisa
ja särje noorkalad kohanevad muutuvate oludega kiiremini ja nende toitumine on tunduvalt paindlikum. Kiisk
on omnivoor, kes võib süüa nii zooplanktereid, putukate vastseid, kalamarja kui ka muud, keda õnnestub
kinni püüda; särje toidus on olulisel kohal veel taimede
pealiskasv. Eesti suurjärvedes varem koorunud kiisa- ja
särjemaimudel on kõht rohkem täis ning seega on neil
kohamaimude ees selge kasvueelis. Nõnda ongi kalatoidule üle minemata kohamaimude pikkus enne talve
keskmiselt vaid kuus kuni seitse sentimeetrit.
Koha levila lõunapoolsetel aladel on olukord mõnevõrra teistsugune: seal saab ta ilma tindita hakkama ja
tema saakkalad on teised. Üksiti on kohamaimud võimelised neelama ka kiisa, nuru ja teiste sealses piirkonnas arvukate kalade maime, sest tõenäoliselt ei ole seal
kalade kudemise vahed sedavõrd suured; teistel kalamaimudel ei ole ka suurt kasvueelist.
Tindi vähesuse tõttu on kohamaimude kehva käekäiku
täheldatud ka Soomes [17] ja Venemaal [15]. Sellest saab
järeldada, et koha on oma levila põhjapiiril väga tundlik
keskkonna ja toiduvarude muutuste suhtes.

¥ 4. Kalamaimude keskmine pikkus (novembris) on vaadeldud
järvedes aja jooksul omajagu muutunud: viimase kümmekonna
aasta vältel on nad olnud varasemast märksa lühemad. See
tuleneb sobivate toiduobjektide puudusest, ühtlasi mõjutab lühem
kehapikkus oluliselt noorkalade edasist edukust (näiteks ellujäämist
talvel)

nud ning seega puudub noorel kohal sobivaim esmane
saakkala.

Miks teised kalamaimud ei sobi niisama hästi kui tint?
Koha, eriti noorte isendite neelu suurus piirab toidupalade valikut. Esimesel elusuvel ei ole ta võimeline neelama saakkala, kelle pikkus on tema enda keha pikkusest
üle 60% [1]. Meie uuringute järgi on aga särje, ahvena,
kiisa, latika ja teiste kalade maimud Eesti suurjärvedes sügiseks peaaegu niisama pikad kui kohamaimud
(¥ 4, 5). Pealegi võib kiisk oma teravad uimekiired
püsti ajada ja nii pääseda röövkala haardest; ka kõrgema
kehaga latikamaime pole noorkohal kerge neelata.
Sellise pikkuse on noorkalad suve lõpuks saavutanud
mitmel põhjusel. Esiteks koeb enamik siinseid kalaliike
kevadel enne koha. Seega on neil ajaline kasvueelis.
Teiseks on teiste kalamaimude areng kliimamuutuste
tõttu ilmselt paremini ajastatud (sünkroonis) zoo-

Võrtsjärves kohamaimude jaoks piisavalt sobivat esmast
saakkala, ent ka zooplanktoniga on kehvasti. Toitelisuse
kasvu ja sinivetikate vohangu tõttu on vähenenud suurte
vetikatoiduliste zooplankterite hulk. Nemad oleksid kalamaimudele aga energiaküllane toiduobjekt. Võrreldes
1950. aastatega on Võrtsjärve kohade toidus tunduvalt
vähem suuri zooplanktereid. Mõnevõrra rohkem leidus
neid Peipsis elutsevate kohade toidus kui hüpertroofse
Võrtsjärve asukate maos (¥ 7).
Kalamaimudele meeltmööda olevate zooplankterite
hulk omakorda väheneb vetikakoosluste muutuste tõttu.
Neis domineerivad pikad niitjad vetikaliigid ei ole filtreerivatele zooplankteritele kuigi kohane toidus. Peale selle
võivad zooplanktereid kahjustada sinivetikamürgid [5].
Ühelt poolt kehv zooplankterite valik ja teiselt poolt
tugev konkurents särje, kiisa, ahvena ja latikaga tingib
asjaolu, et kohamaimud ei saa piisavalt toitu ning nende
energiavajadus võib jääda rahuldamata. Kehvasti toitunud
noorkalad kasvavad aga aeglasemalt, nad ei pea tihti vastu
kesksuvisele kuumale ja öisele hapnikupuudusele sinivetikavohangu ajal; ühtlasi on nad kerge saak teistele röövkaladele. Suuremat energiavaru on vaja ka selleks, et talvel
ellu jääda. Seega on kohal vaja otsida uusi toiduobjekte.
Mõned teadlased on seisukohal, et kui järves ei leidu
suuri zooplanktereid ega sobivaid saakkalu piisavalt,
võib koha hakata toituma hoopis põhjaloomadest [14,
16]. Näiteks surusääskede vastsed annaksid küllaldaselt
energiat, et valmistuda talveks. Võrtsjärves on põhjaloomadest toituvaid kalu aga väga palju ning konkurents
selle toidu pärast juba niigi suur [8, 7]. Seetõttu leidus
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¥ 5. Uuring näitas, et latika (ülal vasemal), ahvena (ülal keskel), särje (ülal paremal koos viidikatega) ja kiisa (all vasemal) noorkalad on
sügiseks peaaegu niisama pikad kui koha (all paremal), kuid väiksed kohad suudavad neelata vaid toiduobjekte, mis on kuni 60% nende enda
pikkusest. Teistel kalamaimudel on veel muidki eeliseid, mistõttu on neil kõht rohkem täis ja kohamaimude ees selge kasvueelis
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on kirjanduses väidetud, et alla 10 cm pikkused kohamaimud ei ole võimelised talve üle elama. Neil on siis
liiga vähe energiavarusid ja suurem tõenäosus langeda
röövkalade saagiks [12, 7]. Tehtud uuring kinnitas vastupidist: isegi 5 cm pikkused kohamaimud suudavad talvel
hakkama saada. Seda on soosinud pehmed ja lühiajalised
talved.
Seega on noorkohadel võimalus hakata kaladest toituma alles teisel elusuvel, kui koorub uus põlvkond
kalamaime. Jõudmata esimesel kasvusuvel loomplanktonitoidult kalatoidule üle minna, söövad kohamaimud
ligi pool aastat kauem zooplanktonit, käitudes nii hoopis lepiskaladena. Selline olukord võib märkimisväärselt
mõjutada troofiliste tasemete vahekorda ja kogu järve
ökoloogilist tasakaalu: kui kalamaimud söövad ära suure
osa loomhõljumist, ei saa viimane piirata vetikate vohangut; vetikaküllus võib sageneda ning energia edasikandumine toiduahelas muutub.
Siiski pole kohamaimude arvukus vaadeldavates veekogudes nii suur, et nad võiksid vetikate vohamist suuresti mõjutada. Peamiselt on see seotud pigem vee liigse
toitesoolasisaldusega ja soodsate ilmaoludega (tuulevai-

ahven

Käituvad lepiskaladena pikemat aega kui varem. Siiani

kus, intensiivne kiirgus) ning väikeste zooplankterite
suutmatusega tarvitada toiduks suuri vetikaid. Pealegi
võivad sinivetikad eritada mürke, mis takistavad zooplanktoni arengut.
Kuigi noorkohad ei mõjuta otseselt vetikate rohkust,
võivad nad kaudselt toiduahelate kaudu kaasa aidata
edasisele eutrofeerumisele ja sellega kaasnevale vetikavohangule.
Esimese elusuve lõpus endiselt zooplanktonitoidul olevad kohamaimud ei täida röövkala rolli (kuigi võiksid
Maosisu kaal (mg)

põhjaloomi Võrtsjärve kohamaimude toidus harva. Ent
ka Peipsis, kus põhjaloomastiku keskmine biomass on
kolm korda suurem, oli noorkohade kõhus arvukalt
põhjaselgrootuid vaid ühel uurimisaastal.
Nõnda on kohamaimud toitumisvõimaluste vahel lõksus: konkurents on tugev nii nigelavõitu zooplanktoni
kui ka põhjaloomade pärast ning kalatoidule üleminekuks ei ole sobivat saakkala.

20
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0

¥ 6. Kalamaimude maosisu kaal suvel ja sügisel Võrtsjärves. Särje
ja kiisa noorkalade toidupala oli alati raskem kui kohal ja ahvenal,
kelle toitumine on paindlikum (st sobivad mitmesugused toiduobjektid) ja seega leiavad nad ka kasinas olukorras midagi suupärast
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Peipsi

Võrtsjärv
Chironomus plumosus
Bosmina spp.

Daphnia sp.
Mesocyclops leuckarti

Chydorus sphaericus

Leptodora kindti

Mesocyclops leuckarti
Bosmina spp.

Leptodora kindti

Bythotrephes longimanus
* pisikesed loomorganismid ei ole mõõtkavalises suhtes

¥ 7. Kohamaimude arvukamad toiduobjektid esimesel elusuvel Peipsis ja Võrtsjärves. Peipsi järves on kohade toidus mõnevõrra rohkem suuri
zooplanktereid, nagu Bythotrephes longimanus, Daphnia galeata ja Leptodora kindti. Need liigid on hüpertroofsest Võrtsjärvest juba kadunud
või on nende arvukus seal väga väike. Siiski domineerivad mõlemas järves kohamaimude toidus aerjalgsed (eelkõige Mesocyclops leukcarti),
kes ei ole kõige sobivam toiduobjekt oma kiire liikumise ja suuruse poolest. Vähemal määral toituvad kohamaimud väikesemõõdulistest
zooplankteritest, nagu Chydorus sphaericus ja Bosmina perekonna liigid Bosmina c. coregoni, B. longirostris, Peipsi järves ka B. thersites,
B. berilonensis ja B. gibbera. Peipsi kohamaimude toidupaladeks olid veel hariliku surusääse (Chironomus plumosus) vastsed

seda juba teha) ega piira teiste kalade arvukust. Selle
tõttu on järves rohkem peenkala, kes kõik toituvad zooplanktonist, vähendades seeläbi loomhõljumi hulka
veelgi. Intensiivse püügi tõttu on kohapopulatsioon ka
noorenenud: suured kohad on välja püütud ja vähem on
suuri röövkalu, kes lepiskalade arvukust vaos hoiaksid.

Kokku võttes. Eesti suurjärvedes on kohamaimude toitumine viimase poole sajandi jooksul oluliselt muutunud.
Selle peapõhjus on veekogude suurenenud toitelisus,
kuid ka kliimamuutused. Noorte maimude toitumisnihe – üleminek zooplantonilt kalatoidule – saabub kala
arengus varasemast hiljem ja see on nõrgendanud kohapopulatsiooni. Nõnda on väiksematel isenditel raskem
talve üle elada ja nende kasvutempo on samuti aeglasem.
Teiselt poolt on veekogu jäätunud varasemast lühemat
aega ning see on suurendanud võimalust kohamaimudel
talvel ellu jääda.
Seega läheb kohal nüüd kauem aega, et hakata täitma
järves röövkala rolli. Peale selle püütakse suuri röövkalasid meie suurjärvedes liiga intensiivselt, mis omakorda on
nõrgendanud kohapopulatsiooni ning seeläbi on muutunud troofiliste tasemete vahekord ja ökosüsteem kui
tervik. ■
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Segadus Otto von Kotzebue
sünniaja ja -kohaga
Vello Paatsi

E

estikeelse Vikipeedia väitel sündis Otto von Kotzebue 1788.
aastal, ingliskeelse järgi aga
1787. Esimene sünniaasta on tulnud kasutusele vanemate venekeelsete teatmeteoste kaudu, kuid see
aastaarv on vale. Sellele juhtis juba
kümnendite eest tähelepanu Vello
Kaavere [3].
Baltisaksa allikad muidugi sünniaastaga ei eksi. Keerulisemaks lähevad asjad Kotzebue sünnikuupäeva
ja -kohaga. Enamiku teatmeteoste
andmeil on Kotzebue sünnikuupäev
19. detsember vana kalendri järgi
või 30. detsember uue kalendri järgi
ning sünnikoht Tallinn. Liina Ilves
on diplomitöös „O. v. Kotzebue elu
ja uurimisreisid” ühena esimestest
kirjutanud, et tuntud meresõitja sündis hoopis Harjumaal Vardi mõisas
(sks Schwarzen) Nissi kihelkonnas
[2]. Ühtlasi lisab ta, et Kotzebue
esimesed seitse eluaastat möödusid
Vardis. Viimasel puhul ei ole Liina
Ilves küll viidanud, millisest allikast teave pärineb, ent pole põhjust
arvata, et ta selle ise välja mõtles.
Viimasena on meresõitja sünnikohana märkinud Vardit kodu-uurijad
Aksel Orasi ja Juhan Soomets [4].
Ka Kose kiriku surmameetrika
kinnitab, et Kotzebue sündis Vardis
[1]. Nissi koguduse sünnimeetrikas tema sündi aga kirjas ei ole.
Küll leiab selle Tallinna toomkiriku
meetrikaraamatutest tehtud väljavõttest Kotzebue pere kohta aastal
1913. Selles on kirjas, et Otto sündis

Tallinnas 26. detsembril 1787 (vkj)
[5]. Paraku ei ole võimalik selle õigsust kontrollida, kuna sünnimeetrika
originaal on kadunud.
Kõik hilisemad baltisaksa teatmeteosed ja arhiiviallikad kinnitavad,
et Kotzebue sündis 19. detsembril
Tallinnas [1], sest tema hauatähisel
Kose kalmuaias seisab just see sünnikuupäev (¥). See on omakorda paljusid veennud selle kuupäeva õigsuses.

Mitu sünniaega ja -paika. Nõnda
on meresõitjal kaks sünnikuupäeva:
19. detsember ja 26. detsember,
mõlemad vana kalendri järgi. Samuti
on tal kaks sünnikohta: Vardi mõis
ja Tallinn.
Seda olukorda võib seletada mitut
moodi. Üks võimalus on, et tulevane
meresõitja sündis tõesti 19. detsembril 1787. aastal Nissis, ent poiss ristiti
Tallinnas 26. detsembril, sest tema
vanemad kuulusid toomkoguduse
liikmete hulka. Sellisel juhul tuleb
oletada, et pastor kirjutas kogemata
ristimispäeva sünnikuupäevana.
Teiselt poolt võib siiski õige olla
26. detsember, sest see tugineb sünnimeetrikale, kuid siis peab taas oletama, et hauatähisele on sattunud
vale sünnikuupäev. Nii nagu mina,
kaldub ka tuntud genealoog Fred Puss
pidama õigeks pigem 26. detsembrit.
Kas Kotzebue sünnikoht on aga
Vardi või Tallinn? Tõenäoliselt tegi
Viru-Jaagupist pärit Kose koguduse
noor pastor Carl Anton Ferdinand
Hörschelmann (1819–1892) talle
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Eestist pärit ja kolm korda ümber maailma purjetanud Otto von Kotzebue on
meile üsna hästi tuntud meresõitja. Temast on kirjutanud nii teadlased kui ka
kooliõpilased. Ent isegi sügavalt Vikipeedia-usku inimese võib nõutuks teha
pelgalt meresõitja sünniaasta.

¥ Eestist pärit meresõitja Otto von Kotzebue sünniaja ja -koha kohta on lahknevaid
andmeid. Hilisemad baltisaksa teatmeteosed
ja arhiiviallikad kinnitavad, et Kotzebue
sündis 19. detsembril Tallinnas [1], sest tema
hauatähisel Kose kalmuaias seisab just see
sünnikuupäev

teada oleva põhjal järelduse, et
meresõitja sünnikoht on Vardi: pastori käsutuses pidi olema personaalraamat või mingi muu teave.
Allikate vähesuse tõttu on lõppotsust keeruline teha, mistõttu on
otstarbekas jääda 19. (30.) detsembri
ja Tallinna juurde, muidu suureneb
segadus veelgi. See daatum ja koht
on kirja saanud ka ilmumisootel TEA
entsüklopeediasse. Ent tagamaid on
siiski hea teada. ■
1. Eesti ajalooarhiiv (EAA), f 1215, n 1, s 102, lk 15;
f 854, n 3, s 524, l 25p.; f 1414, n 2, s 144, 9p.
2. Ilves, Liina 1978. Otto v. Kotzebue elu ja uurimisreisid. Tartu. Diplomitöö käsikiri Tartu ülikooli raamatukogus.
3. Kaavere, Vello 1966. Otto v. Kotzebue reisid. –
Eesti Loodus 17 (6): 333.
4. Orasi, Aksel; Soomets, Juhan 2012. Hof Kau.
[Kose]: 55.
5. Tallinna linnaarhiiv, f 237, n 1, s 26, l 111.
Vello Paatsi (1948) on geograaf, kultuuri- ja
teadusloolane, töötab Eesti kirjandusmuuseumis
vanemteadurina.
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Kasurputukad
viljapuuaias
Külli Hiiesaar

RÖÖVTOIDULISED
Selts: mardikalised (Coleoptera)
Jooksiklaste sugukond (Carabidae)
on liigirikas, neid võib kohata aias,
põllul, metsas, heina- ning karjamaal
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Õnnetriinu (ülal) ja lutsernitriinu toituvad
taimelehti kahjustavatest jahukaste seentest.
Kui palju see nüüd tõve kulgu pidurdab, ent
väike hüvitis aedniku moraalsele kahjule
ometi. Enamik meie lepatriinulasi on aga
röövloomad: väärtuslikud lehetäide jm
kahjurputukate hävitajad

jm. Sageli ei märka me jooksiklasi
nende öise eluviisi tõttu: enamik liike
tegutseb pärast päikeseloojangut, et
vältida liigset niiskuskadu. Päeval
varjuvad nad kõdus, mullapragudes,
kivide ja puutükkide all.

Jooksiklasi leidub väga mitmesuguse suuruse (2–50 mm) ja värvusega, neile on omased tugevad
kõnni- jooksu- või kaevejalad.
Suurem osa jooksiklasi on röövvõi segatoidulised. Nende ohvrid on
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ahjurite arvukuse kõikumise põhjusi on väga palju,
üks neist on kindlasti kasurite tegevus. Kes on kasur? Kasur
on kahjuri vaenlane: röövloom või
parasitoid. Kahjureid süüakse, neisse
munetakse, neis arenetakse ja veedetakse puhkeperioode.
Pisikeste röövloomade, näiteks
ämblike, mardikate jt. tegevus hakkab tähelepanelikule vaatlejale päris
hästi silma, seevastu parasitoidid jäävad aias enamasti varjatuks. Ometi
leidub vaevalt ühtegi putukarühma
või isegi -liiki, kellel ei parasiteeriks
mõne kiletiivalise vastsed.
Kasurite tõhusus oleneb eelkõige
neile loodud elutingimustest: kui
aias leidub suvi läbi õitsvaid taimi,
mis pakuvad toitu parasitoidide valmikutele, ei kiputa sealt lahkuma.
Veesilmad põua ajal pakuvad juua,
hekid, kivihunnikud ja aia äärde
unustatud ülesharimata saarekesed
on hädavajalikud varjendid nii parasitoididele kui ka röövputukatele.
Selles artiklis annan lühiülevaate
enim levinud kasulike putukate rühmadest, kes ei lase kahjuritel meie
aedades ülearu võimust võtta.

FOTO: OLAF LEILLINGER / WIKIMEDIA COMMONS

Meie aedades keeb vilgas elu, seal elab arvukalt pisiloomi, keda me ei
oska sageli tähelegi panna. Kahjuritega on asi lihtne, nende tegevus ei jää
märkamata. Ent kui mõnele suuremale rüüstele järgneb ootamatult kahjustaja
arvukuse madalseis, siis me tavaliselt ei juurdle põhjuste üle, vaid võtame
seda kui head õnne.
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liblikate röövikud ja nukud, mardikate ja põrnikate munad, tõugud ja
valmikud, vaablaste ebaröövikud,
lehetäid, limused ning vihmaussid.
Valdav osa jooksiklastest tegutseb
enamasti maapinnal ja hangib sealt
ka toitu. Jooksiklased on väga aplad,
ohvreid peab olema palju.
Puudel-põõsastel elutsevad kahjurid langevad jooksiklaste saagiks peamiselt siis, kui nad rändavad toidu
otsingul ühelt taimelt teisele, laskuvad maapinnale nukkuma või poevad mulda talvituma. Mõned liigid
elavad puuvõrades, ronides mööda
oksi ja lehti ning õgides seal leiduvaid kahjureid.

Tasub näha elu helgemat poolt – pidada pehmekoorlasi kahjurite asemel hoopis kasuriteks.
Tegelikult on nad segatoidulised, võttes matti nii taimeõitest kui ka kahjurloomakestest

Lepatriinulaste sugukond (Cocci-
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nellidae). Eestist on leitud 51 liiki
lepatriinusid. Enamjagu on röövtoidulised, paljud liigid on spetsialiseerunud kindlat liiki kahjurputukatele.
Kaks pisikest liiki – lutsernitriinu ja
õnnetriinu – toituvad aga hoopis
nõgi- ja jahukaste seentest.
Lepatriinu valmikud on poolkeraja
kuju ja eri suurusega, näiteks pisitriinu on kõigest 1,5 mm, silmiktriinu
10 mm pikkune. Paljud lepatriinud on oma nime saanud kattetiibadel olevate täppide arvu (näiteks
kakstäpp-, viistäpp-, seitsetäpp-lepatriinu), mustri (ankrutriinu, komatriinu, rist-lepatriinu, kroontriinu),
värvuse (nõgitriinu, roosatriinu) või
elukoha (lehtpuu-kilptriinu, okaspuu-kilptriinu, raba-lepatriinu) järgi.

Üks meie teenekamaid aiakasureid,
õielutiklane Anthocoris nemorum on
langenud röövkärblase (Asilidae) saagiks

Röövtoidulised on nii lepatriinude
vastsed kui ka valmikud, valmik võib
üksiti maitsta õietolmu ja -nektarit.
Toidunappuse korral tuleb vastsete
seas ette liigikaaslaste söömist ehk
kannibalismi. Kuigi lepatriinu ei söö
lehetäinestet, ergutab sellega kokkupuude valmikuid munema, vastseid
aga toitu otsima.
Emase lepatriinu viljakus oleneb
ilmastikust ja toidu hulgast. Niiske,
jaheda ilma ja napi toidu korral
muneb ta kõigest paarsada muna,
sooja ja kuiva suve ning toidukülluse
puhul aga üle tuhande.
Kõige tuntum röövtoiduline liik
meie aedades on seitsetäpp-lepatriinu (Coccinella septempunctata), kelle
põhitoit on lehetäid, viljapuu võrgendilest ja paljude putukate munad.
Oma saaki ei otsi ta kaugeltki mitte
ainult kultuurtaimedelt, vaid ka looduskooslustest, pendeldades põldude
ja viljapuuaedade vahel. Vastsed ja
valmikud hoogustavad toiduotsinguid pärast seda, kui on leidnud esimese ohvri: kui ühelt taimelt teda ei
leita, asutakse kiiresti järgmisele.

Lühitiiblaste sugukonda (Staphylinidae) kuuluvad pikliku saleda
kehaga nõtked mardikad. Väga iseloomulikud on lühikesed kattetiivad,
mille alt jääb välja suur osa tagakeha.
Lühitiiblaste sugukond on väga liigirikas.
Mardikad elavad varjatud kohtades, nagu puulõhed, koorepraod,
sammal, teiste loomade pesad, kivid,
õied, mullapraod, kompostihunnikud. Seetõttu ei torka nad eriti silma.

Lühitiiblased toituvad väiksematest loomadest, nagu lehetäid,
kilptäid, lehemardikate tõugud,
ripslased, pahklestad, võrgendilestad
ja paljude putukate munad, kahetiivaliste nukud. Tänu oma nõtkele
kehale ja heale liikuvusele võib neid
leida saaki jahtimas nii maapinnal
taimelehtede vahel kui ka kõrgel
puude otsas või koorepragudes.

Pehmekoorlaste sugukond (Cantharidae) on oma nime saanud pehmete
kattetiibade järgi. Pehmekoorlasi
võib kohata juunist augustini puudel, põõsastel ja paljudel õitsevatel
taimedel; nad ei kiirusta ära lendama, nii et neid on kerge püüda
isegi palja käega.
Meie aedade kõige tavalisem liik
on tume-pehmekoor (Cantharis
fusca). Pehmekoorlasi peetakse sageli
kahjuriteks, sest nende valmikud on
segatoidulised: menüüsse kuuluvad
teiste putukate kõrval ka taimede
õiesüdamikud, võrsed ja tolmukad.
Vastsed tegutsevad mullas, nende
põhitoit on putukavastsed, kes on
kaevunud mulda nukkuma.
Pehmekoorlaste talvituvad tõugud
taluvad hästi külma, tulles mõnikord
soojadel päikesepaistelistel päevadel
hapnikupuuduse tõttu lumepinnale.
Seetõttu nimetatakse neid ka „lumeussikesteks”.

Selts: lutikalised (Heteroptera)
Lutikaid tuntakse eelkõige kui taimekahjureid, vähem tähelepanu on saanud röövtoidulised liigid. Värvuselt,
kehakujult ning suuruselt on lutika-
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Kui märkate lehetäide ligiduses hiilimas väikest prahihunnikut, siis tõenäoliselt on tegu
kiilassilmlase vastsega. Harilik kiilassilm (vasakul) ja tema vastne (siin ilma varjerüüta)

Selts: võrktiivalised (Neuroptera)
Kiilassilmlaste sugukonna (Chrysopidae) isendid on meile hästi tuttavad. Need suurte õrnade üle keha
ulatuvate roheliste võrkjate tiibade,
pikkade tundlate ja suurte kuldselt
helkivate silmadega putukad lendavad sageli suveõhtutel valgustatud
akendele, sügisel aga tungivad hoonetesse talvituma.
Iseäralik on kõikide kiilassilmlaste
munemisviis: kõigepealt eritatakse
sekreedi tilgake, millest venitatakse
6–8 mm pikkune varreke, mille otsa
kinnitatakse muna. Emased püüavad
muneda kohtadesse, kus vastsete toit
on läheduses.

Kiilassilma vastsete lõuad moodustavad kokkupandult imemistoru, mürginäärmetest juhitakse
paralüüsiva toimega vedelikku ohvri
kehasse, too muutub liikumatuks
ning imetakse tühjaks. Tühjad kestad kuhjab vastne endale selga, et
vältida niiskuskadu ja maskeerida
oma lõhna. Seetõttu võib lehetäidega asustatud lehtedel sageli näha
väikseid liikuvaid prahihunnikuid:
peale lehetäikestade rüütab kiilassilma vastne end ka samblatükikeste,
kuivanud lehepuru ja muu sellisega.
Kiilassilmade ohvrite ringi kuulub
üle 90 liigi kahjureid. Kõige sagedamini kohtab meie õunapuuaias harilikku kiilassilma (Chrysoperla carnea)
ja võsa-kiilassilma (Chrysopa perla).

Selts: kahetiivalised (Diptera)
Sirelaste (Syrphidae) sugukond.
Sirelaste liigid on nii eluviisi, välimuse kui ka käitumise poolest väga
erinevad. Välimuselt sarnanevad

Pahksääsklaste sugukond (Cecidomyiidae). Peaaegu märkamatu on
viljapuuaedades tegutsev 2 mm
pikkune kollaka keha ja pikkade
jalgadega pahksääsk Aphidoletes aphidimyza, kelle vastsed toituvad ainult
lehetäidest. Valmikud orienteeruvad väga osavalt lehetäide mesineste
lõhna järgi.

FOTO: URMAS TARTES

liigid väga erinevad. Kõikidel maismaalutikatel on haisunääre, mis
eritab omapärase lõhnaga sekreeti.
Röövtoidulised lutikad on aktiivsed maist septembrini. Nad tegutsevad nii maapinnal kui ka puude ja
põõsaste otsas, otsides innukalt toitu.
Üks enim levinud liik meie viljapuuaedades on musta-valgekirju
3–4 mm pikkune hästi vilgas õielutiklane Anthocoris nemorum. Emased
muutuvad aktiivseks juba varakevadel
aprillikuus, kui päike hakkab puutüvesid soojendama. Siis on nende esimeseks toiduks teiste putukate talvituvad
munad, suvel aga lehetäid, võrgendilest, lehekirbud, paljude putukate arenevad munad ja väiksemad vastsed.
Röövtoidulisi liike leidub ka rohulutiklaste, sirplutiklaste ja kilplutiklaste seas. Võime halvata oma ohvrit
seedemahlaga lubab neil toime tulla
ka endast palju suuremate putukatega. Ohvriks võivad langeda liblikate röövikud, kahetiivaliste vaglad
või põrnikate tõugud.

nad herilaste, kimalaste ja mesilastega, ent nagu kõigil kahetiivalistel
leidub neilgi ainult üks paar tiibu.
Sarnasus astlalistega kaitseb sirelasi
lindude eest. Sirelased on väga head
lendajad, nende lennusööstu kiirus
ulatub 50 km/h ning päeva jooksul
võivad nad läbida üle saja kilomeetri.
Taimekaitse seisukohalt on tähtsad
röövtoidulised liigid, kelle vastsed
toituvad teistest putukatest.
Et meelitada sirelasi aeda, on
esmatähtsad äärebiotoobid, kus valmikud saavad toitu ning leiavad
varjupaiku talvitumiseks. Valmikud
toituvad õietolmust, nektarist ja
mesinestest. Vastsed sarnanevad
kehakujult kaanidega, nende kehakatted on läbipaistvad, värvus varieerub olenevalt taimest, millel nad
paiknevad.
Emane muneb sinna, kus järglastele on toit kohe kättesaadav. Vastsed
muutuvad aktiivseks alles hämaruses, päeval püsivad nad liikumatult
paigal ega toitu. Paaril vanema kasvujärgu sirelase vastsel piisab ühestainsast õhtust või ööst, et hävitada
terve lehetäikoloonia.

Sirelase vastne võib hoolimata oma pehmest välimusest ühe õhtu või ööga pista nahka terve
lehetäikoloonia
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Lehetäide seletamatu kahanemise korral tasub otsida pahksääse Aphidoletes aphidimyza
paari millimeetri pikkusi oranžikaid vastseid (pildil keskel)

Selts: nahktiivalised (Dermaptera)
Kõrvaharklaste sugukond (Forficulidae). Kõrvaharki küll põlatakse,
kuid kahjurputukate hävitamisel on
temast palju abi. Kõrvahargid on öise
eluviisiga niiskuslembesed segatoidulised putukad. Nende toidusedelisse
kuuluvad nii aiakahjurid, kellest
jõud üle käib, kui ka üleküpsenud,
varisenud või lindude vigastatud ja
mädanike kahjustatud viljad, puu
korba all kasvavad seened, vetikad
ning parema puudumisel ka taimelehed ja kõdu. Päeval on kõrvahargid peidus mullapragudes, varisenud
lehtede, kivikeste, puutükikeste ja
prahi all, kuhu kogunevad suuremate rühmadena; öösel minnakse
toidujahile.
Meie aedades sage harilik kõrvahark (Forficula auricularia) tegutseb
aprilli lõpust oktoobrini. Eestis elab
veel teinegi liik, üsna haruldane
väike-kõrvahark (Labia minor).

PARASITOIDID
Selts: kiletiivalised (Hymenoptera)
Enamikule kiletiivalistele parasitoididele ei oska me tähelepanu pöörata,
sest nad on väikesed ja tagasihoidliku välimusega. Kiletiivaliste valmikud toituvad õienektarist ja -tolmust,
lehetäide mesinestest, taimemahlast
või peremehe hemolümfist (kehavedelikust). Seevastu nende vastsed on
parasiitse eluviisiga, saades peremehelt kõik eluks vajaliku, nagu toit,
elukeskkond ja isegi informatsioon.
Kiletiivalised parasitoidid on äärmiselt mitmekesine rühm. Nende
peremeesteks on teiste putukate
munad, vastsed, nukud või valmikud. Munetakse nii peremehe keha
pinnale kui ka selle sisse, mõnikord
ka tema toidutaimele. On liike, kel
ühest munast koorub mitu, mõnikord isegi mitu tuhat vastset; on nii
suguliselt sigijaid kui ka neitsisigijaid;
on ühe ja mitme põlvkonnaga liike,
eri põlvkonnad võivad parasiteerida
eri liiki kahjuritel.
Paljud liigid on head lendajad,
kuid peale aktiivse lennu kasutatakse
levikuks ka passiivset hõljumist: tuul
kannab neid hulga kilomeetrite taha.
Nii mõnigi parasitoid levib koos peremehe tiivulise vormiga sadu kilomeetreid, mõned liigid kinnituvad ka
muude putukate külge ning lasevad
end transportida.
Peremehe leiavad nad eelkõige
tolle elukeskkonna järgi. Hea lõhnataju võimaldab eristada haiget putukat tervest ning leida ka varjatud

Parasiitsed kiletiivalised nugivad ühtviisi
agaralt nii kahjur- kui ka kasurputukatel;
vaevalt leidub üldse putukaliiki, kes on
neist pääsenud. Kuna aga kahjurputukaid
on viljapuuaias märksa rohkem, võib neid
parasitoide siiski pidada kasuriteks. Pildil
on käguvamplane Netelia testacea, kelle
vastsete menüüsse kuuluvad liblikaröövikud
FOTO: URMAS TARTES

Siledapinnalised ovaalsed oranžikad munad munetakse kas ükshaaval või väikeste rühmadena ainult
lehetäidega asustatud lehtedele,
võrsetele või pungasoomustele.
Mida suurem hulk lehetäisid on
lehel, seda rohkem mune pahksääsk
sinna muneb.
Täiskasvanud 2,2 mm pikkused
saledad vaglad on oranžikat värvi;
tähelepanelikult vaadates võib neid
kergesti leida puulehtedelt lehetäide
keskelt, kelle arvukus märkamatult
kahaneb.

Ehkki ämblikud ja röövtoidulised lestad ei
mahu putukate ja seega ka siinse artikli
piiresse, on nad olulised kasurid

eluviisiga peremehi, nagu kaevandajad, kookonites olevad nukud, koore
all peidus olevad kahjurputukad jm.
Mis tahes parasitoidi tegevus toob
alati kaasa peremehe huku.
See oli vaid väga põgus vaade
meile märkamatuks jäävasse kasurputukate maailma. Kuigi pealtnäha
mitte kuskil, leidub neid häid haldjaid tegelikult kõikjal. ■
Külli Hiiesaar on Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, bioloogiakandidaat.
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Putukad kimbutavad
õunapuud
Luule Metspalu

Vaid vähesed õunapuul tegutsevad putukad satuvad inimesega vastuollu,
valdav osa sigib ja sagib, ilma et neid märkaksimegi: sööb lehtedesse väikesi
auke, imeb veidi taimemahla; osast on inimesel isegi kasu, kuna nad peavad
jahti kahjuritele. Siin mahub käsitlema vaid mõnda olulisemat õunapuud
vaenavat putukat.

ÕUNU SÖÖVAD PUTUKAD
Maailmas tegutseb õunapuul suur
hulk otseseid kahjuriliike, Eestis on
neist põhilised õunamähkur ning
õunakoi (ka õuna-pihlakakoi).
Õunamähkuri (Cydia pomonella)
röövikud on meile kõigile tuttavad
õunaussid, kes jõuavad õunteni enamasti enne meid. Peamiselt kahjustatakse suve- ja sügisõunu, kõvema
koore ja sisuga taliõunad paku-

FOTO: OLAF LEILLINGER / WIKIMEDIA COMMONS

Õ

unapuuasukate fenoloogia
(aastaring) on tihedalt seotud
taime fenoloogiaga. Asume
õunapuule soodsa levikuala põhjapiiril, siin on ilmal eriti tähtis mõju nii
taimele kui ka temaga seotud olendite
elule ja tegevusele. Putukakooslust
mõjutab ka õunapuu sort, samuti
on õunaaedade putukate ja lestade
kooslusi viimase poolsajandi jooksul
kujundatud keemilise tõrjega.
Kahjuriteks nimetab inimene neid
loomi, kes hävitavad meie omaks
peetavat saaki. Tinglikult võib kahjurid jaotada kahte rühma. Ühed,
nn otsesed kahjurid, panevad saagi
nahka, söövad õunad ära. Teised,
kaudsed kahjurid, aga mõjutavad
puu kaudu küll saaki, kuid õunu
endid ei söö, sageli ei osata kahjustuse ja saagi vahel isegi seost näha.
Piir nende rühmade vahel võib muutuda, olenedes kahjurite arvukusest
ja toidu rohkusest.

Meie igapäevane õunauss – õunamähkur – näeb täiskasvanuks saades välja just niisugune

vad vähem huvi. See laialt levinud
pahalane rikub arenguks soodsatel
aastatel tähelepanuväärse osa meie
õunasaagist.
Valmik, liblikas alustab lendlust
juba õunapuude õitsemise aegu,
munemisperiood kestab paar kuud.
Tegu on ööliblikaga, päeval peidab
ta end puukoorele, kus teda varjevärvuse tõttu on väga raske märgata.
Õunamähkur muneb lehtedele ja
noortele õuntele.
Munast väljunud röövik võib küll
närida tillukesi auke lehtedesse,

kuid võimalikult kiiresti otsitakse
üles noor vili ning uuristatakse end
selle sisemusse. Noor röövik suudab
esialgu tungida vaid koore alla, kuid
areng ning kasv on kiire ja peagi
jõuab ta seemnekambrisse ja sööb
ära seemned.
Kui õun on liiga väike, nii et vastsele
sellest küll ei saa, siirdub ta järgmisse.
Üks röövik võib niiviisi kahjustada
isegi kolme-nelja õuna. Sisenemisava
kleebitakse näripurust ja võrgendist
korgiga kinni, väljumisava on puhas.
Rikutud viljad varisevad.
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Röövikujärk kestab ligikaudu kuu
aega. Täiskasvanud röövik sõidab
õunaga puu otsast alla, närib end
välja ja roomab õunapuu tüveni,
otsib koorekorbas varjulise koha,
närib pesaruumi avaramaks, koob
endale ümber tiheda valge kookoni
ja jääb eelnukuna talvituma. Ta nukkub alles kevadel; peagi kooruvad
nukust uued liblikad.
Halvasti hooldatud aias ja õunavaesel aastal võivad olla ussitanud
kõik õunad. Suurem on kahjustus
vanadel paksu korbaga õunapuudel,
mis pakuvad piiramatult talvitusvõimalusi. Noortel sileda koorega tüvedel on pesaolud kasinad.

Õunapuu-võrgendikoi pole nii suur kahjustaja kui tema toomingal elutsev suguvend, ent oma
kodupuul ometi üks olulisemaid lehekahjureid

Suur on kahju hooldamata ja
tuule eest varjatud aedades, koirohkel aastal ei leia siit naljalt ühtegi
kahjustamata õuna. Hulgaline on
kahjustus neil aastatel, kui pihlakal on vähe marju, sest selle liigi
põhiperemeestaim on pihlakas ja
õunale kolitakse vaid parema puuFOTO: EHA KRUUS

Teine oluline õunakahjur on
õunakoi (ka õuna-pihlakakoi;
Argyresthia conjugella). Pealtnäha
terve õun võib söömisel valmistada
ebameeldiva üllatuse, kuna on peenikeste pruunide käikudega läbi puuritud. Peale võib sattuda ka nende
tekitajale – kuni sentimeetripikkusele värtnakujulise roosaka keha
ja musta peaga röövikule. Ühtäkki
märkame, et õun on ebakorrapärase
kujuga, kühmude ja lohkudega.
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Õunavaablase ebaröövik meenutab asjatundmatule liblikaröövikut, tegelikult on tegu hoopis
kiletiivalise putukaga. Suurt kahju ta meie kandis ei tee

dumisel. Arvatakse, et õun ei olegi
sellele koile sobiv arengukeskkond,
pole kindel, kas vastse areng lähebki
lõpuni. Ent pole kahtlust, et õunad
suudetakse muuta meile söögikõlbmatuks.
Väheldane ja tagasihoidliku välimusega liblikas alustab lendlust mai
lõpus ja munemisperiood kestab
kuni kaks kuud. Munetakse õiekarikasse; munast koorunud röövik
närib end õuna sisse. Sisenemiskohal
on õunakoorel pruun laiguke, väljunud mahlatilgake tekitab kuivades
koorele valkja kirme.
Kuna seemneid peaaegu ei kahjustata, ei varise ka õunakoi läbipuuritud õun enneaegu. Et liblikate
munemisperiood on pikk, võidakse
samale viljale muneda mitu korda,
siis võib ühes õunas korraga tegutseda mitu eri kasvujärgus vastset.
Vastse elu möödub ühes viljas, täiskasvanud röövik väljub ja laskub
niidiga maapinnale, poeb mulda,
kus teeb nukuhälli, nukkub ja jääb
talvituma.
Noori õunapabulaid peavad
oma päriskoduks õunavaablase
(Hoplocampa testudinea) punnikujuliste peadega ebaröövikud. Kuna
kahjustatud õunad varisevad varakult ja selle vaablase arvukus pole
meil kunagi suur, siis teda meil oluliseks kahjuriks ei peeta.
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Inimene pole ainus, kes mullust aasta puud kalliks peab. Teda võrgutab heameelega ka terve galerii mähkurlasi. Ülal: viirpuu-taramähkur ja
sireli pungamähkur; all: paju-lehemähkur ja kirju viljapuumähkur

PUNGI, ÕISI JA LEHTI NÄRIVAD
PUTUKAD
Neid peetakse enamasti kaudseteks
kahjuriteks, kuigi mõnigi neist võib
tekitada ka viljade pinnale kahjustusi ning vähendada saagi müügikõlblikkust.
Üks olulisemaid ja silmatorkavamaid lehekahjureid on õunapuuvõrgendikoi (Yponomeuta malinellus),
kes hulgikahjustuse aastail riputab õunapuud võrgendipesi täis.
Röövikud söövadki õunapuu lehti
võrgendipesades, jättes sinna alles
vaid rood ja osa lehelabast. Pidevalt
tõmmatakse pessa uusi lehti, mis mässitakse kokku võrgendiga, tekitades
õunapuule suured „ussipesad”. Pesast
leiame kobara röövikuid, pruuniks
muutunud leheosi ja väljaheiteid.
See on väga omapärase käitumisega seltskond. Kõik toimingud
– söömine, puhkamine, röövikujär-

kude vahetus (kestumine) ning nukkumine – kulgevad sünkroonselt.
Nukkudes koob röövik samas võrgendipesas endale ümber valge värtnakujulise kookoni. Kogu pesakond
kookoneid paigutatakse korrapärasesse riita tihedalt üksteise kõrvale.
Juuli lõpus – augusti alguses
väljuvad kookoneist kaunid liblikad: säravvalgete tiibadega, millel
on mustade täppide read. Okstele
munetakse kuni sajamunalisi kogumikke, mis kaetakse hanguvast näärmenõrest kilbiga. Selline kogumik
on puukoorega niivõrd ühte nägu ja
tegu, et jääb märkamatuks ka terava
nägemisega lindudele, sest kunagi
pole leitud purustatud kilpe.
Kilbi all kooruvad vastsed juba
augustis, näksivad lühikest aega
eluasemealuse oksa koort ja jäävad
varakult talvituma. Kilp ja munakestad moodustavad pakase eest kaitsva

varjendi. Kevadel lahkub kogu seltsing korraga kilbi alt ning edasine elu
kulgebki pesakonniti koos.
Kahjuri hulgipaljunemist soodustab soe talv ning sellele järgnev
varajane ja soe kevad. Kahjustatud
puud peavad suve hakul kulutama
jõudu oma lehestiku taastamiseks,
tabandunud puud muutuvad külmaõrnaks.
Võrgendikoi hulgikahjustus kordub meil iga kümmekonna aasta
järel ja siis leiame koipesi paaril järjestikusel aastal. Tuleb märkida, et
toomingaid surilinasse mässiv toominga-võrgendikoi (Yponomeuta
evonymella) ei tule kunagi õunapuule (vt võrgendikoide kohta ka
Eesti Looduse 2009. aasta septembrinumbrist – toim).
Õunapuu lehestikust võib leida
veel teisigi koiliike, kuid nende teki-
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tatud kahju on märksa väiksem kui
õunapuu-võrgendikoil. Sagedamini
võib kohata õunapuu-lehekoi
(Choreutis pariana) röövikuid, kes
roodavad lehe alumisel küljel, hiljem ka pealispinnal, tavaliselt lehe
tipust alates (roodamine ehk skeleteerimine: lehekude süüakse ühelt
küljelt ära, nii et terveks jäävad vaid
lehesooned, ja vastaskülje pindmist
kihti ehk epidermist). Hiljem keeravad nad leheserva kahekorra ja
kleebivad selle kokku ning elavad ja
söövad selles torus. Kui seda puudutada, liigub röövik kiiresti leherullist
välja ja laskub niidiga mullapinnale.
Torus ka nukkutakse. Tavaliselt kahjustab üks õunapuu-lehekoi röövik
vaid ühte lehte.
Õunapuu-kireskoi (Phyllonorycter blancardella) röövik kaevandab
lehe sees lehelabapoolses osas, nõnda
moodustub pruunikas käikkaevand.
Selliseid kaevendeid võib ühel lehel
olla mitu. Lehe pealmine külg värvub kahjustuskohas tumeroheliseks,
hiljem kuivab ja leht deformeerub.
Hõbe-kireskoi (Callisto denticulella) rööviku toitumiskohal lehe
pealispinnal tekib samuti värvimuutus ning alumisel küljel on märgata
kaevandit.
Õunapuude pungadel, õitel, lehtedel ja viljadel sigib, sagib ja mässab
võrgendiga hulk mitut liiki mähkurlasi (Tortricidae).
Viirpuu-taramähkur (Archips
crataegana) on polüfaag ehk paljutoiduline, ent muude taimede hulgas
toitub ja paljuneb ta ka õunapuul.
Vastsed kooruvad mais, liiguvad
mööda puud laiali ja toituvad puhkevates pungades, hiljem lehtedel,
neid roodades. Alates kolmandast
kasvujärgust keerab röövik lehe
torujalt kokku, kleebib selle näärmenõrega kinni ja toitub selles rullis. Viimase kasvujärgu röövik tuleb
torust välja, mässib puntra lehti
võrgendiga kokku, sööb neid veidi
ning nukkub siis selle mütsaku sees.
Enamik vastseid koondub toituma
lehestiku välispinnale võra ülemisse
ossa. Vastsed võivad levida ka tuulega puult puule.
Viljapuu-taramähkuri (A. podana) röövik talvitub enamasti
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Hilissügise öödel võib aknale koputamas näha külmavaksiku külmakohmetuid isaseid. Nende
sihtmärk – emased – on sootuks tiivutud ja peavad leppima passiivse ootamisega

kolmandas kasvujärgus, kuid juba
teise röövikujärgu vastne võib
minna talvituma. Vastsed ilmuvad
kevadel pungadele, hiljem õitele
ja lehtedele. Röövik katab toitumiskoha võrgendiga ja toitub selle
varjus, nukkub võrgendist valmistatud kookonis. Need mähkurid
kahjustavad ka noori vilju, tekitades käike ja süvendeid, mis on küll
vaid ühe-kahe millimeetri sügavused, kuid vigastatud kohtades
võivad hakata arenema seenhaigused. Vigastuskohtadesse tekkiv
korkkude rikub õuna välimuse.
Kui mähkureid leidub rohkesti,
võib kevadine pungade kahjustus
olla suur probleem, kuna vastsed
hävitavad need täielikult. Seevastu
suvine kahjustus lehestikule ei ole
märkimisväärne.
Hariliku taramähkuri (A. rosana) röövikud kahjustavad pungi,
õisi, noori viljaalgmeid ja lehti alguses seltsinguna koos. Varsti laguneb seltsing laiali ning liigutakse
peamiselt võrsete tipmistele lehtedele. Kõige suuremat kahju tehakse
kevadel õie- ja lehepungadele, mis
mässitakse kokku võrgendiga ning
süüakse ära. Hilisem lehtede kahjustus on suhteliselt väike.
Hall-pungamähkuri (Hedia nubiferana) röövik hakkab sööma, kui
õhutemperatuur on 9–10 °C, sel ajal
hakkavad pungad muutuma roheliseks. Röövik närib pungi, noori lehti
ja õisi, mässides need võrgendisse.

Lehestiku kahjustus ei ole tavaliselt
märkimisväärne, suuremat kahju
tehakse pungadele. Röövikud võivad
tungida ka rohtsetesse võrsetesse,
mis seepeale kuivavad.
Sireli
pungamähkuri
(Adoxophyes orana) röövikud ilmuvad juba varakevadel ning toituvad
avanevates pungades noortest lehtedest ja õitest. Esialgu toitub röövik
pungadel vaid päeval, ööseks läheb
tagasi oma talvituspaika. Kui pungad on puhkenud, poevad mähkurid
punga või õie sisemusse ja mässivad
selle võrgendisse.
Lehemähkuri (Choristoneura
diversana) röövik toitub noortel
pungadel ja lehtedel, mässides need
võrgendiga kokku. Pungade ja lehtede suurem kahjustus on kevadel.
Noored vastsed võivad toituda ka viljadel. Kahjur esineb vaid kohati ja ei
ole meil oluline.
Paju-lehemähkuri (Pandemis
heparana) röövikud toituvad pungadest ja noortest lehest, mässides need
võrgendiga kokku. Lehtede kahjustus ei ole oluline, kuid kevadel võivad kannatada saada ka õiepungad
ja viljaalgmed, nii et saagi kvaliteet
kehveneb. Teise põlvkonna röövikud
võivad toituda ka õunte pindmisest
koest, rikkudes nende välimuse.
Väga tavaline on meil kirju viljapuumähkur (Acleris variegana), kelle
röövikuid võib paljude teiste taimeliikide hulgas leida ka õunapuult.
Noored vastsed roodavad lehte (hävi-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
J UU N I/J UU LI 2013 EEST I LOO DUS I367I

31

Külmavaksiku aplad röövikud ei ütle paljude
teiste puuliikide kõrval ära ka õunapuu
lehtedest

tavad selle roodudeni), vanemad
kahjustavad vaid lehe äärt. Suurem
on kahjustus niiskete ilmade korral.
Tuleb vaid kaasa tunda inimestele, kelle õunaaia on oma elupaigaks valinud harilik külmavaksik
(Operophtera brumata). See on kogu
Eestis levinud väga tavaline liik, kes
toitub üle 40 taimeliigil, muu hulgas
õunapuul, süües õie- ja lehepungi
ning noori lehti.
Külmavaksiku liblikad ilmuvad
sügisel pärast esimesi öökülmi, nad
taluvad isegi kuni 15-kraadist külma.
Isasliblikas ilmub mõned päevad
enne emasliblikat, lendleb öösel,
kuid pilvise ilmaga ka päeval. Teda
võib pimedatel sügisõhtutel näha
lampide ümber keerlemas.
Emasliblikas on lennuvõimetu ja
väheliikuv, ta ronib vaid mööda puutüve. Vaksikud paaruvad puutüvel,
mispeale emasliblikas ronib noortele
okstele munema. Pikk soe sügis soodustab munemist, pehme talv aga
munade talvitumist.
Noored röövikud ilmuvad varakevadel, poevad õie- ja lehepungadesse, söövad need seest tühjaks
ning liiguvad edasi järgmistesse, et
teha seal sama. Vanemad röövikud
skeleteerivad ja augustavad lehti.

Toitumiskoht mässitakse hõredasse
võrgendisse. Võrgendiniidi otsas rippuvaid röövikuid kannab tuul ka
naaberpuudele. Rohelise rööviku
tunneb ära vaksikutele omase „vaksava” liikumisviisi tõttu: neil on vaid
kaks paari ebajalgu.
Neil aastatel, kui kahjureid on palju,
ei tasu aiaomanikul üldse saaki loota,
sest esmajoones süüakse ära õiepungad. Õunapuude õitsemise ajal on külmavaksiku kahjustatud puud raagus ja
kaetud ekskrementides võrgendiräbalate ning kuivanud leheosadega.
Külmavaksik on soojalembene,
mistõttu kahjustus algab puu lõunapoolse külje ladvaosast ja liigub
allapoole. Puu suudab lehestiku
siiski küllaltki kiiresti taastada ning
kesksuvel pole kahjustuse jälgi enam
märgata. Püsivad rünnakud aga nõrgestavad puud ja aeglustavad selle
arengut. Külmavaksiku rüüsted
korduvad korrapäraselt, tavaliselt
kolme- kuni viieaastaste tsüklitena.
Õunapuudel kohtame hulka mardikaliike, kuid vaid üks neist on meie
aias oluline kahjur.
Õunapuu-õielõikaja (Anthonomus pomorum) kahjustus tuleb
ilmsiks õunapuude õitsemise ajal.
Siis selgub, et osa õisi ei avane
üldse, pungad muutuvad pruuniks
ja kuivavad. Viljapuud saavad rohkem kannatada jahedal kevadel, kui

õunapuude õitseaeg venib pikale
ning annab mardikatele ohtralt aega
õiepungadesse muneda.
Neil aastail, kui õunapuudel on
palju õisi, on õielõikaja harvendustöö tegelikult isegi kasulik: tekib
vähem vilju ning tõenäoliselt arenevad ilusad õunad.
Mardikat ennast on raske märgata:
ta on pruunikas ja pika peenikese
kärsakuga, umbes 4 mm pikkune.
Kattetiibadel on tähne ja heledam
viltune ristvööt.
Noormardikas talvitub õunapuu
all mulla pinnakihis või varisenud
lehtede all. Soojad kevadilmad ja
tühi kõht sunnivad mardika liikvele. Kõigepealt süüakse lehe- ja
õiepungadesse auke. Kui õiepungad
hakkavad roosaks värvuma, saabub munemisaeg. Siis näritakse õiepunga sisse tunnel, munetakse sinna
üks muna ja suletakse tunneli suu
näripuru tombuga. Üks emane võib
muneda kuni sada muna, seega lüüa
rivist välja niisama palju õiepungi.
Elu munast valmikuni möödub
õiepungas. Munast kooruv kollakasvalge kortsulise kehaga pruunika
peaga jalgadeta tõuk pistab nahka
õiepunga sisu. Kroonlehed kleepuvad kokku vastse väljaheidetega ja
pung ei avane kunagi. Ka nukupõlv
möödub mugavas õõnsaks söödud
pungas. Valmik, noormardikas lahkub kuivanud õiepungast, sööb veidi
FOTO: EHA KRUUS
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Ainuke oluline mardikast kahjur õunapuul on õunapuu-õielõikaja. Temagi töö võib õiterohkel
aastal saagile hoopis kasuks tulla
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TAIMEMAHLA IMEVAD PUTUKAD
Silmatorkavad kahjurid võrsetel ja
lehtedel on väikesed õrnad lehetäid (Aphididae). Nende kolooniaid
võib leida kevadest sügiseni. Kevadel
laienevad asundid kiiresti, kuna kõik
munast kooruvad lehetäid on emased,
kes omakorda sünnitavad elusaid emaseid vastseid. Selline emaste konveier
kestab sügiseni, ent kevadel on see iseäranis hoogus, kuna õunapuude kasv
on siis kiire ja väärt toitu laialt käes.
Arengutsüklit reguleerib peale
toidu kvaliteedi ka päeva pikkus.
Juunis (tavaliselt lehetäide teises ja
kolmandas põlvkonnas) arenevad
tavaliste emaste kõrval tiibadega
isendid, nn rändemad, kes lendavad kõrvalokstele uusi kolooniaid
rajama. Edaspidi tehakse rändeid
suvetoidutaimedele.
Suve teisel poolel, kui puude kasv
aeglustub või hoopis lakkab, aeglustub ka lehetäide paljunemine. Päeva
lühenemine annab märku saabuvatest karmidest aegadest ning nüüd
hakkab peale emaste sündima ka
isaseid. Armulõõm kestab lühikest

Õunapuu-lehekirbu nümfide seljas võib näha tiivaalgmeid. Elukorraldus on sarnane lehetäide
omaga, nagu ka selle saadus – magus neste, mille järele limpsavad keelt tahmaseened
OTO: ZAPOTE / WIKIMEDIA COMMONS

Viljapuuaias on teisigi mardikaliike. Rikkalikult leidub näiteks
lehekärsakaid (Phyllobius). Siit võib
leida kullakarva lehekärsakat
(Phyllobius (piri) pyri), hõbe-lehekärsakat (Ph. argentatus), saledat
lehekärsakat (Ph. oblongus), põõsas- ehk kiilas-lehekärsakat
(Ph. viridicollis) ja kannusjalg- ehk
lepa-lehekärsakat (Ph calcaratus).
Küllalt sagedane on õunapuu-lehemardikas (Luperus flavipes).
Suur rühm on õunapuuga suuremal või vähemal määral seotud põrnikaid (Pleurosticti), näiteks harilik
maipõrnikas (Melolontha hippocastani), juunipõrnikas (Amphimallon
solstitialis), juulipõrnikas (Anomala
aenea), aedpõrnikas (Phyllopertha horticola), kuldpõrnikas (Cetonia aurata)
ja vaskpõrnikas (Potosia metallica).
Nende tehtud kahjustused on enamasti vähesed ja puu tuleb nendega
hästi toime. Sageli korvab lehestikus
toimetavate mardikate kena välimus
nende pisikesed pahateod.

FOTO: EHA KRUUS

aega lehtedesse väikesi auke ja siirdub juba suve keskel talvituma.

Õunapuu-teelehe lehetäi viidab kevadel õunapuul lühikese, ent viljaka rüüsteaja, et kolida siis
ümber suvetoidutaimele – teelehele

aega, isased hukkuvad ning paarunud emased munevad õunapuu võrsetele talimune. Munad elavad üle ka
kõige karmima talve ning eluring jätkub kevadel.
Nii vastsed kui ka valmikud imevad taimemahla, eelistades noori
õunapuid, noori võrseid ja nooremaid lehti. Üksiti viivad lehetäid
toidutaimesse kasvuaineid, mille
tagajärjel ilmnevad taimel haiguslikud muutused: lehed kortsuvad ja
rulluvad, ilmuvad värvilised kublad,
võrsed väänduvad.
Pidev taimemahla imemine tekitab lehetäidel vedeliku ja suhkrute
ülejääke, mis väljutatakse. Kleepjal

mesinestel hakkavad arenema tahmaseened ja lehetäidest vaevatud
taim kattub tahmakihiga, mis omakorda halvendab tema ainevahetust.
Õunapuult võib leida korraga
mitut liiki lehetäisid. Üks tavalisemaid on (roheline) õunapuulehetäi (Aphis pomi), kelle koloonia
paikneb lehtede alaküljel ning noortel võrsetel. Kahjustuse tagajärjel
lehed kortsuvad ja rulluvad, kuid
värv ei muutu. Õievarte imemise
tõttu õied ja noored viljaalgmed varisevad. Võrsed kõverduvad ja jäävad
kasvus kängu, mõnikord isegi kuivavad ning muutuvad külmaõrnemaks.
Seda liiki lehetäid liiguvad põhiliselt
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ühe puu piires, suviti nad teistele toidutaimeliikidele ei migreeru.
Õunapuu-teelehe lehetäile
(Dysaphis plantaginea) on iseloomulik, et kevadel elab ta õunapuul vaid
lühikest aega, kuid on samas väga
viljakas: üks emasisend võib sünnitada kuni 250 järglast. Nõnda loob
ta kiiresti väga arvuka koloonia, mistõttu kahjustus on suur. Olenevalt
ilmastikust võib ta õunapuul veeta
neli kuni kuus põlvkonda. Mida soojemad on ilmad, seda kiiremini nad
õunapuult lahkuvad. Esimesed tiibadega migrandid ilmuvad juba teises
põlvkonnas ja iga järgnevaga nende
arv kasvab. Tavaliselt juuni lõpus
jätab enamik neist õunapuu maha ja
asub ümber teelehtedele.
Õunapuu-keerutäi (D. devecta) on
õunaaias visa asukas ja ilmneb samadel puudel aastaid. Tema asustus on
tavaliselt koldeline. Kahjustatakse just
suuremate lehtedega vanemaid õunapuid, kindlalt on löögi all ’Valge klaar’.
Keerutäi vastsed ja valmikud imevad taimemahla lehe alumisel küljel.
Kahjustuse tagajärjel leht keerdub ja
lehe pealispinnal tekivad kahjustuskohal silmatorkavad punased kublad,
alumisel küljel kubla sees mõnulevad
pisikesed hallikat värvi lehetäid, elupaigas on näha ka tuhataolisi ebemeid,
vastsekesti. Koloonia kubla sees ei
paisu kunagi suureks, kuid värvunud
paha tekitab juba paar lehetäid.

Õunapuu-kõrrelise lehetäid
(Rhopalosiphum insertum) võib pidada
suhteliselt kahjutuks, sest vastukaaluks kahjule on tal ka oma kasulik
pool. Ta on kevadel õunapuul kõige
esimene lehetäiliik. Kui esimese
põlvkonna isendid on tiivutud, siis
juba teises põlvkonnas ilmuvad tiivulised isendid, kes siirduvad kaerale,
rohttaimedele ja pilliroole (suvetoidutaimed). Iga järgneva põlvkonnaga
migreeruvate tiivuliste isendite hulk
suureneb ja ligikaudu kolm nädalat
pärast õunapuude õitsemist jäetakse
puu täielikult maha ning areng jätkub suvetoidutaimedel. Liigi varakevadine kohalolek meelitab aga
toidutaimele röövloomi, kes edaspidi
võtavad ette hiljem ilmuvad lehetäid,
nende ridu jõudsalt harvendades.
Lehekirpe teatakse meil kuni 40
liiki. Väga tavaline õunaaias on õunapuu-lehekirp (Psylla mali). Nimi on
tulnud arvatavasti sellest, et tema
tagajalad on hüppejalad ja põhiline
liikumisviis ongi hüppamine, kuigi
pole unustatud ka lendamist.
Elukorraldus on üpris sarnane
lehetäi omaga. Ka tema imeb taimemahla ja väljutab mahla ülejäägid
taimele, millel arenevad tahmaseened. Õunapuuoksal talvituv, palja
silmaga vaevumärgatav muna sarnaneb kujult ja värvuselt meile nii
tuttava rasvapirukaga.

Kevadel kooruvad munadest
vastsed, kes kogunevad pungadele
ja hakkavad imema taimemahla.
Kahjustatud õied muutuvad heledaks,
tugeva kahjustuse korral õit ei moodustugi ning sageli arvatakse, et need
pungad on külma ohvrid. Lähemalt
uurides võib aga pungadest leida lehekirbu vastseid. Kahjurite suure arvukuse korral sellised pungad varisevad.
Vastne on tiivutu, nümfil (valmikueelsel staadiumil) on tiivaalgmed,
valmikul kaks paari kilejaid läbipaistvaid tiibu. Täiskasvanud lehekirp
on kollakasroheline, muutudes elu
lõpupoole. Kui lehekirpe on rohkesti,
kostab puu lehestikust iseloomulikku
krabinat. Suurem on arvukus tuulte
eest varjatud, eriti metsalähedastes
aedades. Suvel lähevad valmikud
suvetoidutaimedele, kuid sügisel
tulevad tagasi õunapuule munema.
Arenguks ja paljunemiseks sobib
mõõdukas temperatuur ja niiskus.
Kevadiste öökülmade tõttu hukkub noori vastseid, soojad ja niisked suveilmad soodustavad neil aga
seenhaigusi.
Peale putukate peab õunapuud
oma puuks hulk üsna tülikaid lesti
ning pahklesti, keda loodetavasti tutvustame edaspidistes artiklites. ■
Luule Metspalu on Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna
vanemteadur.

Mardikas, keda
ihaldas Darwin
Enno Merivee, Anne Must

Kirgliku kollektsionääri veidrusi ja mõnikord tavatut käitumist võib mõista vaid
teine kollektsionäär. Aastaid jahitud hindamatu aare võib teinekord ärgitada
tegema meeleolukaid rumalusi.

S

uur-punajooksik (Panagaeus
cruxmajor, Linnaeus, 1758)
on Inglismaal väga haruldane

mardikas, kes on võetud kaitse alla.
19. sajandi algusest kuni keskpaigani,
kui Inglismaal valitses ehtne „mardi-

kahullus”, peeti teda iga kollektsiooni
uhkuseks ja leitud eksemplaride eest
oldi valmis maksma kõrget hinda.
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Suur-punajooksik on 7,5–9 mm pikkune palearktilise levikuga röövtoiduline mardikas. Ilusa turris karvadega mardika kattetiibade muster
meenutab musta risti punasel taustal. Talle on iseloomulikud poolkerajalt peast välja ulatuvad silmad. Niiskuslembese liigina elab ta enamasti
jõgede ja järvede rikkaliku taimestikuga mudastel kallastel, aga ka perioodiliselt üleujutatud luhtadel ja lodudes; ta tegutseb videvikus. Noored
mardikad kooruvad nukust sügisel, sigivad kevadel ja elavad kuni järgmise sügiseni. Talvitumiseks otsivad nad kuivemaid paiku, näiteks puude
koore all. Toitumise kohta ei ole andmeid, kuid arvatakse, et suur-punajooksik sööb poolveelise eluviisiga tigusid. Eestis on suur-punajooksikuid
vähearvukalt leitud kõikjal mandril ja ka saartel

Aastail 1828–1831 Cambridge’i
ülikoolis isa soovil teoloogiat õppinud 20-aastane Charles Darwin oli
innukas mardikakoguja. Talle meeldis koos kogenud kollektsionäärist
nõo William Darwin Foxi ja noore
botaanikaprofessori John Stevens
Henslow’ga matkata ümbruskonna
metsades ja nõmmedel, et täiendada
oma kogu uute liikidega. Palju aastaid hiljem, 1848, jutustas ta vaimulikust loodusuurijale Leonard
Jenynsile saadetud kirjas nostalgilise
loo eredalt mällu sööbinud kogemusest punajooksikuga. Sama juhtumit on Darwin kirjeldanud ka oma
„Autobiograafias” (1887).
Ühel päeval, rebides kõdunevalt
puult vanu poollahtisi kooretükke,
silmas noor putukahuviline kahte
suurt haruldast jooksikut (Carabus)
ja haaras kohe kummassegi kätte
ühe. Just samal silmapilgul nägi ta
teda – kolmandat, teistsugust, erksavärvilist, ihaldatud ja pühaks peetud suur-punajooksikut, kellest ta ei
tahtnud mingi hinna eest loobuda.
Kimbatusest väljapääsu otsides pistis
Darwin paremas pihus olnud mardika kiiruga suhu, hoides teda õrnalt

esihammaste vahel – harjumus, mis
oli omane linnumunade kogujaile.
Paraku pritsis ohtu sattunud mardikas tema keelele ja kurku põletavalt
sööbivat happelist vedelikku, mis
tekitas sõnulseletamatut tülgastust
ja valu, nii et ta oli sunnitud putuka
välja sülitama ja ... kaotas kõik oma
kolm šedöövrit. ■
1. Barlow, Nora (ed.) 1958. The Autobiography of
Charles Darwin 1809-1882. Collins, London.
http://darwin-online.org.uk/content/framese
t?itemID=F1497&viewtype=text&pageseq=1
(20.12.2012).
2. Charles Darwini kiri Leonard Jenynsile
(1848): www.darwinproject.ac.uk/entry-1009
(20.12.2012).
3. Dettner, Konrad 1987. Chemosystematics and
evolution of beetle chemical defenses. – Annual
Review of Entomology 32: 17–48.
4. Haberman, Harald 1968. Eesti jooksiklased.
Valgus, Tallinn.
5. Lindroth, Carl H. 1986. The Carabidae
(Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. –
Fauna Entomologica Scandinavica. Volume 15,
Part II. Scandinavian Science Press, Ltd. Leiden,
Copenhagen.
6. Moore, Barry P. 1979. Chemical defense in
carabis and its bearing on phylogeny. – Erwin,
Terry L. et al. (eds.). Carabid Beetles: Their
Evolution, Natural History, and Classification.
Junk, The Hague: 193–203.
Enno Merivee (1950) on vanemteadur ning Anne
Must (1981) teadur Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) taimekaitse
osakonnas, nad on uurinud putukate sensoorset
füsioloogiat ja otsingulise käitumise mehhanisme.

Põllujooksik (Carabus cancellatus),
kelle kehapikkus on 18–24 mm. Kõigil
jooksiklastel paikneb tagakeha tipus tõhus
keemiarelv: paariline pügiidiuminääre.
Perekonda Carabus kuulub suurimaid
jooksiklasi, kelle võimsad näärmelihased
võimaldavad rahurikkujat keemilise
mürsuga tabada isegi 20 cm kauguselt.
Seepärast tuleb suurte jooksiklastega
suheldes olla äärmiselt ettevaatlik, et oma
nina ja silmi neile liiga lähedale ei topiks.
Jooksiklaste pügiidiuminäärme kaitseeritised
koosnevad keemiliselt kõrgreaktiivsetest
polaarsetest ühenditest, nagu happed,
fenoolid, aldehüüdid ja kinoonid. Mõnikord
eritatakse neid aineid koos mittepolaarsete
kõrvalkomponentidega, nagu süsivesinikud,
ketoonid või estrid, mis arvatavasti
soodustavad toksiliste ainete läbitungimist
keha kattekudedest
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Taebla karstijärved
Tõnu Ploompuu

Karstijärved on omapärase tähenduse ja väärtusega veekogud: Euroopa
Liidu loodusdirektiivi järgi on tegu eriti väärtuslike kooslustega, ent kohalike
elanike jaoks on need lihtsalt tavalised suured loigud. Ka loodusuurijad on
siiani karstijärvedest üsna ükskõikselt mööda vaadanud, seetõttu pole nende
elustikust palju teada. Ühed sellised vähe tuntud karstijärved paiknevad Taebla
ümbruses, kuhu nüüd kavandatakse looduskaitseala.

K

Üks vähe tuntud karstijärvedega
karstialasid asub Taebla ümbruses
Porkuni ja Pirgu lademel. Selle kese
on Kirimäe mõisa, Kadarpiku küla
ja Alba talude vahel paiknev kaksik-karstijärv, mida ühendab madalsooala, mis kõrge veetaseme korral
üle ujutatakse. Kaldasoo (Kirimäe)
järve maksimaalne pindala on 32 ha,
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arst on Eestis laialt levinud.
Kõige eredamad on karstinähud õhukese pinnakattega
paealadel. Tuntud on Pandivere,
kus aluspõhjakõrgendiku paelõhede
tõttu puudub vooluveevõrk. Samuti
räägitakse palju maa-alustest jõgedest, millest tuntumad on Kuivajõel,
Kostiveres, Erral, Salajõel ja Tuhalas.
Maa alla läinud jõed tulevad taas
maa peale veerohkete karstiallikatena. Karstiallikad on veel uhkemad
jõgedeta Pandivere äärealadel.
Karstijärvedest on tuntumad
Pandivere südames asuvad järvesilmad: Assamalla luht ja VõhmetuLemküla järved; vähem teatakse
Märjamaa järtasid või Koltsi järve
Sõrves. Karstijärvi ja -järvekesi leidub siiski palju rohkem, nii Põhja- ja
Lääne-Eestis kui ka saartel. Enamasti
neid ei märgata: kohalike jaoks on
need eelkõige kevadised „tavalised
suured väärtusetud loigud”, loodusuurijate jaoks aga enamasti vaid
soostunud niidud, kuna välitöid
tehakse ju valdavalt suvel, kui vett
on pinnases ja paepragudeski väheseks jäänud.
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Alba järve pindala 22 ha, mõlemad
koos üleujutatava Kaarupipealse
sooga hõlmavad kõrgeima võimaliku
veetaseme korral 99 hektari suuruse
ühtse veevälja.
Alba järve suurim sügavus suurveega on 1,5 meetrit, Kaldasoo järvel veidi vähem. Kaarupipealsel on
sel ajal vett enamasti kümmekond
sentimeetrit üle mätaste, vaid mõnes
kohas üle poole meetri. Alba järve
ja ka Kaldasoo järve ala madalama
veega osas kasvab üleujutatav mets,
Kaarupipealne on suuremas osas
lage madalsoo. Puistu ulatub jär-

S

arvatav langatuslehter
kurisu
ilmne kurisu
allikas

vedes umbes poole võimaliku veesügavuseni, lagedad on vaid kõige
sügavamad alad. Alba järve lage osa
on ajutise järvena märgitud ka 1940.
aastate lõpu topograafilisele kaardile.

Veetaseme määrab väljavool.
Kõrgeima veetaseme piir on sel veeväljal väga kindel, seetõttu saab ka
maksimaalset pindala kindlalt määrata. Võimaliku kõrgeima veetaseme
ülemise piiri määrab ülevoolu teke
järve läänenurgast. Kuna järve valgala on küllaltki väike, siis üldjuhul
on väljavool väike või puudub hoo-
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Soo-piimalille õitsemise ajaks on kevadine veetase juba taandunud

pis: ülevooluks piisav veetase kujuneb vaid kord nelja-viie aasta kohta
– märksa harvemini, kui Tuhala
Nõiakaev keema hakkab. Viimati
voolas jõeke 2010. a kevadel ning
2011. a kevadel ja detsembri lõpus,

enne seda oli aga kümmekond veevooluvaba aastat.
Harva veevoolu tõttu pole sel ojal
selget sängi ning veeta ajal tundub
jõekese olemasolu võimatu. Kõrgvee
korral voogab vesi metsa all ühest
lohust teise, üleujutuse ajal kujuneb
nõnda maastikul jõekesele lükitud
järvikute-lompide pärlikee.
Oja lähte lähedal Õpsepa männikus ja järve idaotsas on ka kaks
poolteise meetri sügavust ja paarikümnemeetrist sulglohku. Võimalik,
et need on õhema moreeni all asuvad karstilehtrid. Ehkki neid on seostatud ka Teise maailmasõja aegsete
mürsulehtritega, mida on Kirimäe
mõisa ümbruse metsas olnud mitu,
pole see tõenäoline.
Karstijärvedele ja järvikutele omane süstjate
lehtedega pisikannike saab hakata ennast
õitega ehtima alles pärast vee taandumist.
Puisniidu lohus võib see toimuda juba mai
lõpus, püsivama veekogu põhjas aga hulga
hiljem

Jõekese tõsiseltvõetavust näitab
aga enamik aega täiesti kuival maal
asuv sild, mis on jõekese tõttu ehitatud Haapsalu raudteele. Sillast veidi
allavoolu on raudtee ehitamise käigus kaevatud kraav, kust vesi voolab Ants Laikmaa Eesparki. Selle
tammiku päästsid kunagi põlluks
raadamisest just aeg-ajalt ette tulevad uputused. Kuivade aastate järel
ootamatult saabuv uputus on tekitanud vahetunud muuseumitöötajates ehmatust. Laikmaa pargist edasi
voolab vesi kunagistele Rannaküla
karjamaadele kasvanud torkvõsas,
läbib veel Kangru loigu karstijärviku
ja jõuab lõpuks vanade kraavide
kaudu tagasi raudteeni, valgudes
Laheval Lekepealse sohu ja sealtkaudu Võnnu ojja.

Selgeid kurisuid pole ei Alba ega
Kirimäe karstijärves. Maapind on
kaetud õhukese moreenikihiga ja
seetõttu imbub vesi paepragudesse
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Sügise halluses punetav soo-piimalill karstijärve alal

varjatult. Kõrge veetaseme korral
on aga näha, kuidas Õpsepa metsa
all järve kirdeservas voolavad ojakesed ja lihtsalt kaovad seejärel
vaevu aimatavas lohus maapinda.
Samamoodi kaob vesi ka mitmel pool
karstijärvede põhjas – need kurisud
on vaid lohud, kus kasvav taimestik viitab pinnase heale õhustatusele veevabal ajal. Võimalik, et maa
alla imbunud vesi tuleb taas pinnale
Laheva küla servas Lekepealse äärel
olevates allikates.
Taebla kandi suurim, Viidase
kurisu, paikneb Kirimäe karstijärvest
ida pool kunagise Roosna karjamõisa
lähedal. Sinna voolas varasematel
aegadel Leediküla ja Kirimäe küla
vahel asunud soode ja soiste puisniitude vesi. Kui maa ei võtnud piisavalt vett vastu, hakkas kurisu ümber
tekkinud järvekesest vesi voolama
Taebla jaama poole, tekitades veel
ühe järvekese Taebla–Kirimäe teele.
Kuid 1970. aastate alguses kaevatud
magistraalkraav suunas enamiku
Viidase kurisusse voolanud veest otse
Taebla jõe poole ja sellest ajast Taebla
jaama juures enam ei uputa.

niite ja mitmekesiseid madalsookooslusi. Paiguti leidub Kaldasoo
järve põhjal rohkem kobedaid setteid ning see on olnud kasutusel hea
heinamaana.
Teisal valdab madalsootaimestik,
kuid praegu kipub ala kohati kasvama pajustikku. Kõige sügavamas
kohas, ühes kurisu piirkonnas, kasvab aga praegu lopsakas põldmarjatihnik. Varasemal ajal on Kaldasoo
järve veidi väetanud Kirimäe piimatööstuse heitvee ramm, mis oli
Tiigiotsa soos settimisest üle jäänud
ja toodud kohale oja kaudu.

Alba järve põhi on savirähksem
ja paepealne pinnakate õhem. Kui
üleujutus seal taandub, on niiskus- ja õhutusrežiim vahelduvam.
Kohtades, kus lohu põhjas on settinud piisava paksusega savikiht,
laiub luhttarna- või niittarnasoo.
Pikalt üleujutatavatel veidi kõrgematel vettpidavatel aladel leidub
sinihelmika- või väiketarnade kooslusi. Sealjuures on karstijärvede
põhjal kasvav sinihelmikakooslus
võrreldes üleujutusteta soostunud
niitude sinihelmikakooslusega väga
liigivaene.
Karstijärve põhjas asuvat ühte tõenäolist kurisupiirkonda ehib kevadsuvel kuldsena õitsev ja sügisel
punetav soo-piimalille rikas kooslus.
Peale selle kasvab madalates, kuid
hästi õhustatud pinnasega aladel rohkesti kannikesi, hanijalga ja roomavat maranat, kohati liitub nendega
roomav tulikas. Selline hanijaladominant on iseloomulik rannaniitudele, aga ka jõgede kallastele.
Kannikesed on karstijärvede tunnusliigid; mülgaskannike on üldlevinud pikemalt märgadel aladel
karstijärvedes, looduskaitsealune
pisikannike aga pigem kõige sügavamates kohtades. Karstijärve üleujutuse ülemise osa puisniidukoosluses
sirgub looduskaitse all olev kõrge
kannike. Kõrgeid kannikesi kasvab
ka paaris kohas karstijärvest välja

Kaldasoo ja Alba karstijärve taimkate on väga mitmekesine. Kuival
ajal meenutab taimestik järvede
nõlva lagedatel aladel liigirikast aruniitu. Pikemat aega üleujutatud ala
on lage, kohati peitub sealsete järvede põhjas mitut tüüpi soostunud

Alba karstijärv kevadisel hiilgeajal: siit ei pääse läbi isegi kalamehekummikutega
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Viidase kurisu. Pärast suurema vee kõrvalejuhtimist ligi poole sajandi eest voolab sinna mai keskpaigas veel vaid väike oja ja suurveeaegne
veetase on langenud poolteise meetri võrra

voolava jõekese „lammil”. Kõik
nimetatud kannikeseliigid on levinud ka väiksemate karstijärvikute ja
loigukeste aladel ümbruse puisniitudel. Kõrget kannikest pole piirkonnas üleujutamata jäävatest aladest
väljaspool leitud. Ilmselt olenevad
kõik need kolm liiki Eestis üleujutustest: kõrge kannike lühiajalisest
suurveest, mülgas- ja pisikannike
pikaajalisemast üleujutusest, kusjuures ala ei tohi olla märgatavalt
soostunud.
Karstijärve ümbritsev mets on
esmapilgul üsna tavaline arumets,
mõnes lohukeses ka soostuva ja soometsa moodi. Kuid üleujutatavat ja
selle piirist kõrgemale jäävat metsa
saab eristada ka suvel: üleujutusalal
praktiliselt puudub ümbruskonnas
muidu tavaline sinilill. Sinilillel pole
mõtet taluda üleujutust, kui see teeb
võimatuks eduka õitsemise ja paljunemise. Soostuvas metsas võivad aga
kõrvuti kasvada arutaimed ja kõige
märjemat eelistavad sootaimed.
Karstijärve metsal on veel üks hea
eristustunnus: puude tüvede alusel
puudub samblasokk ega kasva samblikke, seetõttu on sagedasest üleuju-

tuse veetasemest allapoole jääv korp
silmanähtavalt teist värvi.
Rannakülas asuv Kangru loigu
karstijärvik on taimestikult tagasihoidlikum. Ka seal leidub hanijala- ja
kannikeste kooslust ning soostunud
niitude kooslusi. Järviku lõunapoolmik meenutab aga väga kidurat soist
lookadastikku: üleujutuste tõttu on
seal mõnda aega maismaataimede
kasvutingimused väga kehvad, pärast
vee imbumist pinnasesse jääb savinerähkne pinnas ikka ebasoodsalt õhuvaeseks ning kuival aastaajal teeb
põud kiiresti liiga.
Väiksemaid kevadise veega nõgusid ja võsastuma kippuvaid välukesi,
mil on mõningaid karstijärvikute
tunnuseid, leidub ümbruskonna
kunagistel puisniitudel ja karjamaadel aga rohkesti.

Loomi elab karstijärvedes vähe.
Kalad ei saa seal elada, kuna suviti
jäävad järved kuivale. Rabakonn
mulistab kevadel Kaldasoo ja Alba
järves siiski rõõmuga. Ja kevadel on
need järved veelindudele niisama
armsad kui „päris” järved. Pisemaid
loomi on karstijärvedest väga vähe

teada. Siis, kui on käes välitööde aeg,
ei pruugi ju karstijärves enam ollagi
vett, kust veeloomi leida. Pandivere
karstijärvedest on leitud haruldasi
selgrootuid, Taebla omadest pole
selgrootuid kunagi otsitud.

Karstijärved ja järvikud on Euroopa
Liidu loodusdirektiivi järgi kantud
eriti väärtuslike elupaigatüüpide
nimistusse (kood 3180). Euroopa
Liidus on neid teada vaid Iirimaalt ja
Eestist. Kuna karst on Euroopas palju
laiemalt levinud, siis ilmselt on paljudes maades need „tavalised loigud”
jäänud tähelepanuta nagu varem
Taebla ümbruseski.
Praegu kavandatakse Taebla karstijärvede, nende ümbruskonna
soode ja endiste puisniitude kaitseks
Aamse looduskaitseala. Nõukogude
ajal paiknes see ala kolme külanõukogu piiril ning kuna mullad on siin
kehvapoolsed ja savirähksed, pääsesid haruldased loodusobjektid ja
rohke väärtuslik elustik puisniitudel
ja madalsoodes maaparandamisega
kaasnevast hävitamisest. ■
Tõnu Ploompuu (1960) on botaanik, Tallinna ülikooli
loodusteaduste osakonna bioloogia õppetooli lektor.
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Lausa
tuleleeki lõikab

T

äpsem oleks vist öelda „Lausa
vett lõikab!”. Neid sekundi
murdosa kestvaid hetki pakuvad randtiirud just kevadel ja suvel.
„Lõigatakse” kahel põhjusel: et
puhastada nokka pärast kalapüüki
ja/või hommikuse korrastamise
käigus (fotol); et lüüa kala läikima,
mis võimaldab seda paremini müüa
(potentsiaalsele) kaasale.
Minu fotohuvi taastekkis tänu
elukoha Viimsi valla loodusele, eriti
linnustikule. Tallinna kesklinnas
sündinud ja seal kuni kolmekümnenda eluaastani elanud inimesele
oli see elurikkus positiivne šokk.
Miski suunas linde jäädvustama ning
hetki nende elust teistega jagama.
Olen tiivulistest kirjutanud artiklisarja valla ajalehes, käinud sulelistest rääkimas ning pilte näitamas
lastele koolis ja lasteaias. Looduses
viibimine on vajalik vastukaaluks
närvilisele tööle finantsinspektsioonis. Vastutan seal õiguskeskkonnaja turujärelevalve eest.
Linnupildistamisel hindan objektiivi puhul pikka fookuskaugust;
aparaadil kiiret ja head jälgivteravustamist, nobedat sarivõtet ning
vähest päästiku viivitusaega. Kasutan
Canoni seadmeid. Fotot oli keerukas teha, kuna noka puhastamise
hetk on silmapilkne, ettearvamatu,
lind ise liigub veel kohal kiiresti,
pika fookuskaugusega objektiiv on
küllalt raske ning selle nobe liigutamine nõuab üsna suurt pingutust.
Säriaeg 1/640 sekundit, F/7,1 ning
ISO320. ■
Kilvar Kessler
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Looduskaitsel
tulevad head
aastad
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannust
küsitlenud Toomas Kukk
Keit Pentus-Rosimannus on sündinud 3. märtsil 1976 Tallinnas.
Lõpetanud 1995 eraakadeemia Nord gümnaasiumi ja 2000
Tallinna ülikooli haldusjuhtimise ja Euroopa Liidu suhete erialal.
2001–2003 oli justiits- ja välisministri nõunik, 2003–2005 Tallinna
kesklinna vanem, 2005–2007 peaministri büroo juhataja, 2007–
2011 XI riigikogu liige ja Reformierakonna fraktsiooni esimees,
parlamendi aseesimees. Alates 2011. aastast keskkonnaminister.
Reformierakonna aseesimees, Reformierakonna liige alates 1998.
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Kust tuli selline hea mõte, et järgmisel eelarveperioodil peaks toetama
vaeslapse ossa jäänud looduskaitset?
Teie küsimuses peitub iseenesest ka
vastus. Kui võrrelda praegu veel käimasolevat, kuid lõppevat Euroopa
Liidu päris mahukat eelarvet, siis sel
korral on olnud fookuses eelkõige
veemajandus, mis kahtlemata on
olnud väga vajalik. Aga minu enda
selge arusaam ja veendumus on
olnud, et looduskaitse on keskkonnaministeeriumi vaatenurgast see koht,
mis on oma aega pikalt oodanud.
Riigi sees suuname keskkonna
valdkonda keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu suurusjärguna 40 miljonit eurot aastas. See
jaguneb samamoodi eri valdkondade
vahel ära. Sellises mahus võimalusi, kui Euroopa Liidu uus eelarve
annab, peaksime Eestis väga pikka
aega ootama. Arutelud valitsuskabinetis olid üsna intensiivsed, aga
lõpuks ikkagi valitsus toetas, et me
suuname looduskaitsesse 100 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Sellele
lisandub suurusjärguna 130 miljonit
tööstuse saastekoormuse vähendamiseks, 140 miljonit veel tegemist
vajavate puhta joogivee ja reovee
puhastamise investeeringuteks.
Looduskaitsele eraldatud sada miljonit jaguneb laias laastus kaheks,
sellest pool on seotud näiteks Kroodi
oja, Purtse jõe ja Kukruse mäe reostuse kõrvaldamisega ning kümme
jääkreostuse objekti. Teine pool on
seotud liigikaitse, rahvusparkide,
poollooduslike koosluste ja palju
muuga.

Kas saab väita, et see toetus tuleb
mingi teise valdkonna arvelt, keegi
jääb rahata?
Tänu puhtale keskkonnale on tulevikus oluliselt vähem vaja kulutada
näiteks inimese tervisega seotud
probleemidele. Inimese elukvaliteet
on otseselt seotud sellega, kas ja kui
heas korras on kogu meie looduskeskkond.
Kui looduskaitsele lisaks vaadata seda raha, mida meil õnnestub
suunata tööstuse jalajälje ja saastekoormuse vähendamisse, siis see on
samuti seotud inimese igapäevase
elukvaliteedi parandamisega. Nii et

mu meelest võidab sellest investeeringust iga Eestis elav inimene – ei
saa öelda, et see tuli kellegi arvelt.
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Mismoodi seda summat edasi jaotatakse, kõigepealt teemade mõttes?
Kes otsustab, kuhu see raha sisuliselt pannakse?
Me oleme teinud enne valitsuskabinetis arutelu põhjalikku koostööd
keskkonna- ja looduskaitse valdkonna huvigruppidega. Nendelt saadud tagasiside andis kindlust juurde
ka valitsuses vaidlusi pidada.
Edasine raamistik on selline, et
tõenäoliselt aasta lõpuks saame
Euroopa Komisjonilt kinnituse, kas
see plaan, mille oleme koostanud ja
esitanud, on komisjonile vastuvõetav. Seejärel tekivad bürokraatlikult
öeldes meetmekavad ja on võimalik
avada taotlusvoorud, kus võivad osaleda kõik, kes suudavad pakkumisi
teha ja konkreetseid töid teostada.

Nii et summa jaotatakse KIKi kaudu?

Kevaditi käib keskkonnaminister metsa
istutamas. Seda tegevust võib soovitada
kõigile peamiselt tubase eluviisiga
ametnikele

Eeskätt küll.

Kõrvalepõikena: kas KIKi rahastamises on plaanis teha muutusi, ka
taotlemises ja aruandluses?
Aruandlusel on kaks poolt. KIK on
ise proovinud ja teinud jõupingutusi,
et meeletut bürokraatiat pisut kokku
tõmmata. Aga teise külje pealt, kui
võrdleme erinevaid rakendusüksusi,
kelle kaudu euroraha on võimalik
taotleda, siis KIK eristub kõigist selle
poolest, et seal on konkurentsitult
kõige vähem probleemseid projekte
ja rikkumiste osakaal väikseim. Ehk
siis see põhjalik kontroll ja eeltöö
on taganud selle, et hiljem pole vaja
kelleltki suurtes kogustes raha tagasi
nõuda. See on olnud mõistlik ja õige
valik.
Aga meie uue KIKi juhtkonnaga
oleme küll arutanud seda, kuidas
seda iga-aastast riigisisest raha jagada
fokuseeritumalt.
Üks väike näide viimasest ajast.
Avasime eelmisel aastal KIKis nn
tondilosside lammutamise meetme.
Hästi palju oli skeptikuid, et kas seda
on üldse vaja. Arvati, et taotlejaid
pole. Tulemus on täiesti vastupidine:
väga tublisti taotlevad nii omavalitsused kui ka mittetulundusühingud.

See on vaid väike näide, arvan, et
maastikupilt saab tänu sellele palju
puhtamaks.

Kas see meede jätkub ka uuel rahastamisperioodil? Kas nõukogudeaegsed lammutamist vajavad hooned
otsa ei saa?
Neid on oluliselt rohkem, kui sageli
võib tunduda. See meede kindlasti
jätkub, kuid eeskätt riigisisesest KIKi
programmist. Tõesti, kui mööda
Eestit sõita, siis muidu väga ilusates
kohtades tulevad vanad nõukogudeaegsed kolhoosi- ja sõjaväehooned
vastu ja ega nad meie loodust ilusamaks ja rikkamaks ei tee.

Seda kindlasti. Kas selle saja miljoni jaotamine peab kindlasti käima
avaliku konkursi korras? Ehk oleks
mõttekam see kohe näiteks keskkonnaametile anda?
See peab käima avaliku konkursi
kaudu.

Seega riigiasutused võistlevad endiselt MTÜ-dega?
Kui räägime looduskaitsest ja investeeringutest, mida on vaja teha näiteks soode veerežiimi taastamiseks
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Ministeerium korraldas tänavu kevadel rabamatka Eesti suursaadikutele.
Keit Pentus-Rosimannus on keskel ning temast kahel pool Hanno Zingel ja Roland Müür

ning veekogude tervendamise või
poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalikest investeeringutest, siis
ka riigiametid on ise tööde tellijad.
Meil pole riigiametis palgal inimesi,
kes seda tööd füüsiliselt tegema hakkavad. Avalik konkurss selleks, et
leida pädevamad töötegijad, tuleb
ikka korraldada.

Tihtipeale on konkursi tulemus ette
teada, kuna võimalikke pakkujaid
ongi üks, näiteks mingis valdkonnas ongi vaid üks ekspert.
Ent kui selliseid konkursse ei korraldataks, siis jääks igavesti olukord,
et valdkonnas on vaid üks-kaks eksperti. Üks avaliku avatud konkursi
plusse on kindlasti see, et see annab
võimaluse ka uutele tegijatele. See
on täiesti omaette teema: eksperdid on keskkonnavaldkonda väga
oodatud ja ma väga loodan, et selle
poolest on meil koostöö ülikooliga
jätkuvalt hästi tihe.

Kas see koostöö võiks tähendada,
et kavandatud sajast miljonist võiks
mingi summa minna uute ekspertide
koolitusele?
Koolitus on eelkõige haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) valitsusala.
Aga me teeme HTMiga kindlasti selles vallas tihedat koostööd. Oleme
valitsuse tasandil rääkinud põlevkivi või looduskaitse arengukavast,
mis sai juba aasta tagasi heakskiidu.
Kõikide nende teemade puhul on

teadus- ja hariduspool eraldi kõne
all ja oleme sel teemal ka haridusministriga rääkinud.

Kuidas te hindate koostööd kolmanda sektoriga, näiteks EKO-ga?
See on end igal juhul õigustanud.
Eks see sõltub ka juhtimisstiilist; ma
olen seda tüüpi juht, kes armastab
ja tahab küsida arvamusi ka väljastpoolt ministeeriumi, kuigi ka meil
endal on väga head eksperdid. Pilk
kõrvalt aitab alati kitsaskohti varakult üles leida ja läbi arutada.
Samuti läbi arutada teemasid,
mille elluviimine ei sõltu vaid ministeeriumi ametnikest, vaid on palju
laiem ühiskonnas tervikuna. Minu
jaoks on see olnud väga tähtis.
Ka siis, kui tagasiside on kriitiline, on kriitikast kasu. EKO puhul
tuleb öelda, et kriitika on enamasti
konstruktiivne.

Kas EKO võiks loota ka suuremat
rahalist toetust keskkonnaministeeriumilt?
Paljud meie keskkonnaühendused
on olnud head rahataotlejad KIKist ja
mujaltki. Arvan, et EKO enda jaoks
on oluline, et nad poleks täiesti sõltuvad riigist. Ühe vabakonna puhul
tekib muidu küsimus, kas tegu on
ministeeriumi osakonnaga või on ta
sõltumatu ja tõepoolest üks kodanikuühiskonna toimimise viise. Riigi
tugi on mingil määral kindlasti olemas, aga riik ei tohiks vabakonna

puhul saada ainsaks või peamiseks
rahastajaks, sest muidu oleks neil
endal keeruline toimetada ja säilitada
täielikku sõltumatust, nii nagu nad
on seda praegu teinud.

Kui kavandatavad looduskaitse
summad liiguvad KIKi kaudu, siis
kes sisuliselt hakkab otsustama?
Kõigepealt, sellised täpsemad raamid,
mis teemadele läheb raha looduskaitseinvesteeringutes, näiteks soode
taastamine või poollooduslike koosluste investeeringud, paisud jõgedel
jne, pannakse paika meedet ette valmistades ja osalistega läbi rääkides.
Kinnitab need minister ja projekte
hakkab läbi vaatama selleks loodav hindajate ekspertide komisjon,
kes teeb ettepaneku KIKi nõukogule ja lõpliku rahastamisotsuse teeb
nõukogu.

Nii et praegu võiks teha veel ettepanekuid saja miljoni kasutamise
kohta?
Läbi räägiti ja nõu küsiti enamjaolt
enne seda, kui mindi ettepanekuga
valitsusse, enne kui läksin looduskaitsele raha taotlema. Soovid on alati
suuremad kui võimalused, aga sellest
hoolimata on lõpplahendus tegelikult
olnud väga hea. Detailseid arutelusid korraldame ministeeriumist veel
ja soove ja nõu küsitakse edaspidigi.
Eeldus on muidugi ka see, et peame
Euroopa Komisjoni kinnituse saama.

Poollooduslike koosluste olukord
muutub kiiresti ja neid tuleb seetõttu pidevalt inventeerida. Kas
inventuuride jaoks võiks loota
lisasummasid?
Sõltumata Euroopa rahastamisest
peab see info keskkonnaametil olemas olema. Kindlasti on poollooduslike koosluste puhul oluline
see, et me ei saa rääkida vaid investeeringutest. Kui ei järgne pidevat
hooldamist, oleme järgmisel eelarveperioodil jälle samas seisus, et
tuleb otsast pihta hakata. Kilplase
tööst tuleb hoiduda ja ses mõttes
on tähtis, et vaatame lisaks keskkonnaministeeriumi poole pealt ka
maaelu arengukavas (MAK) kirjas
olevaid püsihoolduse võimalusi. Ka
selle üle oli valitsuses pikk arutelu
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ja lõpptulemus on see, et järgnevas
seitsmeaastases perspektiivis jätkub
poollooduslike koosluste hooldamine
MAKi kaudu.

Inventuurid väljaspool kaitsealasid
on siiski väga vajalikud. Teadmised
kaitstavate liikide, aga ka liikide
leviku kohta üldiselt on võrdlemisi
puudulikud: mõnigi üliharuldane
taim või loom võib elada meile teadmatus kohas ning saada kahjustusi
teadmatusest.
Täiesti nõus. Aga pean väga vajalikuks
muuta arusaama, et looduskaitsega
on siis kõik korras, kui kaitseala on
tehtud, kaitse-eeskiri kehtestatud ja
siis võib linnukese kirja panna ja töö
tehtuks lugeda. Vastupidi, siis peaks
just töö algama. Seetõttu on looduskaitset puudutavad investeeringud
väga olulised. See hoiak pole levinud küll looduskaitsjate hulgas, vaid
pigem muus sektoris tegutsevatel inimestel: miks oleks vaja investeerida
näiteks soode taastamisse? Seda tuleb
selgitada ja muudkui rääkida.

Soode taastamine nõuab pigem
ühekordset investeeringut, aga
laudteed ja vaatetornid tahavad
muudkui uuendamist ning poollooduslikud kooslused hooldamist.
Hiljem tuleb need summad kuskilt
leida.
Just. Kui me räägime loodusradadest,
siis need on ju eelkõige on mõeldud
inimestele, kes selles valdkonnas
iga päev ei tegutse, vaid kellele on
vaja loodusesse minekut oma töövõime säilitamiseks ja ühtlasi hoida
oma teadmisi loodusest tasemel.
Hooldusega tegeleb praegu eelkõige
RMK, kes on seda teinud päris hästi
ja see on kindlasti üks neist näidetest, mida on vaja teha ja mis peab
nii jääma.
Kui räägime poollooduslikest
kooslustest, siis keskkonnaameti tehtav töö on väga oluline. Alates esmainventuurist, et oleks teadmine,
kuhu ja kui palju on vaja investeerida, ning seejärel käe pulsil hoidmine, et investeeringu järel oleks
hooldus tagatud. Muidugi on oluline,
et eraomanikud, kelle abi on vaja,
mõistaksid, mis väärtus neil tegelikult käes on kas puisniidu ja loopeal-

sena. Mulle endale näib, et teadmist
ja arusaama on üha rohkem.

Keskkonnaharidus on kindlasti vajalik. Kas sajamiljonilise toetusega
käib kaasas ka panustamine keskkonnateadlikkusesse?
Keskkonnateadlikkuses on suur rõhk
jätkuvalt riigisisesel KIKi rahastamisel. Loodust ei saa ainult raamatust
tundma õppida. Kui räägime väikestest lastest, kelles on kõige lihtsam
ja mõistlikum seda huvi tekitada, siis
selleks, et just linnast pärit lapsi loodusesse viia, on väga oluline loodav
looduskeskuste võrgustik.
Lisaks kooliprogrammidele, et õpetajad ise oleks koolitatud ja neil oleks
huvitavat ja atraktiivset õppematerjali. Arvan ka, et oleme liialt tagasihoidlikud oma loodusrikkusi avama
ning suurelt ja julgelt tutvustama.
Seda nii Eestis kui ka väljaspool. Eesti
on Euroopa Liidu riikidest maa, kus
linnuvaatlejad võivad päeva jooksul kõige rohkem linde näha, ilma et
nad peaksid läbima suuri vahemaid.
Hispaania on teine, aga seal peab lendama riigi ühest otsast teise.
See on selline väärtus, mida igal
juhul tasub enda kasuks tööle panna.
Julgemat teadmiste jagamist võiks
meil olla küll.

Üks koht, kus teadmisi jagatakse,
on Eesti loodusmuuseum. Kas talle
on ka plaanis midagi juurde anda
või jagada?
Eesti loodusmuuseumi õnn ja õnnetus on see, et ta asub vanalinnas.
Tänu sellele leiavad sinna väga paljud tee, aga õnnetus selles mõttes,
et Laia tänava kinnistu seab omad
piirid. Heidi Vilu on väga tubli ja
ambitsioonikas muuseumijuht,
kuid hoonetega füüsiliselt kõrgustesse tõusta pole võimalik ja ka
laieneda pole vanalinnas võimalik.
Loodusmuuseumil on selles mõttes
suured plaanid – muuseumi füüsiline
asukoht ei tähenda, et ta peaks tingimata vaid oma kinnistul tegutsema.
Nii et see töö, mida loodusmuuseumis tehakse, on väga tänuväärne ja
nende plaane toetame väga.

Kas meie teised loodusmuuseumid
võiksid loota toetusele?
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Minister peab rabamatkal suursaadikutele kõnet

Kui on konkreetne projekt või idee,
siis igal juhul on mõistlik nendega
välja tulla. Mõtete lugemise oskust
pole me ära õppinud. Igal juhul soovitan ja julgustan.

Vahepeal on olnud juttu Tallinna
botaanikaaia ja loodusmuuseumi
tihedamatest suhetest.
Olen seda meelt, et loodusmuuseumile tuleb anda aega ja ruumi, et nad
jõuaksid kõik oma ideed ellu viia.
Need on head mõtted; juriidiliste
ümberkujundustega pole mõtet tegeleda, kui muuseum tegutseb hästi.
Seda näitab ka mitu korda kasvanud
külastajate hulk.
Lisaks uutele ruumidele ja ekspositsioonidele on olulised ka üritused, mida muuseum korraldab;
need peaks iga loodushuviline üles
leidma, et kuulata asjatundlikke esinejaid või arutleda huvitavatel teemadel. Samamoodi ka inimesed, kes
on keskendunud teadusele, saavad
tuge ja kasutada andmebaase ja kollektsioone, mis on seal olemas.

Keskkonnaministeeriumist on vahepeal öeldud, et uusi kaitsealasid
pole vaja. Aga kui kohalik kogukond
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seda ikka soovib, siis miks mitte
neid juurde teha?
Kui tegemist on unikaalse väärtusega, väga ohustatud liigi või elupaigaga, mille esinduslikkus vajab
kaitset, siis tuleb seda teha. Aga
oleme ministeeriumis öelnud, et
väga ekstensiivset uute kaitsealade
tegemist pole ette näha. Meie kaitsealade võrgustik on juba päris hea.
Küll on vaja kaitse-eeskirju ja
kavasid rakendada ja nii olemegi jutu
alguses tagasi: kavandatud investeeringud võimaldavad rakendada need
seni vaid kavadesse jäänud tegevused liikide ja koosluste kaitseks. Kui
meil leitakse väga väärtuslik liik
või elupaik, siis loomulikult tuleb
seda kaitsta.

Küsisin seda seepärast, et mul on
ammu meeles mõlkunud Tagamõisa
rahvuspargi loomine Saaremaal,
võib-olla sama laadi, nagu on
Ruuben Posti Kõpu rahvuspark
Hiiumaal. Rahvuspark aitaks elavdada kohalikku elu ja ka majandust.
Kui pole üldse lootust sellist luua,
siis jätaks algatamata.
Rahvuspark on oma sisult ja filosoofialt asi, mille rajamist tuleb väga
põhjalikult kaaluda. Otsapidi toob
see tagasi selle jutu juurde, et kaitsealade, näiteks rahvuspargi puhul
ei saa olla peamine eesmärk ühe
konkreetse arenduse vastu võidelda.
Arenduste puhul tuleb kindlasti läbi
kaaluda konkreetset kaitset vajavate
liikide ja elupaikade osa: mis on kõige
mõistlikum lahendus, et kaitse oleks
tagatud? Kas see on ilmtingimata on
rahvuspark või midagi muud?
Kõrvalt vaadates on mul sageli
olnud mureks, et kaitsealade loomise
ettepanekut kasutatakse malakana,
millega konkreetsele arendajale koht
kätte näidata, et sundida arendajat
kohaliku kogukonnaga arvestama.
Kui asjad on juba nii kaugele läinud,
siis on midagi väga valesti. Olen seda
omalt poolt rääkinud arendajatele,
kes tahavad rajada uut ehitus- või
tööstuspiirkonda: kohaliku kogukonnaga tuleb leida lahendus, mis on
mõlemale poolele vastuvõetav.
Mõned aastad tagasi oli palju sellist
hoiakut, et ei hakka kohalikega rääkima, saan ikka oma tahtmise. Aga

tegelikult ei saa: kui kohalikke inimesi
ära ei kuulata ja nende arvamusi ei
arvestata, tullakse keskkonnaministeeriumi jutuga, et tuleb luua kaitseala.
Ent siis on seis läinud juba liiga kriitiliseks. Siis on arendaja nõutu: kas kogu
arendus jääb seisma? Varem rahulikult
läbi rääkides oleks saanud ehk hoida
loodusväärtusi ja ühtlasi olnuks võimalik osa oma plaanidest mõistlikult
ellu viia.

Kahjuks jääb kohaliku kogukonna
väide, et neile ei meeldi kaevandamine või muu arendus, nõrgaks ning
nii kutsutaksegi appi looduskaitse.
Minult on korduvalt palutud, et ehk
tuled ja otsid üles mõne kaitsealuse
taime.
Just. Võiks olla loomulik käitumisnorm, et ettevõtja räägib oma tegevuse kohalikega läbi. Oleme nii
väike riik ja ühiskond, et kohapealsete inimestega peab olema hea ja
lugupidav läbisaamine. Arusaamine,
et kaevandamine muudab jäädavalt
piirkonda, kus seda tehakse, see
mõjutab vähemalt teatava perioodi
jooksul lähedal elavate inimeste
elu, sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Üldiselt tuleb öelda, et kõiki kaevandajaid-ettevõtjaid ei saa ühte patta
panna: on küllalt neidki, kes on
kohalike inimestega algusest peale
hea kontakti saanud. Aga ühest tõrvatilgast piisab.

Nabala kaevandajad kaebasid ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse, jonni ikka ei jäeta.
Aga mul on samas hea meel, et kaks
kohtuastet on leidnud, et oleme võidelnud õige asja eest ja teinud oma
samme juriidiliselt õigesti. See annab
kindlust. See on võitlus, mida ei saa
jätta, teisiti ei saagi olla.

Kas kantsleri vahetus on seotud
vajadusega pöörata looduskaitsele
suuremat tähelepanu? Uus kantsler
tuleb ju otseselt valdkonna seest.
Rita Annus on olnud väga tubli looduskaitse eest seisja ja ei saa öelda,
et ta oleks looduskaitsele vähe tähelepanu pööranud. Ta on olnud viis
aastat väga tugev kantsler, mina olen
temaga koos töötanud kaks aastat.
Kui ma Ritale järeltulijat otsisin,

siis see oli üks olulisi kriteeriume,
et temalt kantsleriameti ülevõtja
peab olema väga hästi kursis ka looduskaitsega. Andres Talijärv, kes on
praegu looduskaitse asekantsler, täidab neid nõudeid hästi.

Kui palju teil endal jääb aega looduses käia?
See on minu töö kõige rõõmsam ja
ilusam külg. Ma ei kujuta ette, et
keskkonnaminister istub vaid oma
kabinetis ja vaatab aknast merd.
Käin üsna palju ja hea meelega looduses, nii palju kui võimalik: mitte
vaid Tallinna läheduses või piirdudes Matsalu või Lahemaaga, mis on
Tallinnast suhteliselt lühikese sõidutee kaugusel, vaid ikka üle Eesti.

Kas teil on olnud huvi looduse vastu
juba maast madalast?
Ma olen küll põline Tallinna laps,
juba mu vanavanaema on elanud
Tallinnas. Ma olen pärit Pääskülast,
ühest Tallinna looduslähedasemast
linnaosast. Pääsküla raba käisin lapsena läbi juba siis, kui sinna eriti ei
soovitatud minna: seal serval asus
Nõukogude sõjaväeosa. Mul on
õnneks selline pere ja suguvõsa, et
looduses uitamist ja looduse tunnetamist, uurimist on olnud väga palju.
See on olnud mu jaoks loomulik elu
osa. Ma ei ole osanud seda kuidagi
eraldi esile tõsta.

Nii et Pääsküla raba peaks olema
kaitse all?
No vaat (naerab), arvan, et see, mis
viimase kümne aasta jooksul on seal
tehtud ja kuidas see on avatud inimestele ja õpetatud, miks ja kuidas
seda raba peaks hoidma, see on ülivajalik. Nõmme tervikuna, ärgem
unustagem Harku maastikukaitseala,
on tore ja looduse poolest rikas linnaosa. See võib nüüd kedagi ärritada,
aga ma ütleksin, et eesmärk võiks
olla see, et kaitsealasid pole üldsegi
vaja. Me peaksime rohkem panustama loodusteadlikkusse, administratiivsele kaitsealale lisaks peavad
inimesed aru saama, miks üht või
teist elupaika on vaja säilitada. Selles
mõttes ma tahaks, et administratiivset sekkumist oleks vähem. Kuigi
sellest päriselt ei pääse. ■
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Ettevõtlus ja finantsjuhtimine
Toiduainete tehnoloogia
Metsandus
Veemajandus
Keskkonnakaitse
Tehnika ja tehnoloogia
Veterinaarmeditsiin
ja palju teisi huvitavaid õppekavasid

Meie
loome
tulevikku.

Praktilised erialad
Kaasaegne ülikoolilinnak

Roheline mõtteviis
Teaduspõhised lahendused
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¥ 1. Millal kartul mulda panna? Kõige lihtsam soovitus on osta endale väike ilmajaam või vähemalt termomeeter ja jälgida, millal ilmad soojaks
lähevad ja muld taheneb. See on palju kindlam viis, kui süveneda kuupäevamüstikasse või kuutsüklitesse

Millal kartul maha
panna ehk pisut
kuupäevamüstikat
Mait Sepp, Triin Saue

Eesti filmiklassikasse kuuluvas linateoses „Ideaalmaastik” on stseen, milles
kolhoosi külvivolinikuks saadetud nooruke linnapoiss Kukemeri küsib
talumehelt, millal on õige aeg külvata. Taluniku vastus on karm ja otsekohene:
„Siis, kui palja tagumikuga maas kannatab istuda.” Seejärel käivadki esimees
ja Kukemeri põlluveerel püksata maa soojust katsumas. Küllap vaevab ka
tänapäeval potipõllumehi küsimus, millal on õige aeg viljad mulda panna.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
48

I384I EEST I LOO DUS J UU N I/J UU LI 2013

| TA I M E K A SVAT U S |

Kartulikasvatus POMODi abil. Kui
suur vahe tekib õigupoolest sellest,
millisel kuupäeval kartul mulda saab?
Kas viletsat saaki on võimalik seletada
sellega, et juurepäeva asemel pandi
mugulad mulda lehepäeval?
Et neile küsimustele vastata,
tuleks aastakümneid teha hoolsaid
ja töömahukaid katseid. Eeldame,
et ühel katselapil oleks kartul alati
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irjeldatud meetod sobib tõepoolest päris hästi, muu hulgas näiteks selleks, et hinnata
kartuli mahapanekuaega. Kartul kui
soojema kliima taim on mulla temperatuuri suhtes palju nõudlikum kui
teraviljad. Seega, kui istmikul maapinnal istudes kohe külm ei hakka,
siis võib mugulad mulda pista.
Nali naljaks, kuid hea saagi jaoks
tuleb kartuli mahapanek tõepoolest
võimalikult täpselt ajastada. Muld
peab olema soojenenud ja tahenenud, kuid veel piisavalt niiske. Mõnel
suurtootjal aitab parajat aega välja
selgitada põlluserva paigutatud digitaalne ilmajaam. Ent millest võiks
lähtuda näiteks põldur, kes kasvatab
kartuleid aialapil? Kas istmikutermomeetrist? Paraku ei ole raadio- ega
teleilmateadetes rubriiki, mis annab
nõu, millal külvata või istutada.
Tegelikkuses lähtuvad väiketootjad
kartulipanekul sageli otstarbekusest:
mugulad pannakse maha siis, kui abitööjõul, see tähendab linnas elavatel
sugulastel ja tuttavatel, on palgatööst
puhkepäev.
Nõukogude ajal oli paljudes peredes
traditsiooniline kartulipaneku aeg võidupäev ehk 9. mai. Muide, see tähtpäev kuulutati NSV Liidus töövabaks
päevaks alles 1965. aastal. Eestis enam
Teise maailmasõja lõppu Euroopas
puhkepäevaga ei tähistata. See-eest
tähistatakse meil alates 1988. aastast
mai teisel pühapäeval emadepäeva.
Siis sõidavad paljud lapsed ja lapselapsed esivanemate juurde maale.
Nõnda pannaksegi kartuleid tavaliselt mai teisel nädalavahetusel, millalgi 8.–14. mai vahel. Peenemad
potipõllumehed jälgivad aga kuufaase
ja loevad menukaid külvikalendreid. Need on sedavõrd täpsed, et nii
mõnigi tegevus on ära määratud lausa
kellaaja järgi.

¥ 2. Kartulisort ‘Maret’ on varajane ja suure saagikusega, võrdlemisi lehemädanikukindel.
Tegu on väga hea maitsega söögikartuliga, mis säilib hästi ka üle talve

maha pandud 9. mail, järgmisel põllutükil mai teisel nädalavahetusel ja
kolmandal külvikalendri juurepäeval. Peale selle oleks vaja veel katseplatsi, kus kartul pannakse kasvama
mullatemperatuuri ja -niiskuse suhtes optimaalsel kuupäeval.
Tänapäeval tehakse selliseid katseid palju lihtsamalt: arvutis. Eesti
maaviljeluse instituudis rakendatakse selleks Jüri Kadaja välja töötatud kartuli produktsiooniprotsessi
mudelit POMOD [3], mis põhineb
Heino Toominga (1930–2004) maksimaalse saagikuse printsiibil.
Loodusteadlase Heino Toominga
teooria seisneb selles, et taimed, sh
põllukultuurid, on oma keskkonnaoludes alati kohastunud arenema
ülimalt tõhusalt. Teisisõnu: iga taim
annab saagi kasvatamisel alati endast
parima, mis antud ilma-, mulla-,
niiskusoludes jms puhul on võimalik. Selle põhimõtte alusel jagatakse
mudelis võimalikku saaki piiravad
tegurid agroökoloogilistesse rühmadesse: bioloogilised, meteoroloogilised, mullaviljakusest ja agrotehnikast
tingitud tegurid.
Mudelit hakatakse looma kõige
suurema saagikuse tasemelt ja võetakse esmalt arvesse need tegurid,
mille toime ei olene eriti teistest
mõjuritest, näiteks sordi bioloogilised
omadused ja päikesekiirgus. Iga kord,
kui mudelisse lisatakse uus tingimus-

terühm, saadakse teatav piirväärtus
ehk maksimaalne saak, mis on võimalik antud oludes.
Praegu võimaldab POMOD arvutada potentsiaalset ja meteoroloogiliselt võimalikku saaki. Potentsiaalne
saak on suurim saak, mida tunnuslike bioloogiliste omadustega kultuurilt või sordilt võiks valitsevates
kiirgusoludes saada.
POMOD arvutab fotosünteesi, hingamist ja taimeorganite kasvu arvesse
võttes organite massi ja saagi kujunemise käigu ühepäevase sammuga;
fotosünteesi arvutus tehakse lausa
tunnise sammuga. Mudeli sisendina
kasutatakse igapäevast (päikesekiirgus, sademed, õhutemperatuur) ja
iga-aastast (mulla kevadine algveevaru või mulla tahenemise kuupäev,
viimaste kevadiste ja esimeste sügiseste öökülmade kuupäevad, samuti
kuupäev, mil ööpäeva keskmine
õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle
8 °C) meteoroloogilist teavet ning
asukohta iseloomustavaid parameetreid (geograafiline laius, mulla agrohüdroloogilised näitajad).
Peale nende võetakse arvesse katsete ja mõõtmiste käigus saadud sordiomased fotosünteesi ja hingamise
parameetrid ning kasvufunktsioonid.
Mudeli väljundina saadakse saagi
kogus tonnides hektari kohta.
Ka optimaalne mahapaneku kuupäev on osa mudeli sisendist, kuna

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
J UU N I/J UU LI 2013 EEST I LOO DUS I385I

49

tonni hektari kohta

| TAI M E K A SVAT U S |

60
55
50
45
40
35
30
20

1901
1904
1907
1910
1913
1916
1919
1922
1925
1928
1931
1934
1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009

25

aasta

¥ 3. Varajase kartulisordi ‘Mareti’ meteoroloogiliselt võimalik saak ajavahemikul 1901–2011;
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¥ 4. ‘Mareti’ parimad võimalikud mahapaneku kuupäevad POMODi mudeli järgi ja muutus
(joonega) aastatel 1901–2011

see määratakse tagantjärele. Varaseim
võimalik mahapaneku kuupäev on
hiliseim daatum, mil õhutemperatuur
on püsivalt tõusnud üle kaheksa soojakraadi või muld tahenenud.
Samas on parimat võimalikku ehk
ideaalset kuupäeva võimalik lisaarvutustega veelgi täpsustada. Selleks
korratakse saagiarvutusi, alustades
esimesest võimalikust mahapaneku
kuupäevast, mida nihutatakse päeva
kaupa hilisemaks, kuni jõutakse
maksimaalse saagini.

Head ja halvad kartuliaastad.
Võtame arvutikatsete aluseks Tartu
ilmajaama andmed ajavahemikul
1901–2011 ja kartulisordiks varajase
‘Mareti’ (¥ 2). Iga kartuliteadlik põllumees teab, et see sort registreeriti
alles 2003. aastal [7].
1919. aastal asutatud Jõgeva sordiaretuse instituut on oma pika ajaloo
jooksul loonud ohtralt kodumaiseid
kartulisorte, kuid veel 1930. aastatel
kasvasid meie vanaisade põldudel
tundmatut päritolu „väikesed punased” [6]. Igal kümnendil on olnud

omad lemmiksordid, mille bioloogilised omadused on pisut erinevad.
Mudelarvutuste võlu seisnebki selles,
et võime võtta ‘Mareti’, panna ta kasvama aastal 1901 ja vaadata, kuidas
oleksid möödunud 111 aasta ilmastikuolud saagikust määranud.
Selle ajavahemiku keskmisena
oleks ‘Maret’ andnud saaki 46,3
tonni hektarilt. Seda on umbes
kümne tonni võrra rohkem kui aastatel 1997–2000 Jõgeval tehtud katsetel [7]. See vahe võib tuleneda
mudeli ja reaalsuse erinevusest.
Siinkohal tasub meelde tuletada,
et POMODi praegune seadistus ei
arvesta mullalõimise ega agrotehnika erinevusi, kahjureid ega taimehaigusi. Ent jooniselt (¥ 3) on näha,
et võrdlusuuringu aastad olidki kartulikasvatuseks üsna viletsad. Kui
võrrelda mudeli abil leitud 1997.–
2000. aasta keskmist saaki (37 t/ha)
ja Jõgeva katselappidel kasvatatud
keskmist saaki (36,2 t/ha), siis ei
olegi vahe mäekõrgune.
Jooniselt (¥ 3) ilmneb seegi, et
aastad ei ole kartulikasvatuses kau-

geltki vennad. Silma hakkab mitu
äärmiselt kehva aastat: 1901, 1928,
1985 ja 1998. Meteoroloogiliselt võimalik saak oli neil aastail vaid pisut
üle poole pikaajalisest keskmisest
väärtusest. Ent tähelepanuväärselt
headel aastatel, nagu 1915, 1921,
1942, 1958, 1982, 1984, 1990, 1993
ja 1996, olnuks kartuleid võimalik
saada keskmisest peaaegu kümme
tonni hektari kohta rohkem.
Kuna viimastel kümnenditel on
ülihea saagikusega aastaid ette tulnud pisut sagedamini, on üldine saagikus mõnevõrra tõusnud. Paraku
seisavad need viimaste aegade
rekordsaagid kõrvuti keskmisest kehvemate aastatega, mis üldiselt näitab
ilmastiku suurenevat muutlikkust
viimastel kümnenditel.
Joonistunud graafikult (¥ 3) saab
hea tahtmise korral välja lugeda
sedagi, kuidas taevataat on eesti
rahvast hoidnud. Just meile kõige
kriitilisematel aegadel on ta saatnud
siia hea kartuliaasta. Eesti ajaloost
on teada, et Vabadussõja ja vabariigi
sünni esimestel aastatel pääsesime
näljahädast seetõttu, et järjestikku
sattus mitu head kartuliaastat. Ka
Teise maailmasõja ajal ja hilisematel rasketel küüditamisaastatel olid
ilmad kartulikasvatuseks soodsad.

Kas statistika aitaks leida parimat
kartulipanekupäeva? Vaadeldes
mudeli abil leitud ideaalseid kartulipaneku kuupäevi, hakkab silma päris
järsk muutus (¥ 4). Kui möödunud
sajandi alguses olnuks ‘Mareti’ mahapanekuks hea aeg 18. mai paiku, siis
meie päevil võib selle tööga alustada
tubli nädal varem. See on viimasel
paarikümnel aastal ilmnenud kevadete soojenemise [2, 4] üsna otsene
jälg põllumajanduses.
Jooniseid (¥ 3, ¥ 4) omavahel
võrreldes jääb mulje, et mida varem
saabub mahapanekuks ideaalne
ilm, seda suurem tuleb ka saak.
Statistiliselt väljendudes on mulje
õige: nende kahe näitaja vahel on
tõesti seos. Korrelatsioonikoefitsient
–0,32 on küll nadi, kuid statistiline
usaldusväärsus ulatub 95 protsendini.
Aegreast võib lihtsasti leida ka
selgeid erandeid, näiteks 1928. aastal lubasid kevadilmad kartuli maha
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¥ 6. Kartulivõtt on tihtipeale seltskonnatöö, millele lisavad meeleolu omanäolise kuju või
iseäraliku suurusega kartulileiud

Võib olla võiks kartulipanekupäeva rehkendamisel lähtuda kindla
kuupäeva asemel mõnest muust
kalendriorientiirist. Aluseks võiks
võtta millegi, mis ei ole seotud kindla
kuupäevaga, vaid näiteks langeks
mai teisele või kolmandale nädalavahetusele. Võime eeldada, et meie
väiketalunik ei ole kuigi suur kirikuskäija ning suhtub ka emadepäevasse pigem pragmaatiliselt ja paneb
kartuli maha alati mai teisel pühapäeval. Sel juhul näitab statistika,
et viiel juhul 111-st satub ta ideaalsele päevale, 45 juhul paneb kartuli
mulda liiga hilja ja 61 juhul liiga
vara. Nõnda võib ajastus ideaalpäe-

vast lahkneda kuni kolmkümmend
päeva, ennekõike mõnel väga hilise
kevadega aastal.
Nihutagem see tähtis töö aga
veel pisut hilisemale ajale, näiteks
kuus päeva edasi ehk mai kolmanda
nädala laupäevale. Tulemus: vaid
kahel juhul läheb kartulipaneku
kuupäev täkkesse, 71 aastal jääks see
aeg hiliseks ja 38 aastal langeks liiga
varasesse aega. Säärase arvutuse järgi
tuleks ‘Maretit’ maha panna hoopis
mai kolmanda nädala kolmapäeval.
Paraku ei ole selle nõuandega suurt
midagi peale hakata.

FOTO: KARL ANDER ADAMI

panna üsna varakult, kuid saak jäi
siiski väga kehvaks. Kartuli saagikuse
määrab ära ikkagi kogu taimekasvuperioodi ilmastik.
Millal siis oleks statistilises mõttes mõistlik ‘Maretit’ maha panna?
Joonisel (¥ 4) jäävad parimad kartulipanekupäevad 1. mai ja 9. juuni
vahele. Vaadeldes nende kuupäevade
esinemissagedust (¥ 7) ja loendades kokku, mitmel korral 111 aasta
jooksul oli see päev ideaalne kartulipanekuaeg, ei saa me kuigi targaks.
Eristuvad küll mõned tipud, nagu
3. või 9. mai, kuid tuleb arvestada,
et vaadeldavast ajavahemikust vaid
seitsmel aastal sobisid täpselt need
kuupäevad kartulipanekuks, saja
neljal aastal aga mitte. Kui paneksime igal aastal kartuli maha täpselt 9. mail, siis 37 aastal oleks see
kuupäev liiga hiline ja 67 juhul liiga
varajane. Suhteliselt kõrge tipuna
paistab silma 1. mai: see tuleneb
mudeli eripäradest, kuna selle kuupäevaga alustatakse arvutusi.
Võib oletada, et viimaste kümnendite kliimasoojenemise tagajärjel peaks
tegelik ideaalne kartulipaneku kuupäev vähemalt paaril-kolmel aastal
olema nihkunud juba aprilli viimastesse päevadesse. Kahel kolmandikul
juhtudest jäi parim kartulipanekupäev
1. ja 18. mai vahele. Seega paraku igal
kolmandal juhul tuleks mahapanekuga omajagu oodata.

FOTO: KARL ANDER ADAMI
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¥ 5. Kartulisaak oleneb paljudest asjaoludest, oma osa on siin kahjuritel. Eestis tekitavad
üksjagu peavalu kartulimardikad, kes hakkasid meil laialdaselt levima 1970. aastate algusest
peale. Tema aplad tõugud ja ka noormardikad jätavad kartulilehtedest sageli alles vaid rootsud

Ehk on abi hoopis külvikalendritest
ja kuufaasidest? Metoodilises mõttes on see pisut keerulisem ülesanne,
kuna kuukalendri aiapidamises tundub olevat üsna palju reegleid, nagu
ka võimalusi nendest mööda minna.
Et olukorda mitte väga segaseks
ajada, võtame aluseks menuka Maria
Thuni kuukalendri ühe tõlgenduse
[1]. Selle järgi peaks kartuli mulda
panema siis, kui kahanev kuu liigub
Sõnni sodiaagimärki. Selleks otsisime
Internetist [5] välja kõik need kuupäevad, mil kuu jõudis mais esimest
korda Sõnni tähtkujusse.
Selgub, et ka see kalender ei taba
ideaalseid kartulipaneku kuupäevi:
parim kuupäev õnnestus saada vaid
ühel aastal, 60 aastal jäänuks mahapanek pisut hiljaks ja 50 aastal liiga
varajasse aega.
Kuukalendri järgi võib kartuli
mahapanekuga samuti tubli kuu aega
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juhtumite arv
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sajandiku hektari suurusel aiamaalapil on see kaotus pisut alla poole
koti kartuleid päeva kohta, aga seegi
on tuntav kogus.
Seega pole kartulipaneku kuupäeva väljaselgitamiseks muud
parimat teed, kui jälgida ilma või
kasutada istmikumeetodit. Ei statistika, kuupäevamüstika ega kuufaasid
suuda siin kõige sobilikumat päeva
ette näidata. Ent kui mugula muldapaneku õige päev on tabatud, saab
hiljem, saagikoristuse aegu, oma pingutuse üle vaid heameelt tunda. ■

8
7
6
5
4
3
2

01.05
02.05
03.05
04.05
05.05
06.05
07.05
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
28.05
29.05
31.05
01.06
02.06
03.06
04.06
05.06
08.06
09.06

1
0

¥ 7. ‘Mareti’ ideaalse mahapaneku kuupäevade jaotus 1. mai ja 9. juuni vahel. Juhtumite arv
näitab seda, mitmel korral vaadeldaval 111 aastal sattus ideaalne kartuli mahapaneku päev just
sellele kuupäevale
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¥ 8. Kuupäevad, mis langesid mai teise pühapäeva ja mil kuu siseneb mais esimest korda
Sõnni tähtkujusse

Kuivõrd kannatab saagikus, kui kartulipanek satub valele kuupäevale?
Sellele keerukale küsimusele suudab POMOD anda vaid osalise vastuse. Mudelit paraku ei huvita, mis

toimub kartuliga siis, kui see satub
mulda liiga vara. Teame, et tegelikult kaotab emamugul ebasoodsates
oludes osa oma elujõust, taim tärkab
nõrgem, on haigustele vastuvõtlikum ja annab kokkuvõttes vähem
saaki. Ent kuivõrd saagikus seeläbi
väheneb, seda POMOD praegu usaldusväärselt hinnata ei oska. Võib
vaid esitada lihtsustatud eelduse, et
ideaalsest kuupäevast päeva võrra
varasem mahapanek tekitab niisama suure saagikao kui päeva võrra
hilinemine.
Seevastu on mudelile jõukohane arvutada saamata jäänud
temperatuurisummade ja kiirguskoguste alusel kartulisaak juhul,
kui kartulipanekuga viivitatakse.
Statistilise keskmisena saab öelda, et
see võib maksma minna suurusjärgus 0,6 tonni hektari kohta päevas.
Suurtootjal jääb näiteks kümnehektarise põllu puhul saamata tubli
veoauto koormatäis mugulaid või
isegi kaks koormat. Tavalisel, kahe

FOTO: KARL ANDER ADAMI

eksida. Näiteks saabus nii 1924. kui ka
1973. aastal kartuli optimaalne mahapanekuaeg alles 2. juunil, kuid kuu
pöördus Sõnni märki esimest korda
juba 2. mail. Muidugi ei sunni ükski
astroloog teid kartuleid külmunud
maasse toppima. Võib rahulikult uut
kahaneva kuu Sõnni oodata, mis saabub sünoodilise kuutsükli järgi enamvähem 29,5 päeva hiljem. Ent 1924.
ja 1973. aastal saabus ka järgmine
Sõnn mõned päevad enne parimat
kartulipaneku aega.
Tegelikult on kuukalendris üsna
vähe müstilist: kuu liigub oma orbiidil ja siseneb tähtkujudesse päris
korrapäraselt (¥ 8). Kui ka kõik
ilmaasjad sellist regulaarsust ilmutaksid, siis jääksid meteoroloogid ja
muud ilmateadlased leivata.

Mait Sepp (1974) on loodusgeograaf, töötab Tartu
ülikoolis klimatoloogina.
Triin Saue (1976) on Eesti maaviljeluse instituudi
teadur, uurib põllukultuuride ning ilmastiku
suhteid.

¥ 9. Kartuliuuringutes ja -kasvatuses on
tänapäeval abiks arvutid ning mudelid, mis
aitavad arvutada võimalikku saaki. Eesti
maaviljeluse instituudis rakendatakse
selleks Jüri Kadaja välja töötatud kartuli
produktsiooniprotsessi mudelit POMOD
(Potate Model), mis põhineb Heino Toominga
maksimaalse saagikuse printsiibil. Näiteks
suudab see mudel arvutada saamata jäänud
temperatuurisummade ja kiirguskoguste
alusel kartulisaagi juhul, kui kartulipanekuga
viivitatakse

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
52

I388I EEST I LOO DUS J UU N I/J UU LI 2013

| EL KÜSIB |
FOTO: ERAKOGU

Miks saavad Eesti Looduse tellijad selle
numbriga kaasa ajalehe Tiirutaja?
Riho Kinks, Eesti ornitoloogiaühingu ajalehe Tiirutaja toimetaja

V

iis aastat tagasi märtsis andis
Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ)
välja linnuhuviliste teabelehe
Tiirutaja esimese numbri. Toona
neljaleheküljelise häälekandja esilehel kirjutas ühingu direktor Andres
Kalamees järgmist:
„Teie käes on esimene number
uuest linnuhuvilistele mõeldud väljaandest. Tiirutaja ei ole loodud ornitoloogidele ega tõsistele linnutundjatele,
vaid pigem tavalisele linnusõbrale.
Püüame siin anda lihtsas keeles teavet
meie lindude elu-olu kohta, rääkida
sellest, mis parasjagu teoksil ning kuidas igaüks meist saaks lindude heale
käekäigule kaasa aidata.
Tiirutajaga loodame luua tihedamat kontakti nii ornitoloogiaühingu
ja linnuklubide liikmete kui ka kõigi
teiste lindudest huvitatud inimeste
vahel. Loodetavasti äratab selle lehe
ilmumine suuremat huvi lindude
vastu ja annab julgust neile, kes alles

alustavad või äratab mõnes uuesti
selle, mis on ehk vahepeal soikunud.
Eriti loodame, et Tiirutaja kaasabil
suureneb linnuhuvi noortes, kelle
seast võiks nii välja kasvada ka uusi
tõsiseid linnu-uurijaid.”
Tiirutaja loomisele aitas kaasa heanaaberlik kadedus: nii Lätis, Leedus
kui ka Soomes on juba ammu oma
linnuajakirjad. Arvestades linnuvaatlemise populaarsust ja linnurikkust
Eestis, oli väga üllatav ja isegi piinlik,
et meil ei olnud rajatud ühtegi linnuvaatlejatele mõeldud häälekandjat.
Tiirutaja on esimene pääsuke.
Loodus ei salli tühja kohta ja nii
võib pikki linnulugusid näha Eesti
Looduses, Loodusesõbras ja isegi ajakirjas Eesti Jahimees. Nii mõnestki
ajakirjanumbrist on linnud vallutanud koguni poole. Siiski vaatab igaüks neist asja pisut oma mätta otsast
ja lugejaskondki ei kattu. Tiirutaja
kajastab ennekõike EOÜ tegevust,

Millega tegeleb Tuhala looduskeskus?
Ants Talioja, Tuhala looduskeskuse juhataja

V
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iimased kaheksa aastat on MTÜ
Tuhala looduskeskuse siht
olnud kaitsta nelja valla maal
asuvat Nabala karstiala ja Nõiakaevu.
Selles on ühel meelel nii Kose,
Kohila, Kiili ja Saku valla juhtkond
kui ka elanikud.
Alates 2005. aastast on paekaevandamisfirmad taotlenud nelja
kaeveluba Nabala karstialal. Tuhala
Nõiakaevust vaid mõne kilomeetri
kaugusel tahetakse avada ligi 2200 ha
suurune Nabala lubjakivimaardla,
minna 30 meetri sügavusele ja alandada põhjavett 25 meetri võrra.
Põhjavee, karsti, haruldaste taimede
ja kohalike elanike hingerahu hoid-

mise eesmärgil tegi Tuhala looduskeskus 2010. a keskkonnaministeeriumile
ettepaneku luua Nabala karstiala piires maastikukaitseala. Ettepanek võeti
menetlusse ja seda toetas teaduste akadeemia looduskaitsekomisjoni juhatus.
Seetõttu peatas keskkonnaministeerium Nabala karstialal kaevelubade
menetluse. Lubjakivikaevandajad kaebasid keskkonnaministeeriumi 2011.
aastal Tallinna halduskohtusse, kus
nad kaotasid. Niisamuti juhtus Tallinna
ringkonnakohtus. Selle aasta 23. mail
esitasid samad firmad kassatsioonkaebuse keskkonnaministeeriumi
vastu riigikohtule.
Maavarade koondbilansi 2011.
aasta lõpu andmetel (KKM kodulehel) jätkuks Harjumaal ilma Nabala
maardlata ehituslubjakivi 144 aastaks,
kui võtta arvesse 2011. aasta kaevandamismaht. 2011. aasta koondbilansi
järgi on Eestis ehituslubjakivi kae-

kuid siit leiab ka muid teemasid.
Tiirutajast ei ole seni saanud linnuajakirja, kuid ühel päeval sünnib see kindlasti, võib-olla koostöös
Loodusajakirjade kirjastusega.
Seni aga jõuab Tiirutaja endiselt
neli korda aastas tasuta iga EOÜ liikme
koju. Seda võib leida kõigist Eesti looduskeskustest ja -majadest või lugeda
internetist ühingu kodulehelt www.
eoy.ee. Tasuta saavad lehte endale
tellida koolid, lasteaiad, keskkonnaasutused jt. Selleks tuleb kirjutada
aadressil riho.kinks@eoy.ee. Alates
Eesti Looduse tänavusest juunijuulinumbrist saavad neli numbrit Tiirutajat ka selle ajakirja tellijad.
Nõnda soovime Tiirutajat tutvustada
laiemale loodushuviliste ringile ning
ootame ka lugejate tagasisidet. ■
vandamine vähenenud 38%, võrreldes 2008. aastaga. Ehitusmaavarade
arengukava 2011–2020 järgi on
Harjumaal ehituslubjakivi ja dolokivi
tarve 2008. aasta lõpu seisuga kaevandamislubadega kaetud 16 aastaks.
(Eestis 29 aastaks). Milleks siis üldse
on vaja avada Nabala maardlat?
2010. aastal algatasime üleilmse
toetushäälte kogumise Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu kaitseks.
Oma hääle on andnud 65 000 inimest
109 riigist. Nii suur on avalik huvi.
Kuus aastat tagasi hakkasid Tuhala
karstialal ja Nõiakaevul käima ristluslaevadega Eestisse saabuvad turistid
kogu maailmast. Viimase aja huvitavamad külalised on olnud Tiibetist ja
Brasiilia vihmametsadest.
Euroopa Liidu eelistus on eeskätt
looduskaitse, mitte kaevandamine.
Seega on riigil kohustus hoida looduslikke kooslusi, mis lubjakivi kaevandamisega igal juhul hävivad.
Heameel on tõdeda, et keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
järgibki samu prioriteete. ■
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Põllunduse ja
karjakasvatuse
jäljed maastikus
Lembitu Tarang, Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

Põlluharimine ja karjakasvatus on läbi aegade olnud tähtis elatusallikas.
Viljakamad alad on suurelt jaolt kasutuses tänini, kuid paljud vähem viljakad
kohad, kus omal ajal heina varuti ja loomi karjatati, on Teise maailmasõja
järel kasutusest välja jäänud. Selles heinaajal ilmuvas artiklis tutvustame
talukultuuri objekte, mis on seotud kunagise põllutöö ja karjakasvatusega,
ent asuvad eluasemetest eemal.
FOTOD: RMK

K

õige varasemad maaviljelusega seotud pärandkultuuri märgid pärinevad muinasajast. Viljelevale
majandusele üleminek oli Eesti alal pikaajaline
ja mitmeetapiline: põlispõldude kujunemine võttis aega
3000 aastat. Alguses rajati põlde alet tehes ja mulda
kobestati käsitsi; sellistest põllulappidest ei ole tänini
nähtavaid jälgi säilinud. Vanimad tänapäevani maastikul säilinud märgid põlluharimisest pärinevad noorema
pronksiaja algusest; kunagiste põldude asukohti võib
leida kamardunud kivihunnikute ning madalate piklike
põllupeenarde järgi [3].
Põhja- ja Lääne-Eestis õhemate muldadega aladel lõppes aleviljelus juba muinasaja lõpul, Lõuna-Eestis tehti
alet veel keskajal ja hiljemgi. Hilisemal ajal ei aletatud
enam põlismetsi, vaid küla ümber asunud söötis aleehk võsamaid, millest võeti igal aastal mingi osa uuesti
kasutusse [3].
Pärandkultuurina on mälestus aletamisest säilinud
põhiliselt kohanimedes. Näiteks on Lääne-Virumaal
Oandu külas veel 19. sajandi mõisakaartidele kantud
põllulapid Eestale ja Tagaale (EAA.1324.1.590).
1950. aastate lõpul leidis metsavaht ja koduloolane
Johannes Marleen Kullamaa ja Risti vahelt kiviklibusest
loomännikust paarkümmend põlvekõrgust kivihunnikut. Nende laadi järgi arvas kohale kutsutud ajaloolane,
et need pärinevad 18. sajandi keskelt või teisest poolest. See oli aeg, kui mõisnikud asustasid talupoegi jäätmaadele, et saada endale paremaid põllumaid. August
Wilhelm Hupel on 18. sajandi lõpul kirjutanud, et osa
selliseid küladest kaugemal asuvaid põlde kasutati pärast

Ätte veeühistu kraav Vara vallas Undi külas on kaevatud käsitsi 1930.
aastate paiku

mõneaastast pausi ning jäeti nad seejärel uuesti sööti.
Vahepealse võsastumise tõttu nimetati neid võsa- või
metsapõldudeks.
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Vanade põldude asukohti võib leida künnivallide järgi
maatüki servas. Need tekivad pikaaegse ühesuunalise
kündmise ja maapinna kallaku koosmõjul. Selliseid iseloomulikke künnivalle võib leida näiteks Kurese põliskülas Koonga vallas Pärnumaal.

Kunagiste kuivendustööde märgid on samuti osa põllunduskultuurist. 1652. aastast on teada, et Tallinna raad
lasi kraavitada heinamaid ning müüs neid seejärel sada
taalrit tükk. 1802. aastal on Matsalu mõisa koduõpetaja
dr Petri kirjutanud, et „ .. kohalikud mõisnikud lasevad
kaevata kraave põldude kuivatamiseks. Nad võtavad selleks Vene ehk Soome tiigikaevajaid, sest nende oma orjad
kütise- või viinapõletamise juures ametis on” [2]. Neid
kraave ja poldrivalle võib Matsalu kandis praegugi näha.
1970. aastatel tuli Piirsalus maaparanduse käigus välja
latt- ja kividrenaaži jäänuseid. Need on tõenäoliselt pärit
Eesti esimesest drenaažkuivendusest, mille rajas Piirsalu
mõisnik Christian von zur Mühlen aastatel 1823–1825 [1].
Ka põllusaaduste säilitamine on maastikku jätnud
oma jäljed. Liivastel ja kuivadel aladel on juurvilja hoitud kartuliaukudes, mis võisid olla ka kividega vooderdatud (Nõval Perakülas) või isegi keldritaolised, katustega
(Muhus, Padise lähedal jm).
Iseloomulikud põllumajandusega seotud pärandkultuuriobjektid hilisemast ajast on silotornid ja -augud. Silo
valmistamist hakati katsetama juba mõisates, ka ärksamad taluperemehed ehitasid või valasid juba 20. sajandi
algul betoonist silotorne. Mõnigi neist on metsastunud
talukohas säilinud tänini.
1950. aastatel hakati ka kolhoosilautade juurde ehitama silotorne. Toona rakendatud nõukogude päritolu
meetodi järgi lasti silo tallata ratsahobustel. Kui hobune
jõudis tallamisega umbes kümne meetri kõrgusele, oli
ette nähtud ta tappa ja üle serva alla visata. Teadaolevalt
ükski eesti põllumees seda ei teinud ja mõnda torni jäigi
seepärast silo tegemata. Rahvasuu räägib, et Estonia
kolhoosis õpetatud aga hobused hüppama tornist veidi
madalamate põhuhunnikute otsa [4].

Karjamaakaev Pühalepa vallas Salinõmme külas on ääristatud
maakividega ja tänu sellele maastikus ilusti säilinud

Paldiski poolsaarel asuva ristkülikukujulise kiviaia otstarve oli hoida
loomi koos

Heinaküüni veel säilinud seinad Koiva puisniidul Taheva vallas

Puisniite võib pidada üheks vanimaks pärandkultuuriobjektiks, mis on seotud karjakasvatusega. Puisniidud
kujunesid talukultuuri sümboliks siis, kui neid hakati
teaduslikult uurima. Kuigi talus oli elu tihedalt seotud
puisniitudega, siis sellist terminit üldjuhul ei tuntud. Talu
karja- ja heinamaadele andis rahvasuu mitmesuguseid
nimetusi olenevalt nii piirkonnast kui ka maastiku, pinnase ja taimkatte iseärasustest. Metsaheinamaa võis olla
näiteks puuaed, metsaaed, kolk, palu, padu, sõõrd, sõerupealne,
saat, murd, mätik, niit, luht, loosik, kadarik, aru, aas jne.
Kuna tähtis oli talu põllu- või heinamaatükke üksteisest eristada, lisandus neile oma paiganimi, näiteks
Allika aasud, Uugi nõmm, Kormiku palu, Varesekatku,
Käokõrve, Kikkakolk, Pajatagune (metsa)aed, Sarapiku
loopealne, Tulimurru, Kommiku võhmas, Päraniit, Põlde
sõerupealne, Leedeperäse, Soopõhja heinamaad jms.
Ilse Tarang ja Linda Kirsi meenutavad heina tegemist
puisniitudelt järgmiselt:
„Kolhoos sinna puude vahele masinatega ei läinud ja
lubas peredel oma kunagiselt metsaheinamaalt käsitsi
niita. Nii kestis see 1960. aastateni, kui masinad muutusid inimestele kättesaadavamateks ja paljud metsaheinamaad läksid ka maaparanduse alla.
Kodulähedane heinamaa algas kohe sepikoja tagant.
Kuna seal oli tammede hulgas palju kaski, oli kevadeti
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Enne nädalast heina kuivatamist ja rullimist ei pandudki heina kokku. Vihmahoog loo vahele oli vajalik,
muidu tulid lammastele ussid. Varem kui seitsmevennapäeval aga ei tohtinudki metsaheinamaale niitma
minna; leheline ehk lambahein pidi varase niitmisega
ära kaduma. Niimoodi kulus metsaheinamaa niitmiseks
ja heina kuivatamiseks igal aastal oma kolm-neli nädalat. Seejärel algas võsaraie ja lasti ka loomad metsa” (Ilse
Tarangu ja Linda Kirsi suulised mälestused).
Samamoodi kui puisniidud kujunesid ka rannaniidud
ja loopealsed pideva majandustegevuse tulemusena.
Puis- või rannaniidult võib leida muidki pärandkultuuriobjekte. Rannaniitudel võib märgata vanu lautrikohti,
võrgukuure, meremärkidena tuntud põlispuid ja kive.
Randades olnud laevaehituskohti on peamiselt teada
19.–20. sajandi vahetusest. Üsna tavalised on pukk tuulikute varemed.
Hästi säilinud paekiviaed Harku vallas Liikva külas

Metsastunud puisniidule jäänud heinaküüni Ridala vallas Haeska
külas katab veel rookatus

maas palju murdunud oksi. Lastena käisime seal sinililli ja ülaseid korjamas, meie ülesanne oli ka korjata
oksad hunnikutesse. Need viidi pliidikütteks. Väiksem
praht ja talvel maast külmaga välja tõusnud kivid visati
sarapuupõõsaste keskele. Meil ei riisutud metsaheinamaad kunagi, sest peale heinategu karjatati samas loomi
hilissügiseni välja, ju lehed tambiti puruks või sõid lambad need ära. Mõnikord viidi lehmad maikuus rohelist
otsima, lambaid ei tohtinud kevadel sinna lasta, need
kiskusid rohutuustid juurtega ja purustasid kamara oma
teravate sõrgadega.
Metsaheinamaa niitmise algus oli meil alati pärast
seitsmevennapäeva (10. juulit). Esimesel päeval niideti
maha paari vakamaa jagu – ei teadnud ju kunagi, millised heinailmad tulevad. Metsaheina kuivatamine oli
aeganõudev töö. Paar päeva seda kehutati rehadega, siis
riisuti varjulisematest kohtadest kokku ja viidi rehasületäitega valgematesse, avaramatesse kohtadesse, kus oli
vähem puude varju. Hangu metsaheinamaal ei kasutatud, ka mitte saadude tegemisel ja küüni panekul,
hang oli ainult põlluheina tõstmiseks. Lagendikel heina
kehutati veel ja rulliti rehadega ikka ja jälle alumist poolt
peale, 3–4 päeva, vahel rohkemgi.

Ümber puisniidu või põllu võisid olla kiviaiad, sest niitmist segavad kivid tuli koristada. Kiviaedu võib olla rajatud mitmel otstarbel. Enam-vähem selge on nende roll
kõlvikute eralduspiiridena põlistalude ümbruses. On ka
kapitaalsemaid, kuni poolteise meetri kõrgusi aedasid,
mis tõenäoliselt on toiminud tõketena. Näiteks Lihula
vallas Tuhu külas, mis varem asus soosaarel, on säilinud
rõngakujuline kiviaed, millel 19. sajandi lõpul oli peal
veel hirsaed. See aed oli ehitatud ümber taluhoonete ja
lähemate kõlvikute huntide tõrjeks. Samalaadne aed oli
olnud ka Koluvere lähedal Karukõrve soosaarel ümber
kolme majapidamise.
Omapärane kiviaedade süsteem on kaardistatud
Kadrina kandis. Madalad kiviaiad moodustavad kolmenelja meetri pikkuste külgedega ruudustiku karjatanuma
ääres. Varem olevat selliseid aedu olnud ka Muhumaal.
Neis olevat kasvatatud kiirelt valmivaid aedvilju, nagu
läätse, naerist, sibulat ja muudki. Kuna suvepäevadel
kivid kuumenevad ja hoiavad soojust ka jahedatel öödel
ning õhk vöökõrguses kiviaedikus on liikumatu, siis valmisid aedviljad neis kaks-kolm nädalat varem kui põllul.
Seega toimisid need aiakesed lavade põhimõttel.
Lääne-Virumaal Sagadi, Lauli, Tepelvälja ja Oandu
küla läbiva kiviaedade süsteemi pikkuseks on tänapäe-

Piimapukk oli nõukogudeaegse väikemajapidamise sümbol; tal oli
tähtis koht küla sotsiaalses elus
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valgi 9,5 kilomeetrit, enne maaparandust oli sealne aiasüsteem aga veelgi pikem.
Vähe on uuritud veel üht tüüpi kiviaedasid, mida on
raske seostada talumajapidamisega. Põhja- ja LääneEestis leidub metsades pikki kiviaedu, mida on kõige
parem jälgida Tsaari-Venemaa verstakaardil, tihti küll
katkendlikult. Näitena võib tuua Sooniste ja Soosalu
vahelisi loometsi Raplamaal. Seal on väga vanu, tihti
varise ja kasvukihiga kaetud sirgeid, isegi kilomeetripikkusi kiviaedu. Elupõline maaparandaja Vello Kulli tegi
seal kandis kindlaks pikima sirgjoonelise kiviaia. See on
2,2 km pikk, kuid vahepeal rohumaade rajamise tõttu
maaparanduse käigus osaliselt hävinud. Mis põhjusel
rajati niisuguseid kiviaedu? 150–250 aastat tagasi ei
olnud ju veel selliste mõõtudega põllu- ega heinamaid.

Kaugematel metsaheinamaadel, kus viibiti heinaajal
korraga nädal või kauemgi, oli kasutusel kaev või allikas, sest inimesed ja loomad vajasid vett. Tihti leidus
karjamaal loomade jootmiseks kivist või puutüvest välja
tahutud jootmisküna.
Põllumaaks metsaheinamaad ei kõlvanud: sageli asusid need märgades ja raskesti ligipääsetavates kohtades
ning küladest 5–15 kilomeetri kaugusel. Kehvematelt
maadelt asuvatelt metsaheinamaadelt saadi ka väiksemat
heinasaaki, kuid sellega tuli leppida. Hanila kihelkonnast
on teada ütlus „Kui vikati kolme löögiga saab veel karjakellatropi, siis tasub veel niita”.
Kodust kaugemal metsaheinamaal tehtud kuiv hein
pandi suvel selleks tarbeks heinamaaserva ehitatud
küüni, mida kutsuti ka ladudeks. Heinaküünid ehitati
enamasti palkseinte ning muldpõrandaga, mõnikord võis
põrand piirkonnale omaselt olla paekiviplaatidest. Katus
oli heinalaol kas õlgedest, roost või pilbastest. Küüni
katus oli kõrge ning lagi üldjuhul puudus, et rohkem
heinu mahutada.
Heinaküünide mahutavust arvestati vanasti koormates. Oli näiteks kümne-, kuue-, nelja- ja kolmekoormaseid küüne. Uksi küünidel üldjuhul ei olnud, olid avad
või luugid. Heinalao ukseava nimetati „lao suuks”. Et
lumi ja vihm sisse ei sajaks ja metsloomad heinu kätte ei
saaks, suleti heinu täis küüni suu hagudega tihedasti ja
tugevalt kinni. Talvel heinaveo ajal toodi ka need oksad
koorma otsas koju – ahjukütteks (ERM Kv 266).

Nuki kiviaial Karjamaa tee ääres Leisi vallas Nihatu külas on veel
hästi säilinud tammepostid aia sees. Sageli ehitati ka karjaaedadena
kasutatud kiviaiad puitlattidega kõrgemaks

Suurepärase taluarhitektuuri näide on Allika puisniidul paiknev kiviküün, mis on tänu Matsalu rahvuspargi
toonasele juhtkonnale restaureeritud. Lääne-Virumaal
Sagadi ja Oandu kandis teatakse mõne kunagise heinaküüni kohta rääkida, et seal olnud seinapalkidesse aastaarve või nimesid uuristatud. Nii olevat Järve heinamaal
asunud vana heinaküüni uksepiita taskunoaga lõigatud
heinalkäimise aastad alates 1917. aastast kuni 1940. aastateni. Palkidesse oli lõigatud ka purjelaevade siluette.
Ühe Oja talu heinamaadel asunud lao kohta räägib rahvas, et seal oli palkidele lõigatud humoorikas sõnum, et
selles laos olevat prantslased söönud konni.
Ranna-, soo- ja luhaheinamaadel on kohati säilinud
kividest laotud kuhjaaluseid. Ilma nendeta oleks suurvesi heinakuhjad ära viinud ja kuhjaaluse läbi leotanud.
Heinad veeti koju talvel, kui lumeteega pääses ligi ka
märjematele kohtadele. Kogu ladu veeti korraga tühjaks,
teele kukkunud riismed jäeti jänestele ja metskitsedele.
Enamasti toodi paremad heinad hiljem koju, neid hoiti
hobustele kevadtööde ajaks ja lehmadele uueks lüpsiperioodiks.

Jäljed on kadunud. Suur osa siinses artiklis käsitletud
pärandkultuuriobjektidest ei hakka praegu enam maastikus silma, kuid poollooduslike koosluste järjepideva
hoolduse tõttu kujunenud liigirikkus on omaaegse karjakasvatuse ja talukultuuri suurim kingitus meie põlvkonnale. Jätkuks meil vaid tarkust taastada ja hoida neid nii,
et nad ka nüüdses põllumajanduses täidaksid ennekõike
oma algset otstarvet. ■
1. Juske, Anto 1996. Eesti maaparanduse kroonika. Eesti maaparandajate selts,
Tallinn.
2. Juske, Anto; Timmusk, Toomas 2007. Ajalooradadel melioratsiooni jälgi otsimas. Tallinn–Tartu.
3. Kukk, Toomas (koost) 2004. Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat.
Pärandkoosluste kaitse ühing, Tartu.
4. Näppo, Elle (koost) 2008. Järvamaa pärandkultuurist. Paide.

Ervu lauda silotorn Rannu vallas ehitati 1954. a Kaara karjamõisa
maakividest; torn olevat olnud laudvoodriga ja saepuruga soojustatud

Lembitu Tarang (1941) on kultuuriökoloogia magister; pikka aega tegelnud
metsandusliku pärandkultuuriga.
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse erialal, töötab RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina.
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa
metskonnas spetsialistina.
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Lodjapuu
rahvapärimuses
Marju Kõivupuu

R

ahvasuus eispuu, hullukoeramarjapuu, hundimarjapuu,
kallina, koerapuu, (pärsia) koerõispuu, loidapi, pitsipuu, ärispuu, õiskapuu, õisakse, õispuu, õitspuu ja õrispuu nime all tuntud valgete õite ja
punaste marjadega lodjapuu seostub esimese hooga pigem slaavi
kultuuriruumi ja rahvamuusikaga
ning sealtkaudu ka seto rahvalaulude vahendusel tuttavaks saanud
kalin(k)a-malin(k)a refräänidega.
Venekeelse nimetuse (калина) järgi
on nime saanud ka üks Ida-Viru maakonnas Mäetaguse vallas asuv küla.
Lodjapuud on nimetatud ka leedripuuks: pärimustekstide põhjal võib
väita, et rahvas ei teinud leedri- ega
lodjapuul eriti vahet või ajas neid
üksteisega segi.

FOTO: ROB HILLE / WIKIMEDIA COMMONS

Lodjapuu tundub olevat nagu suure korrusmaja kolmanda trepikoja naaber,
keda küll nägupidi tunneme ja isegi teretame, sealjuures teda ligemalt
tundmata. Seega on aasta puu valik igati õigustatud, et temaga aasta jooksul
paremini tuttavaks saada. Seekord uurime, kuidas on vanarahvas meil ja
mujalgi lodjapuu ande oma tarbeks kasutanud.

Talumajapidamises ei ole lodjapuud millekski praktiliseks eriti
tarvitatud. Temast on tehtud piibuvarsi ja kangasugadele piisid ning
painutatud oksi korvivõrudeks. Ka
rahvausundis on lodjapuu vähe
tuntud ja teda mainitakse teiste
puudega koos.
Ühe kristliku rahvajutumotiivi
järgi olevat Jeesuse rist pandud
kokku kolmest pilkupüüdvate marjadega puust: pihlakast, kadakast ja
lodjapuust. Just pihlakas oli see puu,
kes kandis Jeesust ristil, seetõttu
hakkas Jeesuse pühadus ka pihla-

Linnud lodjapuumarjadest ei hooli ning ka rahvas on üldiselt uskunud, et marjad on mürgised
ja seetõttu tuleks söömisega oodata seni, kuni need on külma saanud

puusse ja seeläbi sai temast ainsana
püha puu, ülejäänud kaks aga jäid
pühadusest puutumata.

Ravim- ja toidutaim. Enim tähelepanu on lodjapuu pälvinud rahva
seas ravimtaimena ja vähesel määral
ka toidutaimena. Eestlaste vanema
põlve hulgas on levinud tähelepa-

nek, et lodjapuu marjad on mürgised ja sellepärast ei ole neid enne
toiduks tarvitatud, kui esimene külm
oli marjadest üle käinud.
Marju korjatakse valminutena
septembris-oktoobris kuiva ilmaga,
närvutatakse õhu käes ja kuivatatakse ahjus, praeahjus või kuivatis
seni, kui nad kõvastuvad.
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Kuigi lodjapuu viljad on tervisele tegelikult kasulikud muu hulgas
nende suhteliselt suure C-vitamiini
sisalduse tõttu ja paljude arvates
küpsenuna söödavad [vt ka 5, 6],
tuleb siiski hoolega jälgida, et ei söödaks tooreid või pooltooreid marju.
Ka Eesti parima ravimtaimede
tundja farmatseut Ain Raali sõnul
on arvamused lodjapuuviljade söödavuse kohta vastukäivad: mõnele
nad sobivad, aga teisi ajavad oksele.
Nimelt sisaldavad nii lodjapuu lehed
kui ka viljad mõruainete hulka kuuluvat mürgise toimega viburniini,
mistõttu ka mõned linnud ei armasta
neid eriti süüa.
Osal inimestel kutsub (pool)tooreste marjade söömine väidetavalt
esile seedeelundite põletikke ning
mitmel pool on olnud ka surmajuhtumeid, Eestis seni teadaolevalt
siiski mitte. Viljade külmutamine,
kuivatamine või kuumutamine aga
lagundab mürgi ja muudab marjad
ohutuks [3: 137–138].
Samuti sisaldab viburniini lodjapuu koor. Veel 1970. aastatel välja
antud ravimtaimi tutvustavates
raamatutes seda ei teatud, oli vaid
märge, et viburniin on tundmatu
ehitusega glükosiid [vt 8]. Lodjapuu
viljade peamised mõjuained ja toime
pole täpselt teada [4].

Oksad ja koor. Rahvameditsiinis ongi
hinnatuim olnud lodjapuu okste ja
võrsete koor, mida kogutakse kevadel, kui mahlad hakkavad jooksma
ja puu koor on lahti. Küll aga tuleb
sobivad oksajupid enne põõsa küljest
ära lõigata, kui on soovi puukoort
raviotstarbel koguda: nii esteetilistel kaalutlustel kui ka lodjapuu enda
tervise huvides.
Ühelt põõsalt ei tohikski liiga
palju koort koguda, sest muidu
võib põõsas ära kuivada. Koor peenestatakse ja kuivatatakse (soovitatavalt temperatuuril 40–50 °C).
Koort võib säilitada kuni neli aastat,
kuivatatud õisi kaks aastat; kuivatatud marjade säilivuse piiraega ei ole
määratud [2].
Lodjapuu koort, õisi ja noori
kasve (viimaseid korjatakse sügisel) on soovitatud tarvitada mitmesuguste haiguste vastu: vannid

noortest kasvudest parandavad-leevendavad nahahaigusi, sealhulgas
sügelisi ja vistrikke. Nii marju kui ka
koort kasutatakse seespidi keedise
või vedela ekstraktina verejooksude
korral, eriti emakaverejooksu korral. Väidetavalt on lodjapuumarjadel
rahustav, uriinieritust soodustav ning
nõrk mikroobidevastane toime.
Arvatakse, et järjekindel lodjapuumarjade tarvitamine parandab
seedeelundite pahaloomuliste kasvajate puhul haigete enesetunnet.
Lodjapuu mõjuvat ka rahustina hüsteeria ja neuroosi korral. Välispidi on
teda kasutatud tampoonides ninaverejooksu puhul. Marja-õietõmmisega
on hea loputada kurku angiini ja
hääle kähisemise korral [2].

Vanemas rahvameditsiinipärimuses
on lodjapuu tarvitus veelgi mitmekesisem: koorega hapendatud puu koorealust kaabet määriti nahalöövetele;
muljutud lodjapuulehti kasutasid
naised mähisena rindade paistetuse
alandamiseks; põiehaiguste korral
pruugiti lodjapuumarjadest keedetud
teed või moosi või söödi neid lihtsalt
niisama. Lodjapuuõitest teed keedeti
leetrite põdejatele jms [1].

Slaavi ja Venemaa teiste rahvaste
kultuuriruumis on lodjapuu tähtsus ja tähendus tunduvalt suurem,
sh rahvameditsiinis. Üks silmapaistvamaid Eesti rahvusvähemuste
folklooriansambleid on tšuvaši
Palan – Lodjapuu.
Lodjapuu on üks Ukraina rahvussümboleid: puhtuse ja ustavuse
märgiks kaunistavad neiud lodjapuuga pulmapärgi. Ukraina suure
vapi kavandi alaosas on kahe nisupea vahel kujutatud punaste marjadega lodjapuukobarat. Ukrainlased
usuvad, et lodjapuu kaitseb kaetuse
ja needuse eest. Lodjapuu olevat ka
suurepärane vahend, vabanemaks
hiirtest, lutikatest ja prussakatest:
selleks tuuakse majja värskete lehtedega lodjapuuoksi ja pistetakse neid
seina vahele.
Venemaal ja Valgevenes on lodjapuu hinnatud oma marjade poolest, millest keedetakse moose,
valmistatakse mahla (seesama rahvalaulude kalina-malina on üksiti

FOTO: FENN-O-MANIC / WIKIMEDIA COMMONS
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Lodjapuumarjad, üks Ukraina
rahvussümboleid, on kujutatud Ukraina
suure vapi kavandil. Vapp on tänini
kinnitamata, kuna rahvussümbolitega
kaunistatud vapp pole ülemraadas leidnud
piisavalt toetust

väga maitsev lodjapuu- ja vaarikamahla segu). Tehakse ka marjajahu,
mida segatakse (rukki)jahutainasse,
et küpsetada erilisi kakke, millele
on omistatud tervendavat toimet.
Ehedaid lodjapuujahu lisandiga traditsioonilisi küpsetisi saab tänapäeva
Venemaal väidetavalt veel ainult
Kaluga ja Smolenski ümbruses.
Elias Lönnroti andmetel on meie
põhjanaabrid soomlased valmistanud
lodjapuumarjadest nii äädikat kui ka
põletatud viina ning kasutanud seda
taime värvimiseks.
Kui Eestis hakkab lodjapuu punetama, ilmuvad punased mahlased
marjakobrad müügile ka Tallinna
Balti jaama turule; korjajateks-müüjateks peaasjalikult vene keelt kõnelevad eided-taadid. ■
1. Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (koost). HERBA.
Historistlik Eesti rahvameditsiini botaaniline
andmebaas. – herba.folklore.ee.
2. Luigela, Aive. Lodjapuu marjad toiduks ja terviseks. – www.terviseleht.ee/200145/45_lodjapuu.php.
3. Nielsen, Harald 1990. Mürktaimed. Eristamine,
toime, ajalugu. Valgus, Tallinn.
4. Raal, Ain 2010. Ravimtaimede entsüklopeedia.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.
5. Relve, Hendrik 1996. Söögimarjad.
Mürgimarjad. Valgus, Tallinn.
6. Relve, Hendrik 1998. Puude juurde. Eesti
Loodusfoto, Tartu.
7. Sõrm, Heino 2004. Lodjapuu. – Elukiri 9. – arhiiv.elukiri.ee/index.php?main=95&sess.
8. Tammeorg, Johannes; Kook, Oskar; Vilbaste,
Gustav 1975. Eesti NSV ravimtaimed. Valgus,
Tallinn.
Marju Kõivupuu (1960) on Tallinna ülikooli Eesti
humanitaarinstituudi vanemteadur.
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Saadetis, mille
võttis meri
Maili Roio

Möödunud aasta augustis tegi muinsuskaitseamet projekti SHIPWHER raames
välitöid Neckmansgrundi ja Apollo madala ümbruses. Viimasel minutil võeti
plaani uurida ka Eesti mereväe miinitõrjeoperatsiooni „Open Spirit 2012”
ajal leitud vrakki.
FOTO: WWW.PHOTOSHIP.CO.UK

M

ulluse augustikuu ilm oli
Hiiumaal sageli liialt tuuline, et merel töötada. Kui
ilmateade isegi lubas pisut rahulikumaid olusid, siis juhtus ikka nii,
et ennustus ei pidanud vett saare
põhjarannikul – just seal, kus olime
kavatsenud teha selle suve suuremaid allveearheoloogilisi välitöid.
Kõige valulisemaks kujunes sobiva
ilma ootamine süvasukeldujatele Ivar
Treffnerile ja Tanel Urmile, kes tulid
meile eraldi appi üheks pikaks nädalavahetuseks. Tõenäoliselt ei osanud
nad isegi kõige pessimistlikumates
kujutelmades arvata, et loodus nörritab meid kõiki kuni viimase hetkeni.
Võimalus merel tööle hakata tekkis tõepoolest alles viimasel päeval,
kui kõigi kannatus ja rahulik meel oli
peaaegu katkenud. Ent seda suurema
hooga mindi 12. augusti pühapäevasel hommikul kell neli vaikseks jäänud merele, et kaotatud aega veidigi
tagasi teha.
Uuringute objekt oli Eesti mereväe fikseeritud laevavrakk, mis on 93
meetrit pikk ja 13 meetrit lai. Kuna
vraki kohta ei olnudki rohkemat
teada, läksime lisaandmeid koguma.
Juba esimene sukeldumine tegi
selgeks, et pikaks veninud jõudeaeg on küllaga tasutud. Sukeldujaid
ootas ligikaudu 36 meetri sügavusel
hea nähtavus, mis võimaldas saada
põhjaliku ülevaate detailirohkest
aurulaevavrakist. Segi paisatud kau-

Tundmatust allikast pärit pilt loo peakangelasest

balaevavrakil avanes muljet avaldav
pilt väga omapärasest lastist, mis aitas
hiljem alust kindlaks teha. Pardal
paiknesid läbisegi jalanõud, haamrid, kahemehesaed, eri suurusega
pudelid, majapidamistarbed, mitmesuguste sõidukite rehvid, vankrirattad jpm.

Oodatud varud. Pärast Esimese maailmasõja lõppu 1919. aasta veebruaris
loodud USA sõjaväe likvideerimiskomisjoni ülesanne oli tühjendada
Euroopasse kuhjunud varustusladusid: müüa seismajäänud kraam
lihtsalt maha. Eesti riik ostis kaupu
„ .. riigi korrale seadmiseks ja tema
rahvuslise Tööstuse ellu kutsumi-

seks” osaühingu Revalis vahendusel. Ostetud kaupade jagamise kava
töötas välja spetsiaalne komisjon,
jaotades selle peamiselt sõjaväe,
kaubandus- ja tööstusministeeriumi,
tervishoiu peavalitsuse ja toitlusministeeriumi vahel.
Vabadussõja-aegse rahvaväe
varustamist on peetud valitsuse
üheks suuremaks proovikiviks,
mis mitmeti jäigi lahendamata.
Rahvaväel oli õigupoolest puudu
kõigest: riietest, jalanõudest, veovahenditest, tööriistadest, relvadest,
laskemoonast, hobustest, toidust jne.

Aurulaev „E. Russ”. 1919. aasta
augusti algul saabus Prantsusmaa
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Bordeaux’ sadamasse aurulaev
„E. Russ”, mis pidi sealt täislastis
edasi suunduma Tallinna. „E. Russ”
oli ehitatud Stettinis, Oderwerke laevatehases 1909. aastal. Laeva pikkus oli 93,3 ning laius 13,4 meetrit,
mahutavus 2439 brutoregistertonni.
Esialgu Saksa laevanduskompaniile Ernst Russ kuulunud alus anti
2. juulil 1919 üle Inglismaale.

FOTO: MAILI ROIO
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Laevaõnnetus. Bordeaux’ sadamas
võttis kauba pealelaadimine aega
ligi 17 päeva ning septembri alguses võis pikk teekond lõpuks alata.
Pärast ligikaudu kahenädalast sõitu,
15. septembril, jõudis aurik Tahkuna
poolsaare alla, kus tormisel merel
kell neli hommikul sattus ujuva
miini otsa. Ehkki vahimadrus märkas miini, oli hilja laeva päästa. Kuigi
kapten John Jappy proovis kriitilisest
olukorrast välja tulla, oli miin liiga
lähedal ning laev sõitis otse miinile.
Laev uppus 15 minuti jooksul. 27 isikust koosnev meeskond ja 8 reisijat
pääsesid õnnetusest eluga. Üks meeskonnaliige sai plahvatuses haavata.
Mõni päev hiljem kirjeldati ajalehes Meie Maa laevaõnnetust järgmiselt: „Inimeste ohvreid ei olnud,
kõik pääsesid eluga, kuigi paljalt.
Nad saadeti Haapsalu kaudu Tallinna.
Laeval, mida kapten Joh. Jappy juhatas, olid ka mõned eesti sõdurid,
kes Prantsusmaalt koju jõudsid ja
pr Neggo, kes niisamuti paljalt vaipa
ümbertõmmates pääsis. [---] Laev
FOTO: SUBZONE

FOTO: IVAR TREFFNER

Mullune lõikuskuu ei soosinud allveetöid. Hetk enne kauaoodatud sukeldumist

Laeva pardal on näha nii tööriistad, autode osad kui ka arstirohtude pudelid

Sonaripildil on näha plahvatuse jälgi. Tormisel
septembrihommikul kell neli märkas vahimadrus miini, ent laeva päästa oli juba hilja

vajus põhja sõiduvees, mis seal kohal
üle 35 sülla sügav. Nii ei või laeva
ega kraami päästmisest juttugi olla.
Õnnetus on meie noore riigile suure
kahju toonud.”
Bordeaux’s ootas kojusaatmist
umbkaudu 250 Eesti sõdurit, kellest osa oli sinna tulnud läbi rinde
Saksamaalt ning teine osa oli sõdinud Prantsusmaal Vene korpuses.
Õnnetuseks ei olnud alustel, mis

Ameerika kaupadega Eesti poole
teele asusid, ruumi vedada suuremaid inimhulki. Nii mahtus ka
„E. Russi” peale ainult seitse sõdurit, kes hoolimata kõigest võisid siiski
tunda rõõmu, et olid jõudnud tagasi
kodumaale.

Last. Kaupa oli ostetud peaaegu
kahe miljoni dollari eest. Õnnetust
kajastanud ajalehtedes avaldatud
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Teise ringi sõjavarustus. USA Esimese maailmasõja ladudest oli Eesti Vabadussõtta teel üle
40 000 saapapaari. Eesti pinnale need aga ei astunudki

arvud kahju kohta Eesti markades
ajapikku üha suurenesid. Nii on
17. septembril ilmunud Tallinna
Teatajas kirjas, et koorem maksis 15
miljonit, Meie Maa pakkus 20. septembril 20 miljonit ja 24. septembril üle 50 miljoni. Kiire inflatsiooni
tõttu oligi raske kauba väärtust Eesti
markades väljendada, ent tõenäoliselt jõudis viimane määrang tõele
kõige lähemale.
„E. Russi” peal oli peaaegu poolsada autot, millest osa oli paigutatud
trümmi ja osa tekile. Peale autode
kuulusid lasti hulka tagavaraosad,
samuti kaks mootorratast. Laeva
trümmis olid peamiselt toiduained:

lihakonservid, soolaliha, peekon, sardiinid, oleomargariin, äädikas, kuivatatud kartulid ja porgandid, naerid
ja sibulad, ploomid ja leib, marmelaad, kondenspiim, kohv, tee. Samuti
tubakas, sigaretid, küünlad, käterätikud, saapad, üleriided ja medikamendid. Laeva tekile oli lastitud ligi
102 vaati alkoholi.

Päästetööd. Pärast õnnetust päästeti
„E. Russi” lähedalt merest ja rannast
kõikvõimalikku kraami, mis rannavalve, Kärdla miilitsa ja kohalike elanike ühisjõul koguti kokku Haapsalu
linna ja saadeti 30. septembril raudteed pidi Tallinna.

Ehkki päästetöödel osalejaid ootas
tasu – seaduse järgi kuuendik vara
hinnast –, oli lõpptulemus kesine.
Kokku saadi 11631,10 dollari väärtuses kaupa: paarkümmend vaati
piiritust (3400 liitrit), umbes sada
kasti arstirohtusid, üks kast söögikraamiga, kolm auto õhukummi,
kakskümmend tühja roostetanud
katkist plekknõu, mõni vaat tärpentini, kolmteist puitkäru raami, üks
vaat äädikat ja kolm päästerõngast.
Veel 1920. aasta juunis käis kaubandusosakonna juhatajaga kirjavahetus
selle üle, kellele anda üle „E. Russi”
pealt saadud kolm päästerõngast.
Pärast Vabadussõda üritati mitu
korda kaubalaeva „E. Russ” vrakki
uuesti üles leida ja lammutustöid
ette võtta, ent tõenäoliselt tulutult.
Tänu sellele on ajalooliste sündmuste
vahetu tunnistaja praeguseni merepõhjas säilinud. Nõnda on meil võimalus saada osa Vabadussõja-aegsest
olustikust ning noore vabariigi rahvusvahelistest katsetest parandada
oma olukorda. ■
1. ERA.73.2. – Kaubandus-Tööstusministeerium.
Kaubandus-merendusagentuur, Riigi
Kaubaagentuur.
2. Meie Maa, 20.09.1919, 24.09.1919.
3. Tallinna Teataja, 17.09.1919.
4. Vahtre, Sulev (toim) 2005. Eesti ajalugu VI.
Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Ilmamaa.
Tartu.

Allveearheoloogilisi uuringuid toetas
Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu
fondi kaudu.
Maili Roio (1973) on Tartu ülikooli arheoloogiadoktorant ja töötab muinsuskaitseametis veealuse
pärandi vaneminspektorina.

Eesti osakestefüüsikud ANDI HEKTOR ja KRISTJAN
UUS
KANNIKE on kirjutanud kaheksanda „Looduse raamatuRAAMAT
kogu” sarja raamatu füüsikast ja Higgsi bosonist, nende
oma sõnade järgi 2012. aasta ja vahest kogu 21. sajandi
alguse teadusuudiste suurimast kangelasest.
Autorid visandavad lugejale füüsikute maailmast suurema pildi,
peatuvad Higgsi bosoni avastamislool ja rollil ning kirjeldavad lõpuks,
kuidas osakestefüüsikud tänapäeval töötavad.Puudutamata ei jää ka Eesti
osakestefüüsika käekäik.

Osta raamatupoest või telli kodulehelt www.loodusajakiri.ee
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Tammikute ja
lubjakaljude Soome
Tapio Vares

Soome on meile lähim ehe taiga: lõputud okasmetsad ja maastiku karmi ilu
esile tõstvad graniitkaljud. Ent märksa vähem teatakse, et on olemas sootuks
teistsugune, tammede ja lubjakivide Soome.

Ürgpõhjamaine Liessaari. Ehkki
viibides Soome lõunaserva tammetsoonis, polnud Helsingist Lohjale
sõites neid kusagil näha. Tee lõikas
punase-roosa-mustakirjusid kaljuseinu, mööda libisesid üha männikud, sekka kuuske, kaske, haaba,
alusmetsas pihlakat ja kadakat. Alles

JOONISTUSED: TAPIO VARES

S

oome mõistes väga haruldane
võõrapärasus andis mullu
suvel tõuke, et minna elu esimesele retkele üle mere põhja poole.
Võtsin sihiks tamme leviku põhjapiiri
ja nood müstilised kalkkikalliot.
Põhjanaabrite saarestikule lähenedes tabas meeli justkui nägemishäire.
Meie harjumuspärased rusked graniitrahnud olid seal paisunud hiiglaslikeks, moodustades lausa saari.
Paehuvilisena mõtisklesin, et kõik
need kaljud võiksid olla lubjakivist,
siis meenutaks Soome rannikuvöönd mulle märksa hingelähedasemaid Aadria mere rannamaastikke.
Lubjarikkus tingiks kindlasti ka tammede ja teiste laialehiste puuliikide
ohtruse.
Lupja sisaldavad kivimid on
Soomes paraku väga haruldased;
minu teada ei paljandu need mere
ääres otseselt kusagil. Ikka valdavad
happelised graniidid, gneisid, rabakivid, kuid on ka aluselisi kivimeid,
näiteks diabaasi. Igatahes on need
lubjakivist märksa tugevamad ning
jääajal vapralt liustikele vastu hakanud. Tagajärjeks on saarterägastikud
ja maapinna künklikkus.

mõne tunni eest olin sõitnud läbi
Läänemaa, läbi segametsamaastike,
mida ilmestavad sarapikud, vahtrad,
saared ja tammed.
Tegelikult on ka põhjamaine
Soome loodus väga võluv. Hea näide
on Lohjanjärvis (edaspidi suupäraselt Lohja järv) asuv Liessaari,
kuhu pääseb tammi ja silda mööda.
Saare selgrool kummuvad paljanduvad graniitkünkad, millel leiduvat
väga omapärast maastikku hakkasin nimetama sõnajalanõmmeks.
Soome mõistes on lagedate kaljude
pragudes vohavad maarjasõnajalad

kõrvuti kivi-imaratega igati tavaline
nähtus. Eestis midagi säärast ei leidu.
Peale sõnajalgade võib neil niitudel
näha naistepuna, suurt kukeharja, ka
maikellukesi, kuutõverohtusid ning
muidugi metsmaasikaid.
Esmapilgul lausa uskumatu
pilt avanes Liessaari loodekaldal.
Siledatel kaljunõlvadel losutasid
valkjasrohekad turbasamblalapid.
Sellist viltust „kaljuraba” võiks ehk
leida kusagil väga vihmases Norras
või Šotimaal, aga ennäe, ka LõunaSoome tammetsoonis on niisugune
kooslus võimalik.
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nana, on paiga sümbol siiski lubjakivi.

Lohja lubjarikkused. Enne jääaega

Muuseas jäi samas kaldarahnude
vahel ette paar pisikest sõnajalapunti. Tundus, et tegu oli ida-kiviürdiga, mitte mägi-kiviürdiga, kelle
Eestile lähimad looduslikud leiukohad jäävad samuti Lõuna-Soomesse.
Ida-kiviürti (Woodsia ilvensis) kasvas
kunagi ka Eestis, ent nüüdseks pole
teda enam leitud. See väike lubjapelglik liik ei hiilga välise iluga –
pigem pakub lihtsalt leidmisrõõmu.
Õhtu Liessaaril lükkas tinaseid
pilvi. Järv mulksus vastu punast
graniiti. Vastas paistis Lohjansaari,
kaugeimas sopis Karkali poolsaar.
Mõlemad on tuntud oma lubjarikkuse
ja seetõttu ka laialehiste puude ohtruse tõttu. Siinpool valitses aga üdini
ehe põhjamaa. Kuuse-männisegamets
tõi meeltesse Kõpu poolsaare, hoolimata kaljudest. Eks Eesti ja Soome
metsad ole ju suures osas samasugused, meenutades taigat.

Lohja linnas kohtab siiski vaid siia
istutatud tammepuid. Laialehistest
puudest näib looduslikes kooslustes peaaegu ainsana kasvavat vaher.
Ometi loovad lehtmetsad sangleppade, haabade, kaskede, toomingate ja vahtratega suisa luksuslikult
lopsaka mulje. Eestis poleks sellises
pildis mitte midagi erilist, aga seal,
60. põhjalaiuskraadi taga, hakkad
säärastele lehtmetsadele rohkem
tähelepanu pöörama.
Ehkki Lohja loodus on lopsakas ja
linn ise reklaamib end õunapealin-

oli Soomel sootuks teine ilme kui
nüüdisajal. Lõuna-Soomes võis leida
Ordoviitsiumi lubjakive, kuid hilisemad liustikud kulutasid need paraku
viimseni ära. Õigemini peaaegu, sest
Ahvenamaa graniitkaljude pragudes on veel muistsete lubjakivide
jäänukeid.
Seda üllatavam oli teada saada, et
Lõuna-Soomes kaevandatakse lubjakivi. Internetis kirjutatakse aina
kalkki’st, fotod manasid esile näiteks Pargase võimsa lehterkuristiku.
Tõepoolest helevalged kaljud! Ent
samas tekitas see küsimuse, kas need
on ikkagi Ordoviitsiumi lubjakivid.
Veebilehtedel polnud lisateavet
paraku kuigi palju. Nõnda pidin tülitama Eesti paevana Rein Einastot.
Tema kostis, et Soome kalkki on
palju vanem, Eel-Kambriumi ajast.
Et vahest pole kõige õigem kõnelda
lubjakividest, sest sealsed kivimid on
marmoreerunud. Samas ei ole siiski
suurt vahet: peaasjalikult koosnevad need ikkagi kaltsiidist nagu meie
lubjakividki. Tegu on vaid umbes 20
meetri paksuse kihiga, mis on kurdunud teiste kivimite, näiteks gneisside
vahele.
Seega ei leidu Soome mandril
mingeid settelisi Ordoviitsiumi lub-

Lehtpuine Lohja. Erinevalt Liessaarist
on muu Lohja linna ümbrus üsna
ebasoomelikult lopsakas. Üks põhjus
on pinnase lubjarikkus, ehk annab
pisut oma osa ka Lohja järv. See
Lõuna-Soome suurim siseveekogu
jäätuvat üldjuhul alles jaanuaris.
Järve ümbrus kuulub Soome tammetsooni, siin on maa mandriosa
kõige rikkalikum laialehiste puude
kant. Seega Soome mõistes lausa
lõunamaa.
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jakive, vaid hoopis marmorkaljud.
Tegelikult ei kõla ju üldse pahasti?
Mandri-Soome lubjarikkaim
piirkond asub Lohja järve ümbruses. Teada on suisa 60 paljandit,
kuid enamasti on need väga väikesed. Kõige suuremad lubjaalad
avanesid 50–100 meetri laiuselt ja
on nüüdseks tühjaks kaevandatud;
lupja ammutatakse nüüd järve alt;
kõik avamaakaevandused on suletud. Kaks suurimat neist asuvad
Lohja linna piires. Lõunapoolsemas,
Ojamol, on vesi sees. Paraku kulgeb
ümber järve ligipääsu tõkestav keelusiltidega võrktara. Nii saime veepeeglit piiluda vaid põgusalt. See oli
uskumatu vaatepilt, meenus Tenno
järv lubjakivistes Itaalia Alpides: veepind kiirgas seal nõiduslikku türkiisrohelist tooni.
Tara taha oli kuhjatud helevalgeid
kive. Need koosnesid helklevatest,
veidi läbipaistvatest kaltsiiditükkidest. Selline ongi Soome kalkki.
Märksa erinev meie, võiks öelda lihtsast ja maalähedasest lubjakivist.
Veel vägevam paekaevandus asub
linna põhjaservas Tytyril, Hiidensalmi
väina lähedal. Kohalikele elanikele
on see üks meelispaiku, ent turvalisuse mõttes on võimsale mitmekümne meetri sügavusele kuristikule
traattara ümber veetud.
Siinsed püstloodselt helehallid ja
kiiskavvalged kaljuseinad meenutavad pigem Slovakkia karstimaastikke.
Veidral kombel jääb kuiv kuristikupõhi
kõrval asetsevast Lohja järve veetasemest oma paarkümmend meetrit allapoole. Küllap on kuristik ühenduses
järvealuse kaevandusega ja seetõttu
hoiavad pumbad sügaviku veevabana. Kui kunagi kaevandamine lõppeb ja vesi sisse valgub, saab Tytyri
kaevandusasemest veelgi kaunim türkiisjärv kui praegu Ojamol. Muide,
lubjakivistes seintes paljandub sekka
ka roosakat graniiti. Eestlase jaoks tundub see äärmiselt veider kooslus.
Kuigi see kuristik on väga iselaadne, on nukker mõelda hävinud endise lubjakünka peale. Tara
servas vohav taimestik maalib üks
ühele esile pildi Eesti loopealsetest.
Juba sinna suunduv kaasikuvaheline helevalge kruusatee oli eestilikult kodune. Kaljudel võttis meid

vastu kellukate ning kullendavate
hobumadarate niit. Vohas lausaline
magesõstrapõõsastik, leidus sarapuud, kuslapuud ja üllatusena ka
meie lubjaalade harilikku tuhkpuud.
Igati ehtne loopealne.
Varjukamatel kaljupaljanditel
lisandus haisvat kurereha ja habrast
põisjalga, vaid raunjalad olid puudu.
Tegelikult on lubjanõudlikud müürraunjalg ja pruun raunjalg Lohja
järve ümbruse lubjaaladel täiesti olemas, näiteks Karkali poolsaarel. Too
on üldse väga põnev koht. Tuntud
on sealne 30 meetrit pikk Torhola
koobas, mis on tekkinud lubjakivide
lahustumisel. Ümbruses kasvavad
teiste lehtpuude seas jalakad ja künnapuud, käpalistest leidub näiteks
punast tolmpead.
Sestap võiks arvata, et Eesti ja
Soome loodusel polegi erilist vahet,

isegi paepealsed on mõlemal olemas.
Siiski on Soome eeskätt graniidi-,
gneisi- jt kaljude paljandumise ala.
Meil hästi tuntud laialehised puud
küünivad looduslikult kõigest Soome
lõunaserva, vaid pärn ulatub PõhjaKarjalasse Pielise järveni. Tytyri lubjakuristiku ümber valitseb pigem
põhjamaine mets mändide, kaskede,
haabade ja pihladega. Ei ole seal
tammesid, jalakaid, isegi mitte saari,
üksnes vahtrad on kaasikualustes
alustanud otsustavat pealetungi.
Istudes tol suveõhtul, kui musträstad veel flöötisid, Tytyri lubjakuristiku serval, rändas mõte
minevikku. Mõelda vaid, et vahest
umbes seitsme tuhande aasta eest
oli siin Soome lõunarannik! Merest
kerkis siin kohal aga lubjakivine saar;
küllap katsid seda toona laialehised
puuliigid. Õnneks on laialehiseid
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metsatukki Lohja kandis alles tänini,
eeskätt Lohja järve saartel.

Paavola tammikus. Suvel ei ole
Lohja järve kahe suurema saare
Jalassaari ja Lohjansaari vahel liinibussiühendust, seetõttu tuli meil
loota mööduvatele autodele.
Viida järgi oli bussi lõpp-peatusest
Kirkkonummi asulast Lohjansaarile
üheksa kilomeetrit. Hakkasime vapralt astuma. Õige pea (viimaks ometi)
ilmusid teeveere lehtmetsa tammed.
Tundub, nagu oleks tammedel Lohja
järve ümbruses hea kasvada vaid
sealsetel saartel ja poolsaartel.
Veidi aja pärast võttis üks proua
meid auto peale ja viis abivalmilt

Lohjansaarile Paavolasse, Saari kooli
õue. Et sinna jõuda, tuli esmalt sõita
üle silla Jalassaarile, sealt värsket
kivisilda pidi Lohjansaarile. Proua ise
pööras üle silla tagasi, et kolmandat
silda pidi Huhtasaarile oma mökki’sse
jõuda.
Ühtäkki polnud me justkui enam
Soomes, vaid pigem Saaremaal.
Kruusatee servas kerkis peaaegu
neljajalase tüveläbimõõduga võimas
lai tammepuu. Teisel pool teed vohas
ilus tammikutukk, alusmetsas vahtrad ja sarapuud, maapinnal piibelehevaip, naat, sinililled, kurerehad
ja härgheinad.
Kohe samas koolimaja taga rebis
end rohukamarast välja sile roosa

graniitkaljuküngas. Siit algas loodusrada. Graniit ja tammepuud – see oli
minu jaoks midagi täiesti uut. Päris
kaljupealsel olid tammed õige igerikud-vibalikud. Sekka vohas vaarikaid, magesõstraid, ohtest sõnajalga
ja maarja-sõnajalga. Mände oli ka.
Peagi aga rada laskus. Mida madalamale, seda kopsakamaks muutusid
tammed, kelle tüved olid juba terve
jala pikkuse läbimõõduga. Rohelisi
varje heitsid sarapuuvõlvid, maas
levis katkematu tihe piibelehevaip.
Kui lausaline tammik otsa sai,
ilmus argine kaasik. Ent siis tuli uus
küngas, kus kuuskedele, haabadele,
hall-leppadele ja kaskedele lisandus
taas tammi. Sihvakas kuuse-tammesegametsas suunasid kollased lindid vasemale. Silmasin alles nuppus
õitega orhideesid: laialehist neiuvaipa. Rada kulges läbi tiheda kuusekultuuri. Teisel pool kuusemüüri
laius aga väike välu.
Lagendiku keskmeks osutus pisike
maikellukeseline kaljuvoor, nagu
vaala selg. Sellel sirgus mõni noorem tamm. Aukohal troonis, laiutas
ja ringutas oma samblaseid oksi silmapaistev tammepuu. Laiali hargnevatest juurtest tõusis tüvi, mis
juba paari meetri kõrgusel harunes.
Kitsaimas kohas, juurekaelal, mõõtsin oma labajalgadega tüve läbimõõduks veidi üle nelja jala. Puu on hea
tervise juures. Tamme võral jagub
laiust peaaegu sama palju kui kaljuseljandikul pikkust: 80 jalga. Puu
kõrgust hinnates tekkis raskusi, aga
küllap jäi see alla paarikümne meetri.
Vägisi tekkis küsimus, kas oleme
endiselt Soomes. Pigem meenutas
ümbruskond näiteks Hanikatsi laidu.
Enne kuusekultuuri rajamist kasvas
see tamm arvatavasti lagedal väljal ja
paistis kaugelt silma. Kuid nüüdne
ümbritsev kuusik ei ole samuti paha:
see nagu peidaks oma rüpes tammepuuaaret, lisades sellele eraldatust ja
salapära.
Kauneid kohti jagus loodusrajale veelgi. Näiteks pärnametsakild
ühe kaljukupu nõlval. Või ümarate
graniitkaljude rinnatis, kus avanes
vaade väinale ning Jalassaarile viivale sillale. Nõlva all haljendasid
pärnapuud, kaljumäel aga sirgus
suurepärane männi-tamme-pärna-
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segamets. Kivipragusid ilmestasid
maarjasõnajala puhmad ja naistepunad, suured kukeharjad ning kiviimarad. Üllatusena jäi ette ka Eestis
kohatav paelembene habras põisjalg.
Paavolas kasvavat üldse Lohja
järve ümbruse suurimad tammeisendid. Nõnda kohtasime tagasiteel kooli
juurde veel ühte puuhiidu, kel arvatakse vanust olevat 400 aastat. Tamm
on paks, rässakas ja kiduravõitu; osa
harusid on kuivanud, kuid puu peab
ometi vapralt vastu. Kohe ta kõrval
levib naistepunade ja kadakatega kaljuniidulapp. Teisal paistab suur õunaja pirnipuuistandik: Lohjansaari on
tuntud õunakasvatuse poolest.
Kõigele lisaks leidub saarel paepaljandeid ja vanu kivimurde. Oleks
tahtnud kas või ühes neist ära käia,
kuid õhtu surus kiiresti peale ja
nõnda jäid Lohjansaari lubjamaastikud uudistamata.

Jalassaari tammed ja pöögid.
Jalassaari tervitas künklike, veel
rohesinavate nisupõldudega. Teeristis
avanes meeleolukas vaade heljuvale
rukkipõllule, taustaks saarepuude
mets, siinsamas vanu tammesid ja
tünjate õunapuude istandik. Keset
seda eestilikku ümbrust tuletas teeveerest kerkiv sakiline graniitmäejärsak meelde, et viibime ikka Soomes.
Teel läänekaldale muutus kruusateeäärne maastik juba lausa LõunaLätile omaselt rammusaks: aina
tammed ja sarapuud, lopsakas võsa
ning rohi. Alles kalda lähedal ilmus
tammede järel mustikamänniku
riba, seejärel ilus lauge graniitkalda-

viirg. Kahjuks on Lohja järve ümb- nõnda: sileda tüvega ja tiheda läikiva
rus täiesti mõõdutundetult mökki’sid lehestikuga pöögipuul. See polnud
täis ehitatud. Iga vähegi kaunima ja küll mitte väga suur, tüve läbimõõt
ligipääsetavama veepiiri lähedal sei- umbes üks jalg. Kaks samasugust
savad risti ees puitmajakesed. See pööki leidus aga veel, lisaks neljas,
hakkas ruttu ahistavalt mõjuma, veidi väheldasem. Puudealust katmistõttu jäi Jalassaari kaldal telk tis küpspruun mulluste pöögilehpüstitamata.
tede kiht. Kusjuures märkasime ka
Samas leidub Lohja kandis veest looduslikku uuendust. Üks pöögieemal telklaagri jaoks sobivat vaba laps oli paraku võsalõikajaga maha
loodust küllaga. Nõnda leidsime niidetud, teised olid sirgunud aga
Jalassaari metsa keskelt kummuva kuni jala kõrguseks. Sellist tammepaljavõitu graniitseljandiku. See pöögi-kuuse-männisegametsa poleks
nägi välja nagu lainetav kivistunud Jalassaarilt küll oodanud.
liivaluide, peal üksikuid mände ja
Mustikate kõrval tundsid siin
paar tammejässi, samuti kasvas siin end hästi kilpjalg, kolmissõnajalg,
Lõuna-Euroopa mäestike liik puna- metssõnajalg, näsiniined ja õitsvad
lehine kibuvits (Rosa glauca).
ööviiulid. Sellesse metsa oli istutatud
Kaljunõlva all metsaveeres hal- ka halli nulgu ja muud liiki nulge.
jendas sarapuid, magedat sõstart,
Pöögid kasvavad väga hästi ka
rohetas suisa terve lopsakas vaht- Lohja kirikuaias, istutatud pöörik. Teisal tungisid kase-segametsas gimetsa leiab aga edelarannikul
vahtrate kõrval peale ka tammed. Solböles. Sellist puistut Eestis kahSarapuude all õitsesid ööviiulid. juks ei leia, ehkki kliima võimaldaks.
Selline on graniitkaljune laialehiste Võib arvata, et Jalassaarist kaugemetsade Soome.
mal Soome sisemaal ei kasva täisKa järgmisel hommikul kulges ealisi looduslikku uuendust andvaid
meie teekond Jalassaari künklikul pööke. Lohja järve saared on küllap
maastikul. Teeserva jäi kõrgekasvu- niigi looduslike tammesalude põhjaline tammemetsatukk. Huhtasaari piir, mis siis veel lõunamaisematest
teeotsas avardus aga vaade üle pöökidest tahta.
õunaistandiku orgu täitvale sinakale
Jalassaari jäi selja taha, sammunisupõllule. Kohe kõrval rohetas pär- sime mööda Osuniemi poolsaart
nade rühm.
Kirkniemi asulasse. Tuli liinibuss ja
Kuid see polnud veel sugugi kõik. viis meid Lohjale. Tammed kaduVaevu sada meetrit Huhtasaari teeot- sid maastikupildist kui noaga lõigasast Osuniemi–Lohja poole silmasime tult. Olime tagasi tavalises kaselises
maantee servas tammesegametsa. Soomes. ■
Luua, Palamuse
Tammedele
lisandusvald
vahtrat, tükati
tel 776 2111
muutus
mustikamännikuks.
49203nõlv
Jõgeva
maakond
Tapio Vares (1976) töötab Hiiu Lehe toimetuses,
Seejärel jäi silm pidama
pöögil,
just kirjutab looduslugusid ja joonistab.
e-post
info@luua.ee

Tule õppima Luua metsanduskooli!
Põhihariduse baasil:
• METSAMAJANDUS (3,5 a)
• METSAMASINATE JUHTIMINE (3 a)
• MAASTIKUEHITUS (3,5 a)
• PUUKOOLIMAJANDUS (1 a, alates 25. eluaastast)
Keskhariduse baasil:
• METSANDUS (2,5 a, suunaga metsatööstusele või metsakasvatusele). Võimalik õppida ka sessiooniõppena.
• FORVARDERIOPERAATOR (1 a)
• MAASTIKUEHITUS (2,5 a) Võimalik õppida ka sessiooniõppena.
• LOODUSTURISMI KORRALDUS spetsialiseerumisega retkejuhtimisele (2 a). Ainult sessiooniõppena.

Töökohapõhine õpe:
• ARBORIST (1,5 a)
• METSUR (1 a)
• HARVESTERIOPERAATOR (1 a)
Kõikidel erialadel head praktikavõimalused nii kodu- kui ka
välismaal.
Dokumentide vastuvõtt 10. juunist kuni 16. augustini 2013.
Täpsem info: www.luua.edu.ee
Luua, Palamuse vald, 49203 Jõgeva maakond
tel. 776 2111, e-post: info@luua.ee
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Tativetikaga
kohtume suvel
Aimar Rakko

T

ativetikas Gonyostomum
semen kuulub heterokontide hõimkonna rafidofüütide

klassi. Selles klassis omakorda on
teada kuus perekonda, kuhu kuulub
35 liiki. Nendest pisut üle poole on
mereliigid, ülejäänud mageveeliigid.
Teiste vetikarühmadega võrreldes
on tegemist üsna liigivaese kogukonnaga. Ent see ei tähenda, et nende
elutegevust oleks vähe märgata. Otse
vastupidi: üsna ulatuslikud toksilised
veeõitsengud ookeanide rannikupiirkondades põhjustavad sageli kalade
hulgihuku, eelkõige kalakasvanduste sumpades. Õigupoolest on see
võrreldav kohale lennanud kartulimardikate hävitustööga mõne kartulikasvataja põllul.
Siinses võrdluses sobib hästi sõna
„rändama”, sest kõnealused vetikad
ei kasva üldjuhul kohapeal, vaid
migreeruvad sinna ümberkaudsetelt
aladelt. Et nende liikumist reaalajas
jälgida, on üles seatud omamoodi
alarmsüsteem, mis põhineb molekulaarsetel mehhanismidel. Kui vetikad
peaksidki saabuma, kasutavad näiteks Lõuna-Korea elanikud nende
tõrjumiseks savi, mida uhutakse
praamidelt vette (¥ 1).

Eestis ei põhjusta rafidofüüdid toksilisi veeõitsenguid. Toksiine eritavad liigid elavad soolases vees ega
tungi magevette ning seni pole neid ka

FOTOD: AIMAR RAKKO

Mikrovetikatele ei ole eestikeelseid nimetusi enamasti antud, aga tativetikas
on ses mõttes erand. See pole ainus, mis eristab seda suvekuudel vaid
pehmeveelistes järvedes vohavat viburlast teistest omasugustest. Viimastel
kümnenditel on ta põhjamaades levinud tavatult kiiresti, sundides teadlasi
selle kohta seletust otsima.

¥ 1. Rafidofüütide klassi kuuluvate vetikate tõrjumine Lõuna-Koreas. Saviosakesed kleepuvad
vetikaraku külge, suurendades selle erikaalu ja sadestavad selle põhja. Olenevalt liigist on
tähtis roll saviosakeste keemilisel koostisel ja läbimõõdul. Parima variandi otsingutesse on
juba pikka aega kaasatud märkimisväärne hulk teadlasi üle maailma

Läänemeres kindlaks tehtud. Ilmselt
pole parasvöötmes valitsevad temperatuuriolud nende jaoks sobivad.
Ainus meie järvedes elav rafidofüüt – tativetikas – toksiine ei tekita,
kuid sellest hoolimata ei saa teda
mitmel põhjusel pidada päris ohutuks. Esmalt, tegemist on veeõitsenguid põhjustava liigiga. Nagu sellistel
puhkudel ikka, läheb suur osa veti-

kate kasvuks vajalikust toitainevarust (lämmastik, fosfor) enamjaolt
ühele liigile. Ülejäänud liikide kasv
ja paljunemine surutakse aga seetõttu alla. Toiduahela järgmise lüli
jaoks polekski sellel suurt tähtsust,
kui tativetikas oleks neile sobiv toiduobjektina.
Takistav asjaolu ei ole mitte kvaliteet, vaid kvantiteet: vetikarakk on
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mõõtmetelt võrreldav sööja endaga.
Sageli puudub ka sobiv alternatiiv,
mistõttu kaovad mitmed vetikatest
toituvad zooplanktoniliigid. Pikemas
perspektiivis võib selliste ökosüsteemi talitluse häirete tõttu väheneda liigiline mitmekesisus järves.

Nagu mesilased vees. Kui jätta kõrvale järve elustikku kahjustav toime,
on nii mõnigi meist omal nahal tundnud tativetika teist ebameeldivat
mõju.
Nimelt paiskab vetikarakk kokkupuutel, näiteks inimese kehaga,
oma sisemuses asuvatest arvukatest
vesiikulitest välja limajoa. Selle pikkus võib küündida kuni 200 µm-ni
(1 mm = 1000 µm). Kõrvutuseks:
vetikaraku enda pikkus jääb vahemikku 50–100 µm (¥ 2). Tihti põhjustab selline käitumine raku enda
huku. Teistel vetikatel ei ole samalaadset käitumist kirjeldatud.
Oletavalt võib tegemist olla katsega hävitada ümbruskonna konkureerivaid vetikaid või ründavaid
zooplanktereid. Sel juhul sarnaneks
nende käitumine mesilaste omaga,
kes samuti hukkuvad pärast rünnakut. Rünnakuid üksteise vastu pole
märgatud; kui see siiski nii oleks,
ei näeks me kunagi tativetika
vohanguid.
Kehale sattunud tativetika lima
on hästi tunda, kui libistada käega

¥ 3. Tativetika vohang Nohipalu Valgjärves 2007. aasta augustis. Kiirete ujujatena koonduvad
rakud tuulealusele kaldale. Nõnda väldivad nad tuule mõjul tekkivat vee vertikaalset liikumist
ning saavad püsida pinnalähedases valgusküllases veekihis

üle naha: mida rohkem rakke on
nahale paisanud oma trihhotsüstide
sisu, seda libedam. Kuigivõrd ei aita
ka keha katvad riided, näiteks särk
või pikemad püksid. Kanga koetis
on sedavõrd hõre, et sellest suudavad rakud üldjuhul läbi minna. Kuna

lima pole toksiline ega kutsu kellelgi
esile suuremaid tervisekahjustusi,
ei ole vette minnes mõtet riietada
end mardisandiks. Pealegi, hiljem
end puhta veega üle loputades saab
limast üsna hõlpsasti lahti.
Kirjanduses leidub siiski teateid
tativetika nahka ärritava või sügelust
esile kutsuva toime kohta. Ilmselt on
need juhtumid üsna harvad, sest siinkirjutaja ei tea kedagi, kes oleks seda
kogenud. Õrnema nahaga inimestel
tasuks muidugi olla ettevaatlik ning
pärast ujumist end tähelepanelikumalt jälgida.

Eelistab pehmeveelisi järvi.

¥ 2. Tativetikas Gonyostomum semen fotol (suurendus 200 x) ja joonisel (repro)

Tativetika meeliselupaigad on seisuveekogud (järved, tiigid), harvem
ka jõed (nt Leegu jõgi). Enim piirab
levikut üldaluselisus. Nimelt elab
tativetikas vaid pehmeveelistes järvedes, kus karbonaatiooni sisaldus
–
on alla 80 HCO3 mg/l. Varem piirdus
levik vaid pruuniveeliste humiinainerikaste järvedega, mille pH väärtus jääb vahemikku 5–7,5.
Harvem suudavad nad elada oludes, kus pH väärtus on sellest vahe-
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¥ 4. Tativetika vohang tumedaveelises huumustoitelises järves. Vee tumeda värvuse tõttu pole roheka tooniga vetikarakke näha. Ainus
võimalus neid kindlaks teha on vahetu kokkupuude. Fotol on Murati järv 2010. aasta septembris

mikust suurem või väiksem. Selliseid
pruunika veega järvi on kõige enam
Lõuna-Eestis, eelkõige Põlvamaal
(Meelva, Pikamäe) ja Võrumaal
(Ubajärv, Kirikumäe). Peale selle on
tativetikas teadaolevalt levinud kahes
heledaveelises oligotroofses järves:
Lääne-Virumaal Viitna Pikkjärves
ja Põlvamaal Nohipalu Valgjärves
(¥ 2). Tativetika levikuala laienemine heleda veega järvedesse on
sagenenud ka mujal Põhja-Euroopas.

Põhjamaades levila laieneb. Liigina
kirjeldati tativetikas Saksamaal 1853.
aastal. Hiljem on teateid leidude
kohta nii Soomest, Rootsist, Norrast
kui ka mitmest Kesk-Euroopa riigist,
nagu Tšehhi ja Austria.
Andmed esimese vohangu kohta
pärinevad 1935. aastast Ameerikast
Massachusettsist ning paarkümmend
aastat hiljem ka Rootsist. Läänemere
maades, sealhulgas Eestis, on tativetika levik üsna kiiresti laienenud
ning vohangud sagenenud alates
1970. aastate teisest poolest.

Esimene leid Eestist pärineb 1983.
aastast Orava Mustjärvest, ent sajandivahetusel oli teda teada juba 63 järvest ning mullu juba ligi 100 järvest.
Sellist kiiret levikut ei osatud esialgu
seletada muul moel kui eksimustega
proovide läbivaatamises.
Sellisel arvamusel oli alust. Pärast
seda, kui proov on tavapäraselt fikseeritud Lugoli lahuse või formaliiniga, kaotavad vetikarakud oma
kuju ja kogenematul silmal on neid
üsna keeruline kindlaks määrata.
Kujutu pundar, mis on sageli lagunenud fragmentideks, meenutab kõike
muud kui vetikarakku.
Eesti maaülikooli limnoloogiakeskuse algoloogid analüüsisid 1990.
aastatel vanu proove uuesti, aga
esialgne kahtlus ei leidnud kinnitust. Paar leidu tehti küll kindlaks
1970. aastatel kogutud järveproovidest, kuid mitte sellele eelnenud
ajast. Ka Soomes ja Rootsis täheldati
tativetika leviku ja vohangute intensiivsuse kiireid muutusi just 1980.
aastatel.

Rootsi teadlaste paar aastat tagasi
alanud uurimistöös võrreldi Norra,
Soome ja Rootsi järvede tativetikapopulatsioonide geneetilist varieeruvust.
Ennekõike olid vaatluse all järved,
kus liigi leidumine oli olnud teada
pikemat aega. Esmased tulemused
olid üsna üllatavad: selgus, et kõikidesse nendesse järvedesse on tativetikas asunud elama umbkaudu samal
ajavahemikul.
Sellise leviku ajendit on raske
seletada. Enim kõneldakse temperatuuritõusu võimalikust mõjust,
mis eeskätt avaldub vegetatsiooniaja pikenemises. Kas see on ühtlasi
kliima soojenemise märk, seda ei
taha veel keegi kinnitada. Kui see
on tõepoolest nii, saame soojenemisega kaasnevaid mõjusid oma nahal
proovida juba tänavu suvel. Tuleb
vaid leida õige järv. ■
Aimar Rakko (1978) on keskkonnaameti veeelustiku spetsialist ning Eesti maaülikooli rakendushüdrobioloogia doktorant.
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Varingu käigus kadus metsasiil ja tekkis avar vaade merele

Maalihe viis kaasa umbes kümne meetri laiuse ja saja meetri pikkuse maatüki

Purtse hiiemäel on nüüdsest
mõnevõrra teine ilme

A

prilli lõpus viisid loodusjõud Ida-Virumaal mereäärselt Purtse hiiemäelt minema võrdlemisi suure
jupi maapinda ja metsa: lihke käigus vajus alla
ja upakile umbes saja meetri pikkune ja kümne meetri
laiune klinditükk.
Kohaliku taluperemehe sõnutsi oli mõni päev enne
varingut maapinnas näha umbes meetri sügavune lõhe,
mis andis märku, et väetamise ja külvitöödega tasub sellest kohast eemale hoida.
Paraku on sedalaadi klindilihked kõnealusele piirkonnale omased, eriti kevadel, kui allikad toidavad sinisavirikast kihti ning see muutub libedaks.
Kui varem on loodusprotsesside toimel tekkinud
maapinda ka lõhe, siis on jalam omakorda veega läbi
imbunud. Nõnda ei lähe enam kaua, kuniks osa jalamist
lihkub.
Purtse hiiemägi on umbes poolteise kilomeetri pikkune mägi, tuntud pühapaik ja kultuurimälestis. Peale
mäe on muinsuskaitse all ümbruskonnas asuvad kivikalmed, Uku allikas ja hiiepärn.
1992. aastal hakati Alutaguse Memento eestvõttel
siinsele hiiemäele rajama kurjuse ohvrite leinaparki. ■
Eesti Loodus

Klindilihkeid soodustavad siin jalami savirikkad kihid
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Olavi Granö
27. mail 1925 – 19. aprill 2013

O

lavi Johannes Granö ületas
19. aprillil Turus unustuse
jõe ja jõudis Hadese riiki.
Lahkunud on Suur Soomlane, kes on
oma tegevusega jätnud silmapaistva
jälje Soome-Eesti kultuurisuhete
arengusse. Eriti väärib märkimist aga
tema panus meie maateaduse ja geoloogia arengusse.
Olavi Granö sündis Helsingis
Tartu ülikooli kunagise maateaduse
professori Johannes Gabriel Granö
pojana. Ta õppis Turu, Helsingi,
Kopenhaageni ja Lundi ülikoolis
ning promoveeriti filosoofiadoktoriks 1955. aastal Helsingis. Olavi
Granö akadeemiline karjääri algas
küll Helsingi ülikooli assistendina,
ent oma elutöö tegi ta Turu ülikooli
professori (1962–1988) ja kantslerina
(1984–1994).
Granö valiti Soome akadeemia
liikmeks 1980. aastal. Ta oli Eesti
geograafia seltsi ja veel mitme geograafiaühenduse auliige ja kolme
ülikooli, sealhulgas Tartu ülikooli
audoktor (1989). Maarjamaa Risti
III klassi teenetemärk meenutab
tema tööd Eesti heaks.
Teadlasena köitsid Granöt enim
mere ja saarestikega seotud küsimused: padurannikud, Põhjamere
tulvad, Soome rannikumeri ja saarestikud, mereliiklus. Ta pani aluse
Turu ülikooli saarestikumere uurimisinstituudile (jaamale) Seili saarel
ja juhtis pikka aega selle tööd.
Granö huviringi kuulusid ka teaduspoliitika, kultuuri ja looduse
suhted, maateaduse ajalugu, teaduse struktuur ja selle toimimine. Ta
on toimetanud ajakirja Terra, atlast
„Suomen Kartasto” ja muid teadusväljaandeid, pidanud lugematuid
tähtsaid ameteid.
Pärast Eesti maateaduse alusepanija ja geograafiakoolkonna rajaja
Johannes Gabriel Granö surma katkes kahe maa geograafide koostöö
pikaks ajaks. 1973. aasta juunis viibis
ta poeg Olavi Eestis ja pidas loengu
ka Tartus, kuulajateks kõik tollased
tähtsad geograafid ja geograafiaüliõpilased.

Ajad olid teaduskoostööks Tartuga
üsna viletsad ja seda adus tõenäoliselt
ka Olavi Granö ise. Siiski oli Eestiski
võimalik midagi korda saata. 1980.
aasta lõpul tuli Ott Kursiga jutuks
Johannes Gabriel Granö lähenev
sajas sünniaastapäev. Olin toona Eesti
Looduse osakonnatoimetaja. Uurisin
seejärel pisut Granö tegevust Tartus.
Ei hakanud silma midagi „kahtlast”,
mis võinuks ärritada tollaseid võimumehi ja takistada juubeli tähistamist.
Rääkisin asjast ka tollasele peatoimetajale Linda Pootsile, kes arvas, et
sündmus väärib tähistamist.
Ott Kurs kirjutas ideest Olavi
Granöle, kes oli kohe asjaga päri,
lubas saata kaastöö, fotosid ja võimalikke kaastööliste aadresse Soomest.
Hakkasin tasakesi kaastöid tellima.
Kirjutasin ka soome keeleteadlasele
Pentti Aaltole (1917–1998), kes lubas
artikli Granö arheoloogilistest uurimisreisidest.
Peale kirjutiste planeerisin algul
koguda ka mälestusi Johannes
Gabriel Granöst, sest sel ajal elas
veel mitu Granö kaasaegset. Ma ei
suutnud kirjutama-rääkima panna
Heinrich Riikojat; Villem Ernits ei
mäletanud enam suurt midagi, ainult
Aliise Moora (Karu) saatis pisut
mälestusi.
Olavi Granö kaastöö hilines mitmel
põhjusel ja nii ei suutnud me kirjutisi
avaldada märtsinumbris Granö sünniaastapäeval. Küll aga peeti Tartus väärikas juubelikonverents. Viis Granöle
pühendatud kirjutist ilmusid Eesti
Looduse 1982. aasta mai- ja juuninumbris. Olavi Granö kirjatöö kandis
pealkirja „J. G. Granö teadlaseisiksuse kujunemine”, mis oli tõenäoliselt tema esimene avaldatud kirjutis
NSV Liidus. Ajakirjanduses ilmus veel
juubeliartikleid. J. G. Granö juubeli
tähistamine jäi silma ka teisel pool
Soome lahte.
Kui Eesti ühiskond oli mõnevõrra avatumaks muutunud, laienes ka Olavi Granö tegevus siin
mail. Murranguaastaks sai 1986,
kui eesti geograafid käisid õppereisil Turu ülikoolis, ning sama aasta

augustis külastas Tartut taas Olavi
Granö. Tema visadust kroonis Turu
ja Tartu ülikooli vaheline koostööleping (1987). Tema eestvõttel ja osalusel rajati Kuressaarde Turu ülikooli
täienduskoolituse keskuse büroo,
2000. aastaks ennistati Tähtvere
linnaosas kunagisele geograafiaprofessorile August Tammekannule kuulunud villa, mille on projekteerinud
Alvar Aalto. Praegu asub seal Turu
ja Tartu ülikooli Granö-keskus. Olavi
Granö viimane külaskäik Tartusse
leidis aset 2010. aasta novembris,
kui ökoloogia- ja maateaduse instituudis (Vanemuise 46) avati tema isa
Johannes Gabriel Granö nime kandev auditoorium.
Olavi Granö polnud siiski ainult
tähtis teadlane ja teaduspoliitik, vaid
ka meeldejääv isiksus. Ta pidas alati
silmas laiemaid eesmärke. Kuigi
tema tegevus oli mõjus ja tähelepanuväärne, jäi ta ise tihti tagaplaanile. Ta oli avatud ja siiras inimene,
kellele polnud tähtis vestluskaaslase
teaduskraad, artiklite arv ega kõrged tunnustused. Vanu eesti tuttavaid kohates ilmus tema näole alati
naeratus, äratundmisrõõm taaskohtumisest, ja käsi sirutus esimesena
tervituseks.
Kolm põlvkonda Granösid – Olavi,
tema isa Johannes Gabriel ja vanaisa Johannes – on kõik ajanud väärikalt Soome asja kõrval ka Eesti asja,
teist sellist perekonda annab Soomest
otsida.
Nüüd tallab ka Olavi Granö igaviku teid, ent küllap jääb tema sihvakas, ent pisut vimmas hallipäine kuju
paljude eesti loodus- ja kultuuriinimeste mälestusse. ■
Vello Paatsi
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Aasta looma fotovõistlus

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

Võistluse plduUk lõpetamine
toimub jõulukuu alguses ja selle
täpsemast toimumisajast teavitavad loodusesober.ee ja
looduskalender.ee

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

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

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

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

Lisateave:
toimetus@loodusesober.ee
loodusesober.ee
looduskalender.ee

looc;luse (]t) """"'"""'""'"""~ 0 v E R A L L . E E
Q~igusW,OlL~t}Bti'
Lmdusesõbar
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Eesti teedeatlas 2013–2014.
18. trükk
Toimetanud Merle Annov,
Kadri Kurrel, Leida Lepik.
AS Regio, 2013. 328 lk
+ Eesti maanteede kaart
Tuntud headuses atlase uus
trükk, mida on täiendatud kihelkonnapiiride, kõikide Eesti linnade kaartide
ja mitmesuguse muu teabega. Endistviisi toimib Regio
T-number: kaardile märgitud
numbrile helistades saab kuulata huviväärsuste tutvustusi. Väärib märkimist, et atlase kaardilehekülgedel on
sama numeratsioon nagu algusest peale – nii on lihtne
kasutada varasemaid viiteid, mis on kirja pandud atlase
leheküljenumbri ja kasutatud ruudustiku järgi. Viimast
kasutavad botaanikud oma põhitöös Eesti taimede levikuatlase andmestiku vormistamisel. Kindlasti tasub uuenenud teabega uus atlas endale soetada.

Eestlaste endeemilistest
haigustest
Karl Ernst von Baer.
Tõlkinud Ülo Torpats.
OÜ Hea Lugu, 2013. 151 lk
1976. aastal Loomingu Raamatukogus
ilmunud Baeri doktoritöö tõlke uus
trükk, kust leiab ka Baeri-uurija Erki
Tammiksaare saatesõna ning Baeri
autobiograafia, lühibiograafiate loendi
ja elukäigu kronoloogia. „Niisugustele inimestele, nagu
igale liigsest kultuurist rikkumatutele, tuleb anda lihtsaid ravimeid. Kerged ergutid avaldavad inimestele, kes
nendega veel harjunud ei ole, samasugust mõju nagu
palju tugevamad teiste rahvaste juures, kelle keha vürtsitatud roogade sageda tarvitamise tõttu on kaotanud vastuvõtlikkusvõime. Võrdsetes osades võetud kummeli ja
palderjani leotis on siin juba väga mõjus ravim. – Alati
tuleb hoolt kanda, et eestlased oma eluruume õigel viisil
tuulutaksid, sest sellega võib paljusid haigusi kõige kergemini ära hoida” (lk 126).

Regio on möödunud ja sel aastal välja andnud mitu uut seinakaart, millega oma kodu
või kontorit ilmestada. Saadaval on nii riputusliistudega kui ka liistudeta kaardid.
Eestimaa piltkaart on rohkete illustratsioonidega 136 x 95 cm suurune
seinakaart (mõõtkava 1 : 360 000).
Sellel on kujutatud Eesti vaatamisväärsusi ja loodust, samuti inimeste
igapäevaeluga seotud tegevusi ja
objekte. Tore, et loomade joonistuste
juurde on lisatud ka liiginimetus,
paraku ei ole kujutatud liigid ühtviisi
täpse nimetusega: nõnda tekib küsimus, mis liiki on kaardile joonistatud
kiil, siil ja nahkhiired, ning kas maakera palli kohal lendab merikotkas.
Ent sellest hoolimata on kaart meeleolukas ja infoküllane. Vasemas servas
on ka tekstikast olulisemate andmetega Eesti kohta, näiteks saab teada,
mitu liiki taimi, seeni ja samblikke
meil on leitud ning kui palju soid ja
saari Eestis on jne.

Maailma riikide seinakaart kajastab 2012. aasta seisu; kaardi mõõdud on 97 x 67 cm ja mõõtkava
1 : 47 000 000. Kaardil on kujutatud
riigipiirid ja -nimed, pealinnad ning
teised tähtsamad linnad; ookeanide,
merede, lahtede, väinade, saarte ja
poolsaarte nimed; suuremad järved ja jõed nimedega jpm. Kaardi
allservas leiab eraldi väljavõtetena
Antarktika ja Arktika piirkonna riigid, samuti on toodud ajavööndite ja
maailma rahvastiku tiheduse kaart,
ühtlasi kaardil kasutatud lühendite
vasted. Kohanimede õigekirja on
kontrollinud ja täpsustanud eesti
keele instituut.
Maailma poolkerade füüsilisele
kaardile lisab mõjukust kosmose

taust. Peale lääne- ja idapoolkera on
eraldi toodud põhja- ja lõunapolaaralad. Kaardil on kujutatud pinnavormid (mäed, mäestikud, kiltmaad,
mägismaad, nõod, madalikud), liustikud, Antarktika ja Arktika jääkatte ulatus suvel, kõrbe- ja sooalad,
maailmamere sügavamad kohad,
riigid ja pealinnad ning suuremad
linnad. Seinakaardi mõõtkava on
1 : 34 000 000 ja lehe mõõdud
138 x 95 cm.

Maailma poolkerade poliitilisele
kaardile on kantud riigid, riikide
nimed, pealinnad ja suuremad linnad. Eraldi on toodud Euroopa ja
Kariibi mere piirkond. Kaardi mõõdud on 138 x 95 cm ning mõõtkava
1 : 31 000 000.
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. juuniks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja Mati Martini raamatu „Eesti kiilide määraja” (2013). Eelmise ristsõna auhinna sai Mari Tiits.
Õige vastus oli „soojatoomise eksperdid”. Kokku oli 34 õiget vastust.
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Mai: varakevadest
suvisesse
ilma

Kus kasvab meie rahvuslill rukkilill?
FOTO: TAUNO ERIK / WIKIMEDIA

15. mail algas loodusvaatluste andmebaasi tänavusuvine vaatlusvõistlus. Seekord on oodatud vaatlused
tosina taimeliigi kohta, kelle levikuandmed on puudulikud või kelle
arvukus hinnangute järgi väheneb.
Need kaksteist liiki on rukkilill, kullerkupp, kassikäpp, nõmmliivatee, pääsusilm, harakkuljus,
harilik talvik, kuningakübar, madalmustjuur, mägiristik, sininukk ja
vahelmine mõõl.
Võistlus kestab kuni 1. septembRukkililled (Centaurea cyanus)
rini; arvestust peetakse vaatluste üldarvu kategoorias ja liikide arvu kategoorias. Parematele on välja pandud
auhinnad, võitjad selguvad septembris.
Täpsemalt saab vaatlusvõistluse kohta lugeda andmebaasi kodulehelt
loodusvaatlused.eelis.ee.
Keskkonnateabe keskus

Algab fotovõistlus
„Pärandkultuur minu metsas”
Eesti erametsaliit kuulutas välja fotovõistluse „Pärandkultuur minu metsas”.
Selle eesmärk on jäädvustada erametsades asuvaid pärandkultuuriobjekte,
tugevdada metsaomanike sidet oma metsaga ning tutvustada avalikkusele
erametsades leiduvaid ning hoitavaid ajaloo- ja kultuuriväärtusi.
Pärandkultuuri spetsialist Lembitu Tarang
loetleb, mida kõike
võib loodusest leida:
„Vanu talukohti või
jälgi nendest: kaeve,
keldreid, õue- ja väravapuid, kiviaedu,
linaleoauke, tuulikuvaremeid, metsavendade punkreid, jälgi
jahindusest. Väga palju
on teid, millel on kõnekad nimed. Mõnikord
Kurese põlisküla Pärnumaal
võib ainus nähtav jälg
vanast talukohast olla keset metsa kasvav sirelipõõsas.”
Võistlus kestab kuni 1. augustini. Saadetud JPG- või JPEG-vormingus
failide pikem külg peab jääma vahemikku 2500–7000 pikslit. Võistlustööd
saab tuua mälupulgal või muul andmekandjal erametsaliidu kontorisse, saata
e-postiaadressile erametsaliit@erametsaliit.ee või posti teel Mustamäe tee 50
(III korrus), 10621 Tallinn. Fotoga koos tuleb esitada lühijutt või kirjeldus
konkreetsest objektist ning foto autori kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).
Tulemused selgitatakse välja 16. augustiks ja tehakse avalikuks talumetsamajandajate kokkutulekul 24. augustil. Esitatud tööde hindamisel on võrdselt
olulised nii foto kui ka selle juurde lisatud jutt.
Vt ka www.erametsaliit.ee.
Eesti erametsaliit
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Lehekuu tuli nii, nagu jürikuu lahkus: mõõdukalt sooja, aga tuulisevõitu ilmaga. Kuu teisel
nädalal läks järsult soojaks: 9. mail mõõdeti
sisemaal juba 25–28 soojakraadi, nädala
lõpus puhkesid lõuna pool õide toomingad,
paar päeva hiljem ka õunapuud ja hobukastanid. Soojaga kaasnesid aeg-ajalt tugevad vihmavalingud ning siin-seal paukus vägev äike.
Üpris sajune oli mai kolmas nädalavahetus:
mõnes vaatluskohas sadas mõne tunniga alla
kuunormi jagu või rohkemgi vett. Sisemaal
püsis suvesoe kuni kuu lõpuni, rannikul
seevastu võis kohati sooja olla kümmekond
kraadi vähem.
Ilmateenistuse kuukokkuvõte kinnitab, et
keskmisest suurem oli nii maikuu õhutemperatuur (13,1° vs. 10,1°), sajuhulk (65 mm
vs. 41 mm) kui ka päikesepaistetundide arv
(291 vs. 274). Õhutemperatuuri maksimum oli
30,8° (18. mai, Võru), miinimum –3,2° (2. mai,
Jõhvi). Suurim ööpäevane sajuhulk mõõdeti
18. mail Sõrves: 106 mm.

1. mai Tartus: vesi veel kõrge, rohelust napilt
01.05 Päästeamet kuulutas kogu Eesti territooriumil välja tuleohtliku aja.
01., 05., 11., 18., 19. ja 26.05 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast: Narva
loodusfotode demonstratsioonile ja
koske vaatama (ka Tartust ja Pärnust);
Elvasse Vellavere ja Vitipalu matkaradadele (ka Tartust); teatriretk Esna
mõisasse ja Ugalasse (Tõnu Õnnepalu
„Sajand”, ka Tartust ja Pärnust) ning
retk Vooremaale; Matsallu ja paadisõidule Suitsu jõel; Käru metsadesse
ja Mukri rappa (Tartust), Matsallu ja
paadisõidule Suitsu jõel (Pärnust),
Harjumaa ja Lääne-Virumaa jugasid vaatama (Jõhvist) ning Kakerdaja rappa ja
Kalajärvede juurde; kultuurilooline retk
„Pärand täis elu” Loode-Eesti rannikule.
02.05 Keskkonnaameti loodusõhtu „Ravitarkused aastasadade tagant” Otepääl.
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24. mail avati Tallinnas Tornide väljakul viies rahvusvaheline lillefestival.
Sel aastal on väljas näidisaiad
teemadel „Aed kui kunstiteos” ja
„Tervendav aed”. Kolmekümnest
eksponaadist kaheksa on välismaised: eestlaste kõrval on esindatud
Aserbaidžaani, Saksamaa, Soome,
Ukraina, Ungari ja Venemaa aiakunstnikud.
Festival kestab kuni 24. augustini.
Žürii valib välja tänavuse rahvusNurgake lillefestivalilt 25. mai hommikul
vahelise Tallinna lillefestivali mõlema
teema parima aia. Ära märgitakse ka rahva lemmik.
Lillefestivali avamisel esines Dave Benton koos Georg Otsa Tallinna muusikakooli puhkpilliorkestriga GOPO.
tallinn.ee / Loodusajakiri

Loomemajanduskeskus saab
siiliga purskkaevu

ALLIKAS: TARTU.EE

Tartu loomemajanduskeskuse Kalevi 13 maja juures kunagi asunud
purskkaevu taastamiseks korraldatud veebihääletusel eelistasid tartlased
kavandit „Siil udus”, mis sai 804 häält. Teine hääletusele pandud kavand
„Vihmapaviljon” sai 540 häält.
Kavandite autorid on Tartu loomemajanduskeskuses tegutsevad maastikuarhitektuuribürood Ökodisko ja TajuRuum. Võidutöös asub siil umbes kolmemeetrise läbimõõduga kaheksanurksel betoonalusel. Siil ise on ligikaudu
meetrise läbimõõduga ja umbes 70 sentimeetrit kõrge. Vesi purskab uduna.
Kuna talvel siil magab, saab ta lumehooajaks kastiga kinni katta ning sellel
eksponeerida jääskulptuuri.
Tartu loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin oli tartlaste valikuga
rahul. „Siili on rahvapärimuses ikka kujutatud targa nõuandjana ja sobib
seetõttu meie maja juurde hästi. Ka meie anname nõu ja abi tulevastele
ettevõtjatele.” Raha purskkaevu tarvis korjatakse annetustest ja heategevusürituste kaudu.
Kunagine doktor Pfaffi villa juurde rajatud purskkaev oli lihtne kaheksanurkne betoonist rajatis, mille keskmes oli kõrgem karikataoline betoonkuju, tipus üks purskav veejuga. Praeguseni on säilinud kunagise purskkaevu
kaheksanurkne basseiniosa ning osaliselt ka selle servad.
Nii linnavalitsus kui
ka muinsuskaitse
olid seisukohal, et ka
uus kaev peaks olema
kaheksanurkne ja
betoonist.
www.tartu.ee
Selline purskkaev
rajatakse Tartu loomemajanduskeskuse ette

02.05 EOÜ ja Tartu keskkonnahariduskeskuse
loodusteemalise mälumängu järjekordne voor.
04.05 Rainer Nõlvaku ja Polly Higginsi vestlusõhtu „Puhta maailma lahinguplaan”
Tallinnas Kuku klubis.
04.05 „Teeme ära!” talgupäeval peeti mitmel
pool looduskaitsetalguid.
05.05 Tartu ülikooli loodusmuuseumi linnuretk Pärnumaale.
06.05 Keskkonnaameti väliseminaril „Kõre –
arvukast liigist haruldaseks” Viidumäe
looduskeskuses rääkis Riinu Rannap.
06.05 Igor Tuulingu loodusõhtu rahvusraamatukogus: „Ameerika võimas loodus 3”.
06. ja 16.05 Õhtused linnulauluretked Tallinna
loomaaias.
07.05 Euroopa kosmosesadamast Prantsuse
Guajaanas lennutati kosmosesse Eesti
esimene satelliit ESTCube-1.
08.05 Maaülikooli kolmapäevalugude sarjas
Tartus rääkis Hardi Tullus teemal „Mets
kui keskkond ja ressurss”.
09.05 Rahvusvaheline konverents „GIS – geograafia kaudu” Tallinnas.
09.–10.05 Neljas rahvusvaheline konverents
„Biosystems Engineering” Eesti maaülikoolis Tartus.
09.–10.05 Roy Strideri tee- ja filmiõhtud Tartu
keskkonnahariduskeskuses.
10.05 Valgas avati rekonstrueeritud reoveepuhastussüsteem.
10.05 Ökoturismi väliseminariga Palmses tähistati Eesti ökoturismi 20. aastapäeva.
10.05 Keskkonnaamet avas Karula rahvuspargi külastuskeskuse aidas etnograafilise
püsiekspositsiooni.
10.–12.05 25. roheliste rattaretk „Kuidas elad,
Pandivere?”.
10.–12.05 Estbirdingu kevadretk Hiiumaal
Kalanas.
10.–13.05 UNESCO Läänemere projektis osalevate õpilaste ja õpetajate kevadkohtumine Kloogarannas.
11.05 ERL üldkoosolek Roheline Foorum
Pariisis Lääne-Virumaal.
11.05 Keskkonnaameti väliseminar Viiratsi
valla loodus- ja kultuuripärandiga
tutvumiseks.
11. ja 19.05 Perehommik teedest ja perepäev
kaladest Vapramäe loodusmajas.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Aiahuvilistel on jälle asja Tornide väljakule

12. mail ilmusid Tartus nii toomingakui ka esimesed õunapuuõied
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12.05 Tallinna botaanikaaias avati tulbifestival.
13.–19.05 Ülemaailmse taimede lummuse päeva üritused mitmel pool Eestis.
13.–21.05 Veterinaar- ja toiduamet tegi kevadist
rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist riigipiiri
aladel.
16.05 Õppematerjali „Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis” esitlus keskkonnaameti
Tartu kontoris.
16.–19.05 Säntpooliate näitus Tallinna botaanikaaias.
17.05 Suursaadikute rabamatk keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse eestvõttel.
18.05 Rahvusvaheline muuseumipäev ja
muuseumiöö.
18.05 Puhta Läänemere ühenduse merekonverents Tallinnas.
19. ja 26.05 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi ekskursioon
Võrumaale Sänna kultuurimõisa ning
linnuvaatlusretk Läänemaale.
20.–22. ja 28.–30.05 Keskkonnainspektsiooni
traditsioonilisel puhastusaktsioonil
eemaldati Peipsist ja Lämmijärvest
sinna triivima jäänud vanu nakkevõrke.
21.05 Estonian Nature Tours ja keskkonnaministeerium sõlmisid vaba tahte lepingu.
22. ja 23.05 Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti uue jahiseaduse teabepäevad Pärnus ja Tartus.
23.05 Eesti loodusmuuseumi loodusõhtul
rääkis Peep Männil sellest, kuidas looduses käituda ja liikuda.

24. mail Vooremaal Raigastveres

24.–26.05 39. teoreetilise bioloogia kevadkool „Süsteemibioloogia” Mustjõel
Harjumaal.
25.05 Keskkonnaameti looduskaitsekuule
ning rahvusvahelisele kaitsealade
päevale pühendatud matkad kõigis
maakondades.
25.05 Tallinna botaanikaaias avati suvehooaeg.
29.05 Konverents „Põllumajandus ja keskkond” Eesti maaülikoolis.

Eelmisel aastal võitis hiite kuvavõistluse Ain Raali ülesvõte Tammealuse hiiekivist

Alanud on hiite kuvavõistlus
Maavalla koda kuulutas välja kuvavõistluse „Maavalla hiied 10226”, kuhu
oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest nii Maavallast
kui ka piiri tagant.
Võistluse üldarvestuse peaauhind on 400 eurot ning kuni 16-aastaste peaauhind 200 eurot. Ühtlasi jagatakse välja hulk eriauhindu järgmistes rühmades: püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus, Vana-Võromaa,
Virumaa, saared, looduskaitse, muinsuskaitse ning maailma pühapaigad.
Tänavu kuuendat korda toimuvale võistlusele on taas oodatud ka mujal
maailmas, eriti hõimurahvaste pühapaikades tehtud ülesvõtted.
Võistlus kestab kuni 31. oktoobrini, võitjad kuulutatakse välja 23. novembril Tartus traditsioonilisel hiie väe tunnustamissündmusel. Hiite kuvavõistluse
korraldavad Maavalla koda, Hiite Maja sihtasutus ja TÜ looduslike pühapaikade keskus.
Vt võistluse eeskirja ja muud lisateavet www.maavald.ee/maausk.html?
rubriik=96&id=4668&op=lugu.
Maavalla koda

Ohutum valik K-rauta kauplustes
Balti keskkonnafoorum (BEF) on projekti „Mõtle, mida tarbid” raames alustanud kampaaniat, mis aitab parandada inimeste teadlikkust siseviimistlustoodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest.
Alates maikuust leiab K-rauta kaupluste sisevärvide ja liimide riiulitelt
spetsiaalse märgusildi „Ohutum valik”. Kaupluste siseviimistlusosakondadest
on võimalik saada teabematerjale.
Kampaania korraldatakse K-rauta kauplustes Eestis ja Lätis. Kauplustesse
on paigaldatud stendid infolehtedega, mis selgitavad, millele ja miks siseviimistlustoodete ostmisel tähelepanu pöörata. Riiulitelt leiab rohelise
märgusildiga tähistatud värvid ja liimid, mis sisaldavad vähem tervise- ja
keskkonnaohtlikke kemikaale – nii on tarbijatel lihtsam leida ohutumaid
värve ja liime. See märgusilt on pandud ainult neile toodetele, mille koostisosasid on BEF eksperdid hoolikalt kontrollinud.
Eurobaromeetri küsitluste järgi on peaaegu pool Eesti ja Läti elanikkonnast
teadlik, et värvid sisaldavad ohtlikke kemikaale. Enne ostmist aga kontrollib
vaid viiendik tarbijaid, kas värvis on tervist või keskkonda ohustavaid kemikaale. See on poole vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Pealegi näitavad
uuringud, et vaid 45% inimestest järgib toote etiketil kirjeldatud ohutusabinõusid.
Kampaania K-rauta kauplustes kestab 2014. aasta lõpuni. Vt www.thinkbefore.eu.
BEF
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14.–16. mail korraldasid keskkonnainspektsioon ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) Peipsi, Pihkva ja
Lämmijärvel ühise suuroperatsiooni
„Peipsi lukku”, et saada piirkonna
püügitegevusest põhjalik ülevaade,
mille alusel edaspidi tõhusamalt järelevalvet teha.
Eesti ühes olulisemas püügipiirkonnas tegutsevad aktiivselt nii
kutselised kalurid kui ka amatöörkalastajad. Pidevat kalapüügijärelevalvet teeb keskkonnainspektsioon,
samuti hoiab veekogul silma peal
politsei- ja piirivalveamet. Paraku
on selge, et tavapärase järelevalve
käigus ei jõuta kõiki kalamehi ega
püüniseid kontrollida. Selleks, et
saada järvel toimuvast tervikpilti,
oligi vajalik tervet veeala hõlmav
aktsioon.
Kontrolliti kõiki järvel viibinud
kutselisi kalureid ja amatöörkalastajaid, kolme päeva jooksul kokku
195 isikut. Üle vaadati püügivahendite asetus, märgistus ja eelteadete
esitamise kord, samuti lossitavad
kalakogused. Kuna 15. maist algas
Lämmi- ja Pihkva järvel mõrrapüügikeeld, jälgisid sukeldujad, et veekogusse jäetud mõrdadel oleksid
mõrrapärad avatud.
Ühisoperatsiooni käigus avastati
rikkumisi, mille tõttu alustati kokku
78 väärteomenetlust. Põhiprobleem
oli püügivahendite nõuetele mittevastav märgistus ja tähistus. Avastati
üks alamõõduliste kalade püügi juhtum ning algatati kriminaalmenetlus.
Samuti leiti 110 selguseta kuuluvusega püügivahendit.

30.05 LIFE+ programmi taotluse koostamise
töötuba Tallinnas.
30.05 Aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement
keskkonnapäev.
30.05 Keskkonnaamet korraldas õhtuse jalutuskäigu Pühajärve ümbruses ja esitles
Altja külas raamatu „Lahemaa külaarhitektuurist”.
30.05 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul kuulati Karl Pajusalu ettekannet
„Kuidas puud oma nimed said?”.
31.05 Eesti loodusmuuseumis avati näitus
„Lillede lugu”.

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Peipsi pandi kolmeks päevaks lukku
Maikuine Peipsi

Ühisoperatsioonis osales kahe
ametkonna peale kokku üle saja
inimese. Peale ujuvaluste ja autode

kasutati ka PPA kopterit, millega sai
suurest veealast kiiresti hea ülevaate.
Keskkonnainspektsioon

Jaanikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
165 (sünd 1848)
03.06 Kristaps Helmanis, läti päritolu
loomaarstiteadlane; õppis ja töötas Tartu
veterinaariainstituudis (surn 1892)
160 (sünd 1853)
06.06 Georg Friedrich Ferdinand Kuphaldt,
maastikuarhitekt (surn 1938)
150 (sünd 1863)
16.06 Hermann Ernst Adolphi, baltisaksa
arstiteadlane; TÜ professor (surn 1919)
140 (sünd 1873)
27.06 Johannes Voldemar Veski, keeleteadlane,
Eesti TA liige (surn 1968)
120 (sünd 1893)
3.06 Kaarel Veermets, metsateadlane (surn
1969)
115 (sünd 1898)
24.06 Armin Aleksander Öpik, geoloogpaleontoloog (surn 1983)
110 (sünd 1903)
10.06 Herbert Nikolai Muischneek, läti päritolu
Eesti geodeet (surn 1966)
25.06 Villem Koern, füüsik (surn 1973)
100 (sünd 1913)
10.06 Kristjan Joost, agronoom ja
piimandusteadlane (surn 1987)
95 (sünd 1918)
21.06 Livia-Maria Laasimer, geobotaanik,
brüoloog ja taimesüstemaatik (surn
1988)
90 (sünd 1923)
19.06 Kalju Valdmaa, põllumajandusteadlane
(surn 2007)
21.06 Ilmar Klesment, keemik (surn 1988)
30.06 Valdar Jaanusson, geoloog ja
paleontoloog (surn 1999)

85 (sünd 1928)
10.06 Elmar Kaar, metsateadlane (surn 2012)
12.06 Endel Kitse, mullateadlane (surn 2007)
20.06 Aleksandr Astaškin,
põllumajandusteadlane
22.06 Koit Ester, endokrinoloog (surn 1980)
28.06 Kaljo Reidla, loomaarstiteadlane
29.06 Elmar-Ants Valdmann, loomafüsioloog
(surn 2005)
80 (sünd 1933)
03.06 Thomas Timusk, füüsik
03.06 Valjo Masso, põllumajandusteadlane
12.06 Leho Männiksoo, raadioajakirjanik,
ajakirja Eesti Jahimees endine toimetaja
13.06 Leelo-Siiri Alton, mikrobioloog
13.06 Ülo Hussar, histoloog (surn 2008)
13.06 Vello Karise, hüdrogeoloog
24.06 Jaan Eilart, biogeograaf, kultuuriloolane
ja loodushoiu edendaja (surn 2006)
75 (sünd 1938)
01.06 Jaak Kruuv, biofüüsik
13.06 Aili-Tiiu Kengsepp, arstiteadlane,
biokeemik
70 (sünd 1943)
22.06 Maie Jeeser, Hiiumaa looduskaitsja
25.06 Jaan Oitmaa, füüsik
65 (sünd 1948)
01.06 Tõnu Kollo, matemaatik
07.06 Peeter Langovits, fotograaf
28.06 Arvi Freiberg, füüsik ja biofüüsik
60 (sünd 1953)
01.06 Kalle Karoles, metsateadlane
11.06 Peeter Ernits, loodusteadlane ja
ajakirjanik
50 (sünd 1963)
10.06 Leho Ainsaar, geoloog
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75 aastat tagasi
Käesoleva aasta alguses jõudis linastamisele kultuurfilm Vaika saarte linnuelust.
Nende saarte linnustiku üle on ilmunud
juba terve literatuur mitmesuguste artiklite
ja raamatute näol. Pildistatud on seal lõpmatult ja välismaalased on sealt tahtnud
filmida. Viimaseks tegevuseks ei ole luba
antud ja üheks keelu põhjuseks oli soov
säilitada seda ainulaadset ala Eesti looduses oma filmijatele. Tõesti, kui meie looduses leidub midagi erakordselt kütkestavat,
ilusat – täis kontsentreeritud elu – siis on
seda Vaika saared ühes oma linnustikuga.
Ja kui meie film tahab ennast tutvustada
välismail, kui tahetakse seal filmi kaudu
propageerida Eestit turismimaana, siis
on üheks tänulikumaks teemaks tõesti
need Läänemere linnusaared. [Hans Kauri:
Kultuurfilm „Vilsandi linnuriik”, 1938]

50 aastat tagasi
Kurna suuruse geograafiline varieeruvus
on üldtuntud. Mida rohkem põhja poole,
seda suurem on kurna keskmine suurus
sama linnuliigi pesades. Näitena võib
siin tuua punarinna (Eritacus rubecula),
kes Kanaari saartel muneb keskmiselt
3,5 muna, Alžeerias 4,2, Assooridel 4,7,
Hispaanias 4,9, Inglismaal 5,1, Šotimaal
5,5, Šveitsis ja Kesk-Prantsusmaal 5,9,
Poolas 6,0 muna, Rootsis ja Soomes aga
6,3 muna. Teise näitena toome rasvatihase, kes muneb Indias keskmiselt 3 muna,
Inglismaal aga 9–10 ning mõnel aastal
isegi 12 muna. [Heinrich Veroman: Millele
pöörata tähelepanu lindude pesitsusperioodil?, 1963]

25 aastat tagasi
Juba ammu on tähelepanu äratanud puude talvine kuivamine. Algselt märgati
seda puude leviku uurimisel mägedes.
Analüüsides Engelmanni kuuse kõrguslikku vööndilisust Kaljumägedes, täheldasid
G. W. Goldsmith ja J. H. Smith juba 1926.
aastal, et metsa ülapiiril, maad ligi surutud puudel kaotavad okkad kevadtalvel
rohkem vett kui allpool kasvanutel. Mõnigi
kord ületas okaste veekadu taluvuspiiri
ning nad surid kuivamissurma. Austria
teadlaste klassikaliseks muutunud töödes
(Tranquillini, 1979,1982) on veenvalt tõestatud, et metsa ülapiiri mägedes määrabki okaste veemajandus. [Andres Koppel,
Katrin Heinsoo: Kuuseokkad kuivavad
talvel, 1988]

Orhideekaitse klubi valis tänavuse aasta orhideeks kõdu-koralljuure. Taim sellest loomulikult
midagi ei tea, küll aga valib ta soodsa aasta, et maapealne vars kasvatada ja õitseda – kehvemal
aastal on parem hoopis maa sees puhata. Toreda kokkusattumusena näib tänavu olevat hea
koralljuure-aasta. Pildile jäänud rikkalikult õitsevad taimed rõõmustasid juunikuu esimesel
päeval Otepää looduspargis ühe väikese allikasooga tutvunud samblasõprade seltskonda.

Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
235 (sünd 1778)
18.07 Johann Friedrich von Erdmann, saksa
arstiteadlane, TÜ professor (surn 1846)
135 (sünd 1878)
22.07 Ray Smith Bassler, USA paleontoloog, Eesti
ordoviitsiumi fauna monograafia (1911)
autor, Eesti LUS-i auliige 1931 (surn 1961)
130 (sünd 1883)
26.07 Jaan Mägi, põllumajandusteadlane (surn
1939)
125 (sünd 1888)
20.07 Gustav Reial, pedagoog, loodusõpikute
autor (surn 1974)
27.07 Eduard Gustav Aunap, histoloog (surn
1955)
105 (sünd 1908)
08.07 Juhan Reitalu, geneetik (surn 1993)
100 (sünd 1913)
05.07 Õilme Tölp, zooloog (surn 2003)
05.07 Lembit Norviit, arstiteadlane (surn 1967)
95 (sünd 1918)
03.07 Oskar Aleksander Talme, geoloog
30.07 Tamara Habicht, etnoloog (surn 2001)
90 (sünd 1923)
06.07 Õie Reintam, füsioloog (surn 2011)
09.07 Kuno Thomasson, hüdrobioloog ja
ökoloog (surn 2007)
28.07 Olev Rais, arstiteadlane (surn 2005)
85 (sünd 1928)
15.07 Vaike Erm, ihtüoloog (surn 2007)
15.07 Ilja Kala, geograaf
20.07 Erich Lõhmus, metsateadlane (surn 1995)
21.07 Jüri Selirand, arheoloog

23.07 Karl-Samuel Rebane, füüsik (surn 1987)
28.07 Vive Tolli, graafik, „Eesti eluteaduse
hoidja” graafilise lehe autor
80 (sünd 1933)
04.07 Leevi Mölder, keemik
04.07 Ants-Peep Silvere, tsütoloog (surn 1983)
06.07 Ellen-Juta Haberman, zooloog ja
hüdrobioloog
08.07 Huno Eller, piimandusteadlane
75 (sünd 1938)
10.07 Ain Raitviir, mükoloog, Eesti Looduse
peatoimetaja 1990–1995 (surn 2006)
16.07 Rein Kink, füüsik
26.07 Vello Park, meteoroloog ja polaaruurija
70 (sünd 1943)
11.07 Karl Endel Petersen, matemaatik
31.07 Malle Järvan, agrokeemik
65 (sünd 1948)
01.07 Kaljo Voolma, metsaentomoloog
18.07 Hendrik Relve, ajakirja Eesti Mets
peatoimetaja
27.07 Kalle Kaarli, matemaatik
60 (sünd 1953)
18.07 Indrek Rohtmets, loodusajakirjanik
20.07 Matti Masing, zooloog ja vaatleja
28.07 Eedi Lelov, harrastusornitoloog
55 (sünd 1958)
17.07 Tiiu Sild, Ahhaa keskuse eestvedaja
(surn 2012)
26.07 Tiiu Speek, loodusesõber
31.07 Raivo Jaaniso, füüsik
50 (sünd 1963)
23.07 Ilmar Süda, entomoloog
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