
Matsalu maastikud ja inimene 

Igaüheõigus on muutumas

Põllulinnud ja suitsupääsuke

Hall käpp
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2013. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse taimefoto peaauhinna Ireen Trummer.

Eesti Looduse fotovõistlus 2014

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 1. 
oktoobrini 2014. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada oktoobri lõpul 
Eesti Looduse kodulehelt www.eesti-
loodus.ee.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning 
sellel jäädvustatud vabalt looduses ela-
vad loomad, taimed või seened üksi 
või mitmekesi. Fotod inimesega harju-
nud loomadest või istutatud taimedest 
võistlevad omaette noorte kategooria-
tes (koduloom ja aiataim). Maastikupilte 
võistlusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ning autoril võimali-
kult 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 tihendamisega 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 eriauhin-
du järgmistes kategooriates: aasta lind, 
käituv loom, väike loom (lähi- või mak-

rovõte), veeloom, väike taim (lähi- või 
makrovõte), veetaim ja elurikkus (kesk-
konnaministeeriumi eriauhind). Ainult 
noorte kategoorias on eriauhind aia-
taime ja kodulooma, sh lemmiklooma 
pildi eest. Hulganisti eriauhindu jagavad 
korraldajad. 

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud foto-
sid tasuta avaldada ajakirjades ja teis-
tes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud 
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada 
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, 
ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
toimetus@el.loodus.ee,
tel 742 1143

http://www.loodusajakiri.ee/valjaanded/eesti-loodus/
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„Eramaa.	Mine	uita	mujal”
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Matsalu on üks neljast rah-
vuspargist, mis on jõudnud 
ümmarguse tähtpäevani ja 

mida Eesti Looduses sel puhul pike-
malt käsitleme. Meenutuseks: esi-
mene sünnipäevapark oli Soomaa, 
mille 20. tegutsemisaasta puhul 
ilmus mitu pikemat kirjutist mullu 
novembrinumbris. Seejärel tähista-
sime detsembrinumbris Karula rah-
vuspargi samuti 20. tegutsemisaastat. 
Tänavu jaanuarinumbris jõudis järg 
Vilsandi rahvuspargini. Ka see ala on 
olnud rahvuspargi staatuses nüüd-
seks kakskümmend aastat. 

Juubilaride rea lõpetab Matsalu, 
mis on rahvuspargina mõnevõrra 
noorem: tänavu täitus kümnes tege-
vusaasta. Üsna kindlasti seostu-
vad enamikul Matsaluga kõigepealt 
arvukad linnuparved. Nii meil kui ka 
mujal maailmas tuntaksegi rahvus-
parki ennekõike rikkaliku linnustiku 
poolest: see on oluline peatuskoht 
rändeteel ja meelepärane pesitsusala. 

Ent linnuriik pole ainuke Matsalu 
väärtus. Ka kultuuripärand kaluri-
külade, kiviaedade, puiskarjamaade, 
hiiekohtade ja salumägede ning koha-
muistenditega on selle kandi täh-
tis osa. Küllap on Matsalule tuntust 
lisanud ka šaakalid – Eesti loomariigi 
uued liikmed, kelle olemasolu tuli 
ilmsiks umbes aasta tagasi.

Matsalule lisab salapära ka keset 
vesist luhaala kõrguv Neidsaare kün-
gas. Praegu saab vaid oletada, kas see 
võis olla viikingiaja eelne laagriala ja 
kuningas Ingvari aegne muistne võit-
luspaik. Teadus- ja majandusloolase 

Jaan Laasi sõnutsi viitab nii mõnigi 
märk inimeste kätetööle, ka ajaloo-
allikates leidub vihjeid, mis hüpotee-
sile tuge annavad (loe lk 68).  

Kokku võttes on meie rahvuspar-
gid oma staatuse väärilised: igaüks ise 
moodi, kätkedes ning pakkudes kau-
nist kodumaist loodust ja kultuuri-
lugu. Suvel leiamegi sagedamini aega 
ja soovi olla looduses, käia matkal, 
kalal, suplemas, marjul, seenel või 
mererannas. Seejuures pole ilmselt 
harv silmata teed tõkestavaid eramaa-
silte. Mida siis teha, kui kohapeal sel-
gub, et kaardi järgi välja valitud paik 
on tähistatud eramaana? Kas minna 
edasi või mitte? 

Muutustest eramaa tähistamisel ja 
seal liikumisest on kirjutanud Pihel 
Sarv (vt lk 30). Seni pigem arvati, et 
silt „Eramaa” toimib ühtaegu keelu-
sildina, kuid nii see ei ole. Soovides 
võõraid oma maalt eemal hoida, tuleb 
omanikul sellest selgelt ja üheselt 
teada anda. Siinkohal meenub mõned 
aastad tagasi teeveerel kohatud silt: 
„Eramaa. Mine uita mujal”. Igal juhul 
mõjub sedasorti soovitus paremini kui 
keelusõnum või ähvardusteade.

Mujal uitamise kohti on Eestimaal 
veel laialt, sh on meil arvukalt mat-
karadu puhkekohtade ja lõkkease-
metega. Neid tasub sagedamini 
kasutada, et haldaja ei leiaks põh-
just matkateid sulgeda. Matsalule 
keskendunud numbris soovitame 
ette võtta retke Penijõe matkarajal. 
Meeldivat matkasuve!   ■
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Kumari	looduskaitsepreemia sai ornitoloog Aivar	Leito
12. mail andis keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannus Eesti loodusmuuseumis looduskaitsekuud 
avades kätte Eesti looduskaitsemärgid. Aasta kõige täht-
sama auhinna, Eerik Kumari looduskaitsepreemia koos 
looduskaitse kuldmärgiga sai ornitoloog Aivar Leito. 
Preemia suurus on 5000 eurot.

Tunnustatud ornitoloog on uurinud hanesid, laglesid, 
sookurgi ja väikeste meresaarte linnukooslusi ning lin-
dude rännet ja pesitsusökoloogiat. Aivar Leito on korral-
danud paljude kaitsealade linnustiku uurimist, samuti on 
ta osalenud mitme kaitseala loomisel. Ta on üks linnus-
tiku riikliku seire väljatöötajaid.

Eesti looduskaitsemärke on antud 2011. aastast. 
Märgiga tõstetakse esile isikuid, kellel on suuri teeneid 
looduse uurija, loodusteadmiste levitaja ning loodus-
kaitse edendaja ja tutvustajana nii Eestis kui ka rahvus-
vahelisel tasandil.

Tänavu said Eesti looduskaitsemärgid linnustiku-
uurija Mati Martinson, Lahemaa rahvuspargi küla- ja 
mõisaarhitektuuri taastaja Fredi-Armand Tomps, ihtüo-
loog Meelis Tambets, loodushariduse edendajad Georg 
Aher, Ivar Arold ja Helle Kont ning Eesti loodusmuu-
seumi botaanikaosakonna endine juhataja Õie Jaagomäe.

2014. aasta looduskaitsekuu teema oli „Mere ja ran-
niku kaitse”, põhitähelepanu oli Läänemere kaitsel. 2014 
on muu hulgas rahvusvaheline Soome lahe aasta, mille 

jooksul teevad Eesti, Soome ja Venemaa ühiseid jõupin-
gutusi Läänemere parema seisundi nimel.

Keskkonnaamet korraldas looduskaitsekuul palju 
üritusi, mille keskmes oli mere ja ranniku kaitse. Ameti 
keskkonnaharidusspetsialistide eestvõttel sai kõikides 
maakondades osaleda ekskursioonidel, matkadel, loen-
gutel, viktoriinidel ja õppepäevadel.

Tänavune looduskaitsekuu oli juba 34. ja vältas kuni 
5. juunini, rahvusvahelise keskkonnapäevani.

TÜ	siirdemeditsiinikeskus	on Põhjamaades  
ja Ida-Euroopas ainulaadne
23. mail avas Tartu ülikool Maarjamõisa väljal 
Põhjamaade ja Ida-Euroopa moodsaima siirdemedit-
siinikeskuse (SIME), kus tehtavad uuringud ja miljo-
neid eurosid maksev teadusaparatuur loob uue taseme 
terviseuuringutes ja arstiteaduses. Majas asub tööle ka 
regiooni suurim, kuni 32 000 hiirt ja rotti mahutav kõr-
getasemeline katseloomakeskus.

SIME võimaldab alus- ja kliinilises meditsiinis tööta-
vad inimesed viia ühe katuse alla ning teha väga hea 

tasemega laborites teadustööd, millest inimesed ravi-
miarenduse kaudu kasu lõikavad. SIME laborites saab 
uurida näiteks ainevahetusest tulenevaid mõjusid närvi- 
ja immuunsüsteemile, emotsionaalset käitumist põhjus-
tavaid mehhanisme ja koostada haigusmudeleid.

SIME keerukuse tõttu on maja jaotatud tsoonideks. 
Värvikoodidega tähistatud põrandad lihtsustavad liiku-
mist lahtiste ja kinniste tsoonide vahel. Õhuduššidega 
eraldatud „puhastes ruumides” ehk kinnises alas on loo-
made hoiuruumid ning käitumiskatsete meditsiini labo-
rid. Kinnisesse ossa paigaldati ka kolm miljonit eurot 
maksnud spetsiaalselt väikeloomade jaoks loodud mag-
netresonantstomograaf. Keskuse teadusaparatuuri täien-
dab Baltimaade suurim steriliseerimisruum.

Keskuses saavad õppe- ja teadustööd teha ka üliõpilased, 
sh geenitehnoloogid, veterinaarid, arstid ja biokeemikud.

SIME pindala on 4790 ruutmeetrit; ehitus läks 
maksma 8,7 miljonit eurot, millest 3,5 miljoni euroga 
toetas sihtasutus Archimedes Euroopa Liidu rahadest. 
Hoone on projekteerinud U-Disaini arhitektid Uko 
Künnap ja Andrus Vahrusev, ehitas aktsiaselts Nordecon.

TÜ

Vastsed märgikandjad keskkonnaministri seltsis (vasakult): Fredi-
Armand Tomps, Helle Kont, Aivar Leito, Keit Pentus-Rosimannus, 
Meelis Tambets ja Õie Jaagomäe
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Jäälind	osutus ülipopulaarseks	
modelliks
Kui Eesti ornitoloogiaühing kuulutas veebruaris välja 
aasta linnu joonistusvõistluse, oskas vaevalt keegi arvata, 
kui menukaks see osutub. Aga kui võistluse peakorral-
daja Elo Hermann pärast lõpptähtaega, 1. maid, võist-
lustööd üle luges, oli neid lausa üle 3000. Pilte oli peale 
Eesti saadetud ka Soomest, Jaapanist, Itaaliast, Norrast 
ja Hispaaniast. Noorim osaleja oli aastane, vanim üle 
kaheksakümne.

Oma lemmikuid sai valida võistluse Facebooki lehel, 
kümneliikmeline hindamiskomisjon sortis viies vanuse-
rühmas esmalt välja kaks tosinat „finalisti” ja neist reas-
tati lõpuks kümme enim meeldinut. Vaidlusi põhjustasid 
teistsuguses tehnikas või eri formaadiga tööd, mille hul-
gas oli väga häid ja huvitavaid. Lõpuks otsustati siiski 
lähtuda juhendist, mille järgi pidid võistlema A3- või 
A4-formaadis joonistused.

Noorima, kuni kuueaastaste vanuserühma esikolmik 
on Triinu Johanna Sepp, Laureena Kull ja Tom Tiiman. 
Triinu Johanna ja Laureena on kuuesed, Tom alles kol-
meaastane. Ehkki noorte kunstnike seas tundusid olema 
selges ülekaalus tüdrukud, neiud ja naised, läks järgmises 
vanuserühmas, 7–10-aastaste seas, poistele koguni kaks 
esimest kohta: esikolmikusse mahtusid Mihkel Mattias 
Proos, Jaako Lauri Puudist ja Lisette Valts. 11–13-aastas-
test said hindajailt enim punkte Karoliine Põld, Jesper 
Martin Ilves ja Valeria Verenitš. Kõige üksmeelsem oli 
žürii 14–18-aastaste võitja suhtes: tiitli pälvis 16-aas-

tane Loo Arukask, kellele järgnesid Kerttu-Liis Klaar ja 
Kristiina Palts. Loo Arukase joonistus kuulutati ühtlasi 
võistluse peaauhinna vääriliseks.

Täiskasvanute ehk üle 19-aastaste tööde üle vaidlesid 
hindajad kõige rohkem, aga punktisummad reastasid esi-
kolmikusse Maria Karolini, Luule Lille ja Stina Teesaare. 
Publiku lemmikud neis viies vanuserühmas olid vasta-
valt Tambet Lastik, Marii Lessing, Eva-Roosi Eeron, Loo 
Arukask ja Kerli Toode.

Eriauhinnad määrati Midrimaa ja Lotte lasteaiale, laie-
malt margikunstnikuna tuntud Lembit Lõhmusele tibatil-
lukese ja imepeene gravüüri eest, samuti Vanessa Järvele 
ja Getter Laugule, kes saatsid vastavalt parima arvutijoo-
nistuse ja parima kleeptehnikas töö.

29. mail pidulikul auhinnatseremoonial Tartu loo-
dusmajas jagati auhindu ja tänukirju, musitseeris Mari 
Kalkun, vaadata sai rändnäituse töid. Näitusele lähevad 
iga vanuseklassi kümme parimat joonistust, millele lisan-
duvad publiku lemmikud ning mõned eriauhinna saanud 
tööd. Joonistusi saab vaadata ka võistluse Facebooki-lehel.

1. juunil avati võistluse parimatest töödest näitus 
Tallinnas Eesti loodusmuuseumis, kus võib töid näha 
20. juunini. Pärast seda läheb näitus Eesti eri paikadesse, 
sh Avinurme puiduaita, Jääaja keskusesse ja Ahhaa kes-
kusesse.

Rohkete auhinnafondi toetajate seas oli ka ajakiri Eesti 
Loodus.

EOÜ/Loodusajakiri

Faunasarja 13. mark: siil

Joonistusvõitluse peaauhinna võitnud 16-aastane tartlanna Loo Arukask

Loo Arukase joonistuse valis parimaks lausa üheksa 
hindamiskomisjoni liiget kümnest, esikoha sai pilt ka veebihääletusel
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Okaskeramark jätkab sarja „Eesti	fauna”
Filatelistide ja küllap ka kirjakirjutajate seas populaarne Eesti Posti suureformaadiliste 
ruudukujuliste markide sari „Eesti fauna” täienes 30. mail 45-sendise postimakse-
vahendiga, millel on siil.

Margi – nagu kõik varasemadki selles sarjas – on kujundanud Sándor Stern ja 
seda on trükitud 70 000 eksemplari. Tavapäraselt võib huviline peale margi hankida 
esmaümbriku ja/või maksimumkaardi.

Meie imetajaid kujutav margisari hakkas ilmuma 2002. aastal; alates esimesest 
on neil järjekorras olnud metssiga, viigerhüljes, hunt, kobras, põder, mäger, pruun-
suurkõrv, pruunkaru, lagrits, halljänes, metskits ja nirk.

Eesti Post / Loodusajakiri
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Eesti õpilased	võitsid Türgis kuld-	ja	pronksmedali
Narva Pähklimäe gümnaasiumi 12. klassi õpilane Tatjana 
Punger ja Tartu Kivilinna gümnaasiumi 12. klassi õpi-
lane Rando Mändar võitsid Türgis 22. rahvusvahelisel 
keskkonnauurimistööde olümpiaadil (INEPO) vastavalt 
kuld- ja pronksmedali. Kokku osales olümpiaadil 104 
keskkonnauurimistööd.

Kuldmedali saavutanud töös „Gripiviiruste antigee-
nidega pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite ise-
loomustus” uurib autor Tatjana Punger, kuidas oleks 
võimalik viiruslaadsete partiklite alusel valmistada gripi-
vastast vaktsiini. Rando Mändar on pronksmedali toonud 
uurimuses käsitlenud gümnaasiumiõpilaste taskuelekt-
roonikat kui ravimiresistentsuse geene kandvate bakte-
rite võimalikku allikat.

Tatjana tööd juhendas Eva Žusinaite Tartu ülikoolist, 
Rando tööd Helgi Muoni ja Tiina Sõber Tartu Kivilinna 
gümnaasiumist ning Siiri Kõljalg Tartu ülikoolist. Alates 
2009. aastast peetud üle-eestilist õpilastööde võistlust 

korraldab Tartu keskkonnahariduskeskus (KKHK) koos-
töös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Tartu KKHK

Eesti	keskkonnahoid on saanud ligi	miljard	eurot
Kümne Euroopa Liidus oldud aasta jooksul on Eestis 
keskkonnahoiu valdkonda suunatud ligi miljard eurot 
Euroopa Liidu raha, suurimad investeeringud on läinud 
veetaristu ehitusse.

Ligi 702 miljonit eurot on investeeritud joogivee kva-
liteedi parandamisse. „Sisuliselt on kogu Eesti veema-
jandus kümne aastaga saanud uuele tasemele ja see on 
tõenäoliselt kõige enam igapäevast elukvaliteeti paran-
danud muutus,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannus. 

Ligi 23 miljonit eurotoetusi on läinud looduskaitsesse, 
et säiliks Eesti ainulaadne ja rikkalik looduskeskkond. 
Selleks on taastatud ja säilitatud ohus olevaid taime- 
ja linnuliikide elupaiku ja piiratud võõrliikide levikut. 
Loodusliku mitmekesisuse nautimiseks on rajatud hul-
galiselt matkaradu.

Ligi 11 miljonit eurot on aidanud toota taastuvener-
giat, rajada elektri- ja küttejaamu ning kahandada soo-
jakadusid.

Inimeste keskkonnateadlikkuse kasvu on investeeritud 
ligi 26 miljonit eurot. Täiesti uudne ja põnev keskkon-
naharidus rikastab kõikide Eesti õpilaste kooliprogrammi 
ning on kättesaadav ka täiskasvanud huvilistele.

Kümne aasta jooksul on suletud ja korrastatud 44 
nõuetele mitte vastanud tavajäätmeprügilat; 28 miljo-
nit eurot on aidanud vähendada jäätmeteket ja jäätmeid 
taaskasutada.

Suured investeeringud on läinud Ida-Virumaale, kus 
suleti ja korrastati Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügi-
lad, mis olid aastakümneid reostanud õhku ja põhjavett. 
Projektide kogumaksumus oli 45,7 miljonit eurot.

Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

Ilmaennustus läks täppi
Ilmateenistus korraldas oma 95. sünnipäeva puhul ilma-
ennustusvõistluse: ligi kolm nädalat varem tuli täpselt ära 
arvata, milline ilm on 18. mai keskpäeval Türil.

Ennustajaid oli 330 ja arvamusi temperatuuri kohta 
seinast seina: 27,5 kraadist 6,4 kraadini. Sajuvõimalust 
pakkus 55 ennustajat. Tegelikult oli 18. mail kell 12 Türil 
22,6 soojakraadi ning ei mingit sadu. 

Üks ennustaja, Ivo Oja, oligi nii arvanud. Väga napilt 
eksisid ka 22,7 kraadi pakkunud Indrek Sassi ning 22,5 
kraadi ennustanud Hanna Laura Luik ja Silver Lubaso. 

www.emhi.ee/Loodusajakiri
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Narva neiu Tatjana Punger pälvis Türgis kuldmedali
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Ärge	unustage suvel loodusvaatluste	kampaaniat
Keskkonnaagentuur tuletas mai lõpus meelde, et juba 
kaks kuud on kestnud loodusvaatluste kampaania.

Selle käigus on laekunud üle 200 vaatluse peaaegu 
poolesajalt vaatlejalt. Enim vaadeldud liigid on valge-
toonekurg, valgetähn-pajuliblikas ja päevapaabusilm. 
Märgatud on ka hall- ja valgejänest, aru- ja kivisisalikku, 
harilikku siili, halli käppa, vaskussi, kaneelpruunikut, 
võsa-vööttigu.

Septembri lõpuni kestva kampaania käigus innus-
tatakse looduses märkama ja üles märkima liike, mille 
kohta napib levikuandmeid. 

Keskendutakse järgmistele liikidele: halljänes, valge-
jänes, harilik siil, kaelussiil, mudakonn, võsa-vööttigu, 
salu-vööttigu, viinamäetigu, suur-rabakiil, hännak-raba-
kiil, valgetähn-pajuliblikas, harilik valvik, soosammal, 
kaneelpruunik, harilik tanuseen ehk maarasv, vaskuss, 
arusisalik, kivisisalik, mägiristik, valge-toonekurg, aasta 
orhidee hall käpp ja aasta liblikas päevapaabusilm. 

Täpsemalt saab vaatlusvõistluse ning selle tulemuste 
kohta lugeda andmebaasi kodulehelt http://loodusvaat-
lused.eelis.ee.

Loodusvaatluste kampaania korraldajad on Eesti loo-
duseuurijate selts, keskkonnaministeerium ja keskkon-
naagentuur.

Äikeseliste	päevade	arv Eestis on suurenenud
Välgu-uurija, TÜ geograafiaosakonna doktorant Sven-
Erik Enno tõdes oma doktoritöös, et Eestis lööb tava-
lisest rohkem välku Kesk- ja Kirde-Eesti piirkonnas. 
Doktoritöös esitas ta esimest korda ülevaate Baltimaade 
äikesekliimast ja välgulöökide ajalis-ruumilisest jaotusest 
Põhja-Euroopas.

Meteoroloogiajaamade ja välgudetektorite võrgus-
tiku NORDLIS kogutud andmete põhjal tõi Enno esile, 

et keskmine aastane äikesepäevade arv ulatub kahest 
päevast Põhja-Norras 29,5-ni Leedu lõunaosas. 

Viimasel kahel kümnendil on välgu löömise sage-
dus Eestis suurenenud. 1990–1994 oli Eestis äikest  
vaid 10–15 päeval aastas, ent viimastel aastatel umb-
kaudu 20.

Välgudetektorite kogutud üheksa aasta andmeid ana-
lüüsides nähtus, et tavalisest rohkem lööb välku Kirde-
Eestis, ennekõike Väike-Maarja ja Püssi kandis. 

Kõige vähem on pikne kärgatanud Mandri-Eestis 
Peipsi põhjapiirkonnas ja Jõgevamaa idapoolsetel aladel, 
suhteliselt vähe ka Tartumaa keskosas. 

Enno kinnitab, et äikesepäevade arv ja välgulöökide 
sagedus suureneb põhjast lõunasse: „Mida soojem, seda 
võimsamad äiksepilved võivad tekkida.”

Aastail 1950–2004 on äikese sagedus Baltimaades 
vähenenud, enim ajavahemikus 1960–1990. Seda vähe-
nemist saab seostada pikaajaliste muutustega Põhja-
Euroopa suvises atmosfääritsirkulatsioonis. 

1960–1990 suurenes äikese tekkeks ebasoodsa põhja-
voolu esinemissagedus ning kahanes äikest soodustava 
lõuna- ja kaguvoolu sagedus. 

Viimase 20 aasta jooksul on tendents olnud vastupi-
dine ning äikese sagedus on taas suurenenud. Tulemused 
näitavad, et Põhja-Euroopa ja Baltimaade äikesekliima 
sarnaneb naabermaade omaga.

Doktoritööd saab vaadata TÜ Dspace’i keskkon-
nas http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/han-
dle/10062/40504/enno_sven_erik.pdf?sequence=1.

Tartu ülikoolPikne Kumari laiu kohal

Valgetähn-pajuliblikas
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Põhja-Eesti	jõgedesse asustati üle 160	000	noorkala
RMK koosseisu kuuluv Põlula kalakasvatuskeskus asus-
tas sel kevadel Põhja-Eesti jõgedesse üle 160 000 lõhe ja 
meriforelli noorkala. Eesmärk on taastada lõhe ja meri-
forelli asurkonnad jõgedes, kus looduslikud populatsioo-
nid on hävinud, ning suurendada püügivaru kutselise ja 
amatöörkalastuse tarbeks.

Põlula kalakasvatusosakonna juhataja Kunnar Klaasi 
sõnul asustati Kunda jõe päritolu lõhed Selja, Valge-, 
Pirita, Jägala, Loobu, Püha- ja Purtse jõkke, Pudisoo jõe 
asurkonnast pärit meriforellid viidi Pudisoo jõkke ning 
Pudisoo ja Mustoja koondpopulatsioonist pärit merifo-
rellid Pühajõkke. Soovitusi selle kohta, millisesse jõkke, 
millises vanuses ja kui palju kalu asustada, saadakse TÜ 
Eesti mereinstituudi teadlastelt.

Kõikidel asustatud ühe- ja kaheaastastel kaladel on 
ära lõigatud rasvauim, et neid edaspidi eristada. Kalade 
rännete uurimiseks märgistati 3000 kaheaastast noorkala 
Carlini tüüpi erimärgisega. Eristustähisega lõhed asustati 
Selja, Valge-, Pirita, Jägala ja Loobu jõkke ning 500 meri-
forelli Pudisoo jõkke.

Geneetiliste uuringute järgi on Eestis seni säilinud 
Kunda, Keila ja Vasalemma jõe algupärased lõhepopu-
latsioonid, mis on ainulaadsed Soome lahe piirkonnas ja 

tähelepanuväärsed kogu Läänemeres. Seetõttu on tähtis 
hoida algupäraste lõhepopulatsioonide genofondi ning 
kasutada seda asurkondade taastamiseks.

RMK/Loodusajakiri

Briti linnukaitsjaid	süüdistatakse silmakirjalikkuses
Rahvusvahelise sookaitse töörühma IMCG teabeleht 
refereeris nädalalehes The Scotsman ilmunud kriitikat 
maailma ühe kuulsaima ja suurima looduskaitseorgani-
satsiooni, brittide kuningliku linnukaitseühingu RSPB 
pihta. Nimelt tahab RSPB rajada 9,6 miljonit naela 
maksva kompleksi rahvusvahelise kuulsusega Forsinard 
Flowsi kaitsealale Põhja-Šotimaal; protestijate arvates 
teeks rajatis loodusele liiga.

1500-ruutmiiline kaitseala, kus väidetavalt laiub maa-
ilma suurim vaipsoo, öeldakse mängivat tähtsat rolli 
võitluses kliimamuutustega. Kompleksi on kavandatud 

hakkpuiduküttega kahekorruseline välitööde keskus 
õppeklassi, labori, büroode ja majutusruumidega, uued 
teabepunktide ja vaatetorniga õpperajad. Üksiti tahetakse 
taastada seitse ruutmiili turbasood. Kõik see mõjutaks 
protestijate hinnangul liiga palju loodust ja võib ebasood-
salt mõjuda veerežiimile. Lisanduvate uudistajate hulk 
häiriks nii loomastikku kui ka piirkonnas rahus ja vai-
kuses elavaid inimesi. 

Kõik see on kriitikute arvates karjuvas vastuolus 
RSPB loodushoiutegevusega, eriti pidades silmas, et seni 
on loodust muutev tegevus olnud Forsinardi kaitsealal 
karmilt keelatud. Projekteeritud keskust nimetavad nad 
klaasist ja puidust monstrumiks. 

Kriitika on seejuures konstruktiivne: bioloogiajaama 
ja teaduslabori jaoks on pakutud alternatiivne koht, kin-
del „ei” öeldakse aga massiturismile, millega kaasneksid 
ebasoodsad mõjud loodusele ja traditsioonilisele küla-
ühiskonnale.

Sestap tehakse lobitööd, et pärandiloterii fond ei hak-
kaks projekti rahastama. Tundub, et kohalik rahvas on 
võitluses kompleksi vastu koondunud üsna ühtseks löö-
girusikaks. 

RSPB veab projekti koos mitut looduskaitseorgani-
satsiooni ühendava võrgustikuga Peatlands Partnership 
(„Turbaalade partnerlus”). Võrgustiku juht John 
Henderson on kindel, et kavandatu tooks kohalikule 
kogukonnale ja ärile palju kasu ning aitaks taastada soid.

IMCG / The Scotsman / Loodusajakiri

Põlula kalakasvatuskeskuses kosub lõhe ja meriforelli järelkasv 
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Sellisena on kompleksi kuuluva Forsinardi vaatetorni kavandanud 
arhitektid
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Ettevaatust: asukohamärgis 
võib anda teavet	salaküttidele!
Jessica Ramos hoiatas portaalis care2.com, et üha enam 
kasutatav asukohamärgistamine (ingl geotagging) võib 
suurel määral abistada salakütte ning olla lisaoht harul-
dastele liikidele.

Asukohamärgis (ingl geotag) on fotole, videole, veebi-
lehele, RSS-voole, lühisõnumile, QR-koodile või muule 
infole lisatud metaandmed geograafilise asukoha kohta. 
Geomärgisega foto näiteks Facebookis või mujal sotsiaal-
meedias võib aga olla hinnaline teave halbade kavatsus-
tega salaküttidele: nõnda saadakse täpselt teada, kus foto 
või salvestis on tehtud. 

Ramose väitel ei ole see hoiatus kaugeltki mingi 
luul, vaid sel moel hangitud andmeid on tõesti kurjasti 
kasutatud. Indiast olevat teada juhuseid, kus infot on 
saadud koguni haruldasele loomale kinnitatud jälgimis-
seadmelt.

National Geographicu hinnangul on  loomade sala-
kaubanduse kasum 7,8 kuni 10 miljardit dollarit aastas. 
Näiteks üks ninasarviku sarv võib maksta kuni 300 000 
dollarit, sest mõnel pool Aasias ollakse kindlad sarve ime-
pärases meditsiinilises toimes: see aitavat kõige vastu, 
alates pohmelusest ja lõpetades vähiga. 

2013. aastal tapeti rohkem ninasarvikuid kui kunagi 
varem. Näiteks Lõuna-Aafrika 18 000 ninasarvikust leidis 
mullu salaküttide käe läbi otsa üle tuhande.

Ramose sõnul ei aitaks mõnigi kord ka see, kui geo-
märgistusfunktsioon on välja lülitatud: nutikas salakütt 
võib pildistus- või salvestuskoha kindlaks teha mõne pil-
dile või videole jäänud märgi, maastiku, erilise puu või 
mõne muu tunnuse järgi: pahade kavatsustega inimesed 
on sageli nutikad. 

Sestap tasub alati mõelda, milliseid erilisi fotosid ja 
salvestisi tohib jagada ja milliseid mitte.

care2/Loodusajakiri

Maailma	esimene	meduuside andmebaas aitab koostada 
tulevikuprognoose
Suurbritannia Southamptoni ülikooli juhitud rahvusva-
helise ühisuuringu põhjal on loodud maailma esimene 
meduuside andmebaas, mis hõlmab ookeanide meduu-
siasurkondade kaarte.

Nii teaduslikud arutelud kui ka aeg-ajalt ajakirjanduses 
puhkevad debatid meduuside ja nende kohatise üliroh-

kuse kohta on seni takerdunud infovajakusse: meduuside 
biomass ja jaotus pole olnud teada. Teadlased said kasu-
tada USA-s California ülikooli juures tegutseva algatuse 
Jellyfish Database Initiative ehk JeDI andmestikku ning 
koostasid selle toel kaardi meduuside biomassi kohta maa-
ilma ookeanide ülemises 200-meetrises kihis. Ühtlasi võeti 
kokku teadmised sellest, millised keskkonnapõhjused tin-
givad sültjate olevuste arvukusmuutusi. Töö üldjuht Cathy 
Lucas Southamptoni ülikoolist kiitis meduusiuurijate vas-
tutulelikkust oma andmestikku jagada.

Nüüd on selge, et meduuse ja teisi sültjaid mereloomi 
leidub kõikjal maailmameredes, aga nende suurim kont-
sentratsioon on põhjapoolkera keskmistel laiustel. Põhja-
Atlandil on põhilised meduuside biomassi määravad 
tegurid vees lahustunud hapnik ja vee pindmine tempe-
ratuur. Meduuside hulk on aastakümnete jooksul kõiku-
nud, aga keskmine arvukus on jäänud samaks. Kui see 
tulevikus muutuvate olude tõttu põhjapoolkeral suure-
nema hakkab, muutub otsemaid ka zoo- ja füto planktoni 
hulk ja mitmekesisus ning sellel oleksid rasked tagajär-
jed ökosüsteemi talitlusele, ookeani biogeokeemiale ja 
kalade arvukusele.

AlphaGalileo/Loodusajakiri

Ninasarvikuid ohustab salaküttimine. Fotol laimokk-ninasarvikud 
Namiibias

Eesti tavalisim meduus on meririst ehk millimallikas (Aurelia aurita)
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Alanud on hiite	kuvavõistlus
Maavalla koda kuulutas seitsmendat korda välja kuva-
võistluse „Maavalla hiied”, kuhu oodatakse ülesvõtteid 
hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest nii meilt kui 
ka piiri tagant. Võistluse eesmärk on väärtustada ja tut-
vustada ajalooliste looduslike pühapaikade kultuuri- ja 
looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning 
suunata inimesi pühapaikades käima ja neid hoidma.

Võistluse üldarvestuse peaauhind on 400 eurot ning kuni 
16-aastaste peaauhind 200 eurot. Peale selle jagatakse välja 
hulk eriauhindu järgmistes rühmades: püha puu, kivi, vee-
kogu, annid, hiie valu, pärimus, Vana-Võromaa, Virumaa, 
saared, looduskaitse, muinsuskaitse ja maailma pühapaigad.

Võistlus kestab kuni 31. oktoobrini, võitjaid auta-
sustatakse 29. novembril Tartus Hiie väe tunnustamis-
sündmusel. Vt lähemalt www.maavald.ee/maausk.htm
l?rubriik=96&id=5185&op=lugu.

Eerik	Kumari jäälinnu-uurimust saab veebis	lugeda
Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) aina täieneval aasta 
linnu kodulehel www.eoy.ee/jaalind on nüüd kokkuvõte 
Eesti kõige põhjalikumast jäälinnu uurimusest. Nimelt on 
EOÜ ja TÜ raamatukogu koostöös jäälinnu aasta puhul 
täies mahus digiteerinud ornitoloog Eerik Kumari uuri-
mistöö „Jäälind Alcedo atthis ispida Eesti NSV-s”.

Üks eelmise sajandi tuntumaid ornitolooge Eerik 
Kumari ongi Eestis ainsana jäälindu põhjalikult uuri-
nud. Ta vaatles jäälinde aastatel 1938–1948 peamiselt 
Põlvamaal Ahja jõel Taevaskoja piirkonnas. 

TÜ-s tehtud mahukas uurimistöös on kokku võe-
tud teadmised jäälinnu kohta alates ajaloolistest and- 
metest ja levikust kuni aruteluni liigi võimalikust kah-
julikkusest. 

Et määrata lindude sugu ja vanust ning uurida toitu-
mise, pesitsemise jm aspekte, lasi Eerik Kumari tollele 
ajale iseloomulikult jäälinde ka maha ja kaevas lahti pesi. 
Sel viisil saadi ainulaadseid andmeid, mida tsiteeritakse 
rahvusvaheliselt tänini.

EOÜ/Loodusajakiri

Diklofenak	tapab raisakotkaid
Ammugi pole saladus, et veterinaarias kasutatav põleti-
kuvastane ravim diklofenak on raipetoidulistele röövlin-
dudele tapvalt ohtlik: seda peetakse peamiseks põhjuseks, 
miks mitme raisakotkaliigi arvukus Lõuna-Aasias on 
katastroofiliselt, kuni 99 protsenti vähenenud.

Paraku on nüüd selgunud, et seda ohtlikku ravimit 
kasutavad ka vähemalt kahe EL riigi, Itaalia ja Hispaania 
veterinaarid. Seepärast tellisid BirdLife ja raisakotkaste 
kaitse fond video, mis selgitab, kuidas võib Aasia katast-
roof Euroopas korduda. Videot saab vaadata võrgupaigast 
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/diclofe-
nac-vulture-killer-%E2%80%93-watch-new-video.

Ühtaegu algatasid nende maade linnukaitseorganisat-
sioonid, Itaalia LIPU ja Hispaania SEO, kampaania kee-
lata EL-s diklofenaki veterinaarkasutus.

Kujuka näitena inimese põhjustatud looduskatast-
roofi tagasisidest tuuakse esile, et kui Lõuna-Aasias jäi 
raisakotkaste allakäigu tõttu palju söömata veisekorju-
seid loodusesse vedelema, suurenes kiiresti hulkurkoerte 

arvukus ja see tõi omakorda kaasa marutõve laia leviku 
inimestel.
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Mullune võidutöö, Mari Eli vabariigi Joškar-Ola teatri peakunstniku 
Sergei Tanõgini ülesvõte „Maailmapalvus”

Raipekotkas (Neophron percnopterus) on üks liike, keda diklofenak 
ohustab
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Kas hall	käpp vajaks 
Eestis tõhusamat		
kaitset?
Tiiu	Kull,	Aigi	Ilves

Eesti orhideekaitse klubi valis tänavuse aasta käpaliseks halli käpa (Orchis 
militaris), lähtudes liigi tuntusest, ent siiski vähesest uuritusest. Kolmandasse 
kaitsekategooriasse kuuluvat käpalist tundub Lääne- ja Põhja-Eestis kasvavat 
paljudes kohtades. Kuidas hall käpp end tegelikult Eestis tunneb? Mida 
saaksime tema heaks korda saata?

Perekonna	 käpp	 (Orchis)	 kir-
jeldas	Karl	Linné 1753. aastal. 
Selle taimerühma süstemaati-

kas ei ole aga tänini jõutud üksmee-
lele. Kuna tegemist on sugukonna 
nimiperekonnaga, siis haarati toona 
sellesse perekonda väga mitmesu-

guseid liike, kes hiljem on määra-
tud teistesse perekondadesse (nt 
koerakäpp, käokeel, käoraamat, 
 sõrmkäpp). 

Üsna hiljuti on käpa perekonnast 
teistesse perekondadesse arvatud 
kaks meie liiki: arukäpp perekonda 

koerakäpp (Anacamptis) ja tõmmu 
käpp perekonda Neotinea. Seega, 
uuema klassifikatsiooni järgi on 
Eestis levinud vaid kaks liiki käppi: 
jumalakäpp ja hall käpp. Hall 
käpp on endiselt käpa perekonna 
 tüüpliik.
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Küllalt sageli kasvavad hallid käpad mitmekesi koos. Iseloomulik kasvukoht on kuiv lubjarikas niit või puisniiduserv
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Halli	käpa	õis	on	inimsilueti	kuju-
line, meenutades väikest (2–3 cm 
pikkust) kiivriga mehikest ehk sõdu-
rit. See tunnus on andnud liigile ladi-
nakeelse liigiepiteedi militaris, mis 
tõlkes tähendab sõdurit. Eestikeelne 
nimetus rõhutab avanemata õite hal-
likat tooni (¥).

Halli käpa õisik on kooniline, õitse-
mise lõpul rohkem ruljas ja seal võib 
olla kuni mõnikümmend õit. Õiel 
on umbes poole sentimeetri pikkune 
kannus, kus erinevalt paljudest teis-
test käpalistest ei leidu nektarit. Õie 
alusel on soomusjas, lillakat tooni 
õhuke õiekandeleht, mis erineb sõrm-
käppade rohelistest kandelehtedest.

Halli käpa lehed eristuvad üsna 
hästi kõikide teiste meie käpaliste 
omadest. Lehti on 10–50 cm kõr-
guse varre alusel 2–5 ja eriti ülemi-
sed lehed ümbritsevad vart. Värvilt 
on lehed heledad kollakasrohelised, 
pisut läikivad ning kuni 5 cm laiad ja 
kuni 20 cm pikad.

Hallil käpal on ümarad juure-
mugulad, mille järgi on ladina-
keelse nime saanud nii perekond 

kui ka sugukond: need meenutavad 
munandeid, mida orchis kreeka kee-
les tähendabki. Sama tüve alusel on 
saanud nimetuse näiteks meestears-
tide töövahend orhidomeeter, mil-
lega mõõdetakse munandite suurust.

Liigina on hall käpp suhteliselt 
vähe varieeruv. Isegi õite värvieri-
nevused on üsna väikesed, võrrel-
des näiteks jumalakäpa, käoraamatu 
ja sõrmkäppadega. Harva tuleb ette 
päris lumivalgete õitega või vaid osa-
liselt värvunud õisikuga halli käpa 
taimi [6].

Hiinast	Inglismaani.	Hall käpp on 
Euro-Siberi liik, mille levila ula-
tub Lääne-Euroopast kaugele itta 

Lõuna- ja Kesk-Siberini ning Loode-
Hiinani (¥ ). Läänemere saared 
Ojamaa, Öland, Åland ning ka Eesti 
on halli käpa levila põhjapiir. Seda 
liiki ei kasva Taanis ega Norras ning 
ka Suurbritannias on vaid üksikud 
leiukohad.

Levila lõunapiir läbib Põhja-
Itaaliat. Kõnealune liik võib taluda 
külma talve, kuid ei saa hakkama 
kuiva ja kuuma suvega, mis ilmselt 
piirab levikut Vahemere piirkonnas.

Hall käpp on lubjalembene liik ja 
kasvab kogu areaali piires suure kalt-
siumisisaldusega muldadel, mille pH 
on üle kuue või isegi üle 7,5. 

Suurem varieeruvus on registree-
ritud kasvuala muldade lämmastiku- 
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Halli käpa üldlevila on ulatuslik, hõlmates suure osa Euraasiast. Kuid Eestis on taim oma levila 
põhjapiiri lähedal

Halli käpa õis meenutab lähedalt vaadates 
kiivri, jalgade ja kätega sõjameest. Sellest 
on liik saanud ka oma ladinakeelse nimetuse 
militaris

Puhkemata õied on hallil käpal ümbritsetud 
hallikat värvi kattelehtedega

Halli käpa õied puhkemas: „sõjamehe jalad” 
on juba väljas
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ja fosforisisalduses. Elupaikadena 
sobivad hallile käpale eelkõige mit-
mesugused niidukooslused, aga ka 
hõredamad valgusküllased metsad. 

Eesti levila piirneb põhiliselt 
Lääne- ja Põhja-Eesti lubjarikaste 
niitude ja puisniitudega, mida on 
viimasel poolsajandil suuresti vähe-
maks jäänud. Näiteks Hiiumaal on 
säilinud vaid kümnendik vastava-
test elupaikadest, võrreldes aastaga 
1956 [3]. Seetõttu võib halli käppa 
üha sagedamini kohata teeservades, 
mahajäetud põldudel, kasutusest 
välja jäänud karjäärides ja muudes 
pigem inimtekkelistes paikades ning 
Kirde-Eestis isegi poolkoksi- ja tuha-
mägedel. 

5000	seemet	ühest	putukapuudutu-
sest.	Hall käpp hakkab Eestis õitsema 
juba mais. Kuna õied avanevad pikas 
õisikus altpoolt ülespoole, võib tip-
miste õite ilu näha veel juuni teisel 
poolel. Varjulisemates kasvukohtades 

ja vihmasemal või jahedamal kevadel 
kestab õitsemine kauem. 

Tolmeldatud õis närtsib juba ühe 
päevaga [8]. Aastas õitseb kogu 
populatsioonist keskmiselt alla poolte 
taimede. Varjukamates kasvukohta-
des on õitsvaid taimi vähem [1]. 

Õie ainsas tolmukas on kaks 
sinakat paralleelselt asetsevat pol-
liiniumi ehk tolmuterade kogumit. 
Tolmuterad on kokku kleepunud ja 
kinnituvad jalakesega kleepkettale, 
mis haakub hõlpsasti tolmeldavale 
putukale. Õitel on nõrk meeldiv 
lõhn, mis meelitab putukaid toi-
duotsingule. Tegemist on siiski pet-
turliigiga, kel puudub tolmeldajatele 
vastutasu nektari või õietolmuna. 

Tolmupaki kandmiseks teise õie 
emakasuudmele on kindlasti vaja 
putukat, isetolmlemist sama õie pii-
res ei juhtu. Tolmeldajateks peetakse 
eelkõige liivamesilasi (Andrena), kuid 
ka teisi mesilasi ja kimalasi. Ilmselt 
võib tolmeldajate ring olla laiemgi, 

sest õitel on registreeritud ka mitut 
liiki kahetiivalisi ja liblikaid.

Nektarita petturliikidel moodustub 
vilju õie kohta alati vähem kui nek-
tariga liikidel, sageli isegi väga vähe. 
Halli käpa viljumisprotsent on oma-
taoliste seas pigem suur, ulatudes 
kolmekümne-neljakümneni. Sageli 
võib siiski näha viljunud halli käpa 
varsi vaid mõne üksiku viljaga (¥). 

Kuni paari sentimeetri pikkused 
viljakuprad valmivad neli kuni kuus 
nädalat pärast tolmeldamist [8]. Ühes 
viljas on keskmiselt 5000 kuni poole 
millimeetri pikkust seemet. Mõnedes 
populatsioonides on leitud isegi üle 
7000 seemne. Kõik ei ole siiski täis-
väärtuslikud, st ei sisalda embrüot. 
Embrüoga seemnete hulk on uuritud 
Eesti populatsioonides olnud umbes 
60% [2].

Noort	 käppa	 toidavad	 seened.	
Seemned on mulda sattudes kae-
tud tugeva kestaga ja idanevad vaid 
seensümbiondi kaasabil, sest tilluke-
sel seemnel puudub toitekude. Seen 
varustab arenevat idu nii süsiniku-
ühendite kui ka muu vajalikuga. 

Ka täiskasvanud taimede juurtes, 
kuid mitte juuremugulates, leidub 
orhideedele iseloomulikke sümbiont-
seeni sugukonnast Tulasnellaceae ja 
seda nii Eestis kui ka teistes areaali 
piirkondades [7]. Ei ole täpselt teada, 
kas needsamad seened on olulised ka 
idanemise korral.

Mõnede vaatluste järgi kulub seem-
nest idanenud noorel taimel neli aas-

20˚ 25˚

58˚

56˚

54˚

leiud pärast 1971. aastat
leiud enne 1970. aastat

Halli käpa levik Baltikumis levikuatlaste [5 jt] alusel. Kõige enam leiukohti asub Eesti 
lubjarikastel aladel

Kuivanud seemnekuprad püsivad kuivanud 
taimel veel hilissügisel ja vahel ka järgmisel 
aastal

I 3 4 8 I 	 	 E E S T I 	 L O O D U S   J U U N I / J U U L I  2 0 1 412

|  A A STA ORH I DE E |

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



tat, et kasvatada maa peale esimene 
roheline leht. Alles seitse-kaheksa 
aastat pärast idanemist hakkab taim 
õitsema. Tõenäoliselt võib see aren-
guperiood olla ka lühem: mõne autori 
arvates võivad noored taimed  õitseda 
juba nelja aasta möödudes. 

Dormantsus ehk võime veeta mõni 
vegetatsiooniperiood maa all, moo-
dustamata rohelisi maapealseid osi, 
on omane ka hallile käpale nagu 
paljudele parasvöötme orhideedele, 
kuid maa alla ei jää ühel aastal üle 
10% populatsioonis elavatest taime-
dest. Püsikuna on hall käpp pigem 
pikaealine: ühe taime eluiga võib 
küündida isegi kuni 18 aastani [1]. 

Ristumine	 reguleerib	 mitmeke-
sisust. Kuna halli käpa õied ei 
sisalda nektarit, jäävad toitu otsi-
vate putukate käigud õitele põgu-
saks. Arvatakse, et pärast paari õie 
külastamist lahkuvad putukad tai-
melt ning teevad uusi katsetusi kau-
gemal, teistel õitel. Selline putukate 
käitumine soodustab risttolmlemist 
ja õietolmu vahetust populatsioonis 
üksteisest kaugel kasvavate taimede 
ja ka populatsioonide vahel. 

Seetõttu on ka geneetiline mitme-
kesisus petturliikide asurkondades 
sageli suur ning populatsioonid on 
üksteisest geneetiliselt vähe eristunud. 

Ka Eesti halli käpa populatsioonid 
on suhteliselt varieeruvad, genoomi 
polümorfsete lookuste osakaal eri 

asurkondades jääb vahemikku 
13–71% [2]. Siiski on see väiksem, 
kui on mõõdetud sugulasliigi Orchis 
purpurea populatsioonides Belgias või 
arukäpa Saksamaal kasvavates popu-
latsioonides.

Kuidas	 kaitsta? Hall käpp on 
Euroopas võrdlemisi ohustatud 
[4]. Taanis on see liik hävinud ja 
Valgevenes äärmiselt ohustatud, aga 
enamikus teistes maades ohustatud või 
ohualdis. Vähestes riikides, nagu näi-
teks Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari, 
ei peeta halli käppa üldse ohustatuks. 
Arvestades tõsiasja, et kogu Euroopas 
on looduslike ja poollooduslike niitude 
pindala tunduvalt kahanenud, võib 
karta, et kõnealuse liigi käekäik pigem 
halveneb kui paraneb.

Eestis on taim praegu kantud 
punasesse raamatusse kui ohupiiril 
olev liik ja kuulub riiklikult kaitsta-
vate liikide kolmandasse kategoo-
riasse. Kuna looduslikke elupaiku 
jääb vähemaks, tuleb toetada liigi 
kasvamist ka tehismaastikel. 

Liiatigi on meie geneetilised uurin-
gud näidanud, et vastu ootusi pole 
need asurkonnad geneetiliselt sugugi 
vaesemad kui vanad püsikoosluste 
omad. Selline lühiajaline asustus 
ilmselt väheste seemnete najal võiks 
kaasa tuua geneetilise mitmekesisuse 
vähenemise, kuid seda ei ole siiski 
kindlaks tehtud [2]. Seetõttu peaks 
kasutusest välja jäänud karjääre vaid 
tasandama, aga mitte katma mullaga 

ja istutatud taimedega, ning jätma 
need looduslikult arenema.

Et hoida poollooduslikke niite kui 
halli käpa kasvukohti, tuleb neid 
niita või karjatada. Niitmine suve 
teisel poolel aitab pigem halli käpa 
seemneid levitada. 

Hall käpp on meie kodumaiste 
käpaliste hulgas silmatorkavalt suur 
ja kaunis taim. Kaitstes halli käppa, 
võivad tema kasvupaigas üksiti  
kaitset nautida paljud teised liigid. 
Nõnda säiliks meie looduse ilu ja  
mitmekesisus.   ■
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Hall käpp varieerub nii taimede suuruse kui ka õite värvuse poolest küllaltki palju
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Millist elupaika 
eelistavad põllulinnud?
	

Riho	Marja

Praegusaja põllumajandus kipub ohtu seadma liigilise mitmekesisuse: kehvasti 
mõjub nii maastiku ühetaolisus kui ka liiga intensiivne põllundus. Muret 
tekitavat olukorda on siiski võimalik leevendada.

Maailma rahvaarv on ületa-
nud seitsme miljardi piiri. 
Kõik inimesed vajavad 

iga päev süüa, mistõttu on ka toi-
duvajadus aina kasvanud ning see 
omakorda on suurendanud põllu-
majanduses kasutatava maa pindala. 
Tootmine on muutunud üha inten-
siivsemaks, et koguda põllult või-
malikult ökonoomselt suurt saaki. 
Näiteks Aasia, Aafrika ja Lõuna-
Ameerika troopilistel aladel on loo-
duslike elupaikade pindala järjest 
vähenenud uute kohvi-, kakao- ja 
banaaniistanduste tõttu. Selliste 
muutuste pärast on kogu maailmas 
kahanenud paljude seente, putukate, 
taimede jm arvukus. 

Euroopa Liidust võtab ligikaudu 
poole enda alla põllumajandusmaa. 
Selle võib tinglikult jagada kaheks: 
üks osa on põllukultuurid, mida saab 
maastikuökoloogiliselt tõlgendada 
elupaigamustrina; teise osa hõlma-
vad mitmesugused maastikuelemen-
did, nagu kraavid, kivihunnikud ja 
üksiktalud. Need osad loovad põllu-
majandusmaastiku struktuuri, mille 
ühetaolisus või mitmekesisus määrab 
suuresti üldise liigirikkuse. 

Nõnda on ka põllulindude ja põl-
lumajanduse seosed väga aktuaalsed, 
kuna suleliste arv on Euroopas mär-
kimisväärselt vähenenud. Näiteks 
on viimase kolmekümne aastaga 
Euroopas välja surnud kolmsada mil-
jonit põllulindu [2]. See on väga ärev 
tõsiasi, mistõttu on oluline uurida 
ja teadvustada seoseid linnustiku 

mitmekesisuse ja põllumajandus-
maastiku struktuuri vahel. Selles 
vallas on aastatel 2002–2013 tehtud 
mitu uuringut Eestis, Lätis, Leedus, 
Soomes ja ka Loode-Venemaal [8]. 

Nüüdisaegne	 põllumajandus	
kipub	 liigirikkust	 vähendama.	
Põllumajandusmaastikus kehtib 
enamasti maastikuökoloogiast tun-
tud printsiip: mida rikkalikum on 
maastikumuster, seda mitmekesi-
sem ja arvukam on sealne linnustik. 
Piltliku näitena võib ette kujutada 
põllulaama, kus ei ole mitte ühtegi 
maastikuelementi ja kasvab ainult 

ühte liiki teravilja. Üldjuhul kohtab 
sellises elupaigas pesitsejatena vaid 
põldlõokest ja kiivitajat, harvem soo-
kiuru ja suurkoovitajat. Küllusliku 
maastikumustriga piirkonnas vahel-
duvad aga erisugused põllukultuu-
rid karja- ja heinamaadega, põldude 
pindala on väike ning nende vahel 
leidub avatud kraave, kiviaedu ja 
-hunnikuid (¥ 2). Niisuguses elu-
paigas võib ruutkilomeetril pesitseda 
üle paarikümne linnuliigi. 

Samas pole maastikustruktuur ja 
elupaikade rikkus ainukesed tegu-
rid, mis tagavad linnurohkuse. Väga 
oluline on põllumajandustootmise 

¥ 1. Mida rikkalikum on põllumajandusmaastiku muster, seda mitmekesisem ja arvukam on 
selle linnustik  
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intensiivsus, sealhulgas see, kui sageli 
või kui palju kasutatakse taimekait-
sevahendeid ja väetisi või millal 
rohumaid niidetakse ning mitu korda 
seda tehakse (¥ 3). On teada, et tai-
mekaitsevahendid võivad mõnikord 
hulganisti hävitada erisuguseid putu-
kaid, kes on lindudele tähtis toidu-
baas. Ühtlasi võivad linnud sattuda 
kemikaalide tõttu mürgitusohtu [9]. 

Väetiste halb mõju on kaudsem. 
Mitme uuringu andmeil kasvavad 
põllukultuurid või rohumaa väetiste 
toimel tihti liiga tihedaks, nii et lin-
nud ei suuda enam sinna toiduotsin-
guks või pesitsuseks maanduda [10, 
1]. Seega võib kujuneda olukord, kus 
lindudele ei leidu sobivaid pesitsus-
kohti ning väheneb toidu kättesaada-
vus, ehkki toidu hulk ei pruugi olla 
väike. 

Intensiivse põllumajandustoot-
mise hulka võiks arvata ka loomade 
vabapidamislaudad, mida on alates 
Eesti taasiseseisvumisest aina roh-
kem rajatud. Põllumehe jaoks on 
need märksa kasumlikumad kui tra-
ditsiooniline piimatootmine ja sel-
lega kaasnenud karjatamine (¥ 5), 
sest nõnda on võimalik hoida kokku 
tööjõukulusid ja saada suuremat pii-
maandi. 

Tugevasti mõjutab linnustiku mit-
mekesisust ja arvukust seegi, mitu 
niidet heinamaal tehakse. Hiljuti 
tehtud uuringu järgi suudetakse 
tänapäeval isegi Eesti oludes niita 

heina kolm korda hooaja jooksul 
[7]. Järelikult on rohumaid hakatud 
intensiivsemalt majandama, mis ei 
soodusta linnustiku mitmekesisust. 
Paraku kattub esimese ja teise niite 
aeg niidulindude pesitsustsükliga, 
mistõttu suur osa pesi nendel rohu-
maadel ilmselt hävib [7]. 

Nii vabapidamislautade leviku 
kui ka üldiselt vähenenud looma-
pidamise tõttu on karjamaade pindala 
Eestis märkimisväärselt vähenenud. 

Need kooslused on aga alati olnud 
võrdlemisi liigirikkad, samuti on 
meie jaoks tegu kultuuripärandiga. 
Seega vääriksid karjamaad ja karja-
tamine kui traditsiooniline põlluma-
jandus rohkem tähelepanu ja hoidu. 

Põõsaribaga	kraavid	aitavad	elus-
tikku	rikastada. Oma uurimistöö-
des olen peamiselt keskendunud 
mõjule, mida maastikuelemendid ja 
põllukultuurid avaldavad lindudele. 
Maastikuelementidest on vaatluse 
all olnud kuivenduskraavid ja nende 
servaalad, mis on üldjuhul oluli-
sed lindude pesitsus- ja varjekohad 
ning toitumispaigad. Soomes aasta-
tel 2002–2009 tehtud uuringu järgi 
on kahe tavalise põllulinnu, nimelt 
põldlõokese ja sookiuru (¥ 4) asus-
tustihedus märgatavalt suurenenud 
avatud kuivenduskraavidega põl-
dudel. Kuivenduskraavideta põl-
dudel on nende liikide arvukus aga 
olnud stabiilne [6]. Seega on inimese 
loodud maastikuelemendid põllu-
majandusmaastikus üsna tähtsad: 
mitmekesisuse hoiu mõttes ei tohiks 
neid kaotada. 

2002. aastal uurisime kuivendus-
kraavide mõju lindude üldisele liigi-
rikkusele ja arvukusele, arvestades 
maakasutust: vaatluse all olid tera-

¥ 2. Kivihunnikud on vajalikud maastikuelemendid, mis aitavad hoida põllumajandusalade 
lindude liigirikkust ja rohkust: see on hea pesitsus- ja varjepaik

¥ 3. Põllulindude rohkus oleneb suuresti sellest, kui intensiivselt ala majandatakse, sh 
millal ja kui sageli rohumaid niidetakse. Ka Eestis tehakse mõnel pool lausa kolm niidet 
vegetatsiooniperioodi jooksul  
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viljapõllud ja rohumaad Eestis, Lätis 
ja Leedus. Seeläbi sai kinnitust asja-
olu, et lindude liigirikkus on teravil-
japõldudel väiksem kui rohumaadel. 
Teatavasti muudab teraviljapõldude 
intensiivsem majandamine selle elu-
paiga liigivaesemaks. Samas ilmnes 
huvitava seigana, et mida pikemad 
on puude ja põõsastega kraavid tera-
viljapõldudel, seda suurem on nende 
alade linnurohkus, nii liikide kui ka 
isendite poolest, samuti leidub roh-
kem nn servaliike – kraavide kallas-
tel ja teede ääres pesitsevaid linde. 
Rohumaade puhul nii otsest seost 
esile tuua ei saa [5]. 

Seega, puude ja põõsastega äärista-
tud kraavid on eriti tähtsad teravilja-
põldudel, sest need mitmekesistavad 
maastikku, loovad paremaid varje- ja 
pesitsuskohti ning rikastavad toidu-
valikut. Tulemused kinnitavad, et 
mitme liigi (pruunselg-põõsalind, 
võsa-ritsiklind, kiivitaja) arvukus on 
selliste kraavidega teraviljapõldudel 
suurem. Kraaviservades pesitsevad 

värvulised (nt pruunselg-põõsalind, 
soo-roolind) võimaldavad omakorda 
liigirikkust suurendada, näiteks on 
nad olulised „võõrustajad” käole, kes 
muneb nende pesadesse ning kelle 
pojad seal üles kasvavad.

Kindlasti ei ole õigustatud avatud 
kuivenduskraavide asendamine dre-
naažkuivendusega, et saada suure-
mat põllupinda ja saaki. Kraave tuleb 
hoopis alles hoida. Nende servaalad 
(kuni 10 meetri laiuselt) peaksid 
olema väetistest ja taimekaitsevahen-
ditest vabad, et soodustada põlluma-
jandusmaastiku elurikkust. 

Elupaigaeelistustes	joonistub	välja	
ajaline	muster.	Venemaal Gatšina 

piirkonnas aastatel 2008–2011 teh-
tud uuringu põhjal on kõige lii-
girohkem ja arvukam linnustik 
karjamaadel, mitmeliigilistel rohu-
maadel ja kasutusest välja jää-
nud (söötis) põldudel-rohumaadel. 
Nendest aladest tunduvalt väiksem 
liigirikkus ja mitmekesisus ilmnes 
juurvilja- ja teraviljapõldudel [3]. 
Huvitava asjaoluna selgus, et üldine 
liigirikkus, isendite rohkus ja mitme 
liigi arvukuse muutus olenes nii põl-
lutüübist (karjamaa, söötis maa, tera-
viljapõld) kui ka pesitsusajast. 

Pesitsushooajal aprilli lõpust juuli 
lõpuni lindude liigirikkus üldjuhul 
kahanes kõikides uuritud elupaika-
des, kuid suurim oli see teraviljapõl-
dudel. Söötis põllumaadel isendite 
arv vähenes ning oli üsna muutuv 
teraviljapõldudel. See näitab, et lin-
dude eelistustes põllukultuuride 
suhtes on teatud ajaline muster või 
tsüklilisus. Nad vahetavad pesitsus-
hooaja vältel elupaiku, mis ilmselt 
on seotud toidu kättesaadavuse ja/
või rohkusega.

Seetõttu ongi tähtis põllukul-
tuuride mitmekesisus, kuna linnud 
kasutavad pesitsusajal toiduotsingul 
eri põllukultuuridega põlde. Näiteks 
põldlõokese arvukus oli stabiilne 
kõikides elupaikades, välja arvatud 
söötis põllumaad, kus see vähenes 
pesitsusaja jooksul pidevalt: hooaja 
lõpuks oli isendeid ligikaudu 75% 
vähem. Võimalik, et söötis põllu-

Põllumajandusmaastikus	toetavad		
linnurohkust:
• mitmekesine põllukultuuride kasvatus ja 
poollooduslike koosluste olemasolu (kar-
jamaad, niidud)
• segatootmine: nii teravilja- kui ka loo-
makasvatus
• loomade karjatamine
• maastikuelementide hoid: kraavid, kivi-
hunnikud jmt
• traditsiooniline põllumajandus, sh ma-
hepõllundus

¥ 4. Sookiur on meie tavalisemaid põllulinde. Oma pesa ehitab ta rohu sisse väikesesse 
lohku, sageli ka eelmise aasta kulu alla

¥ 5. Eestis on karjamaade pindala märkimisväärselt vähenenud, ent ka loomade karjatamine 
aitaks ala linnustiku liigilist mitmekesisust hoida  
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maad kasvavad pesitsusaja teisel 
poolel liiga kõrgeks ja/või tihedaks 
ning määravaks saab toidu kättesaa-
davus. 

Seevastu sookiuru arvukus oli 
teraviljapõldudel suur nii pesitsus-
aja algul kui ka lõpus. Hooaja kes-
kel kohtas teda kõige arvukamalt 
karjamaadel ja rohumaadel. Nõnda 
võib järeldada, et ka sookiur vahe-
tab pesitsusajal elupaiku olenevalt 
sellest, kui rikkalikult leidub toitu 
ja kui hõlpsasti on see kättesaadav. 
Pesitsusaja lõpus suurenes märgata-
valt ka kuldnokkade arvukus karja-
maadel ja rohumaadel. Sel ajal käib 
Gatšina regioonis heinategu ja värs-
kelt niidetud heinamaad on soodsad 
toitumiskohad. 

Eesti ornitoloogiaühingu aasta 
linnu projekti raames oleme kogu-
nud andmeid ka nurmkana (¥ 7) 
elupaigaeelistuste kohta [4]. Mullu 
kohati Eesti eri paigus tehtud vaat-
luste põhjal kõige rohkem nurmkanu 
rohumaadel, kusjuures selle elupaiga 
kasutuses ilmneb samuti selge ajaline 
muutus. Nimelt hõlmasid pesitsus-
eelsel ajal (talvel) rohumaad 40% 
elupaikadest, pesitsusajal 46% ja 
pesitsuse järel juba 50%. Talvel oli 
märkimisväärselt suur hulk nurm-
kanu asulates (33%), kuid pesit-
susajal seda elukeskkonda pigem 
välditakse (vaid 13%). Teraviljapõllu 
kui elupaiga eelistuses nõnda suurt 
muutust esile tuua ei saa, kuid kõige 
vähem võis nurmkanu näha seal 
pesitsuseelsel ajal (9%) ning mõne-
võrra rohkem pärast pesitsust (15%). 

Sellist rohumaade eelistuse muu-
tust aasta jooksul saab seletada asja-
oluga, et pesitsuse ajal ja pärast seda 
vajavad noorlinnud peamiselt loom-
set toitu, näiteks putukaid, tigusid 
jms. Niisugust toidubaasi leidub üld-
juhul rohumaadel rohkem kui tera-
viljapõldudel. 

Nurmkana elupaigaeelistuses on 
mõneti üllatav asulate suur osakaal, 
eriti talvel. Ent seda saab selgitada 
toidu kättesaadavusega: asulates ja 
nende läheduses on aedu, lautasid 
ja viljakuivateid, kust leiab hõlpsasti 
toidupoolist. Samas võib kiskjaid olla 
asulate läheduses vähem. Kahtlemata 
mängib oma osa seegi, et paljud vaat-
lused olid tehtud oma kodu lähedu-

ses, st asulates. Sellegipoolest võib 
uuringutele tuginedes kokkuvõtvalt 
märkida: kui tahame elurikkuse, sh 
lindude seisundit soodustada, on täh-
tis maastiku mitmekesisus, eelkõige 
tuleb hoida eriilmelisi põllukultuure 
ja rohumaid ning säilitada maasti-
kuelemente.

Põllumajandustoetused	kui	leeven-
dusvahend.	Mida on tehtud, et vii-

masele kuuekümnele aastale omane 
elurikkuse kadu ei süveneks?

Euroopa Liidus on selleks välja 
töötatud põllumajandustoetused. 
Need on enamasti põllumeestele 
mõeldud rahalised hüvitised mingite 
kohustuste täitmise tõttu saamata 
jäänud tulu eest. Siht on toetuste 
kaudu parandada üldist keskkonna-
seisundit ja/või elurikkust. Muidu 
ei arvestaks põllumajandustootja 

¥ 6. Uurimistulemused on näidanud, et mitme liigi, sh võsa-ritsiklinnu (pildil) arvukus on 
suurem, kui teraviljapõldudel leidub põõsaste ja puudega ääristatud kraave

¥ 7. Nurmkana eelistab pesitsusajal ja pesitsuse järel elupaigana ennekõike rohumaid. Siin 
on üks põhjus asjaolus, et noorlinnud vajavad peamiselt loomset toitu, näiteks putukaid, 
tigusid jmt, keda leidub üldjuhul rohumaadel rohkem kui teraviljapõldudel  
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nii põhjalikult keskkonnahoidu ega 
võtaks lisakohustusi. Näiteks Eestis 
on piiratud lämmastikväetiste ja 
taimekaitsevahendite tarvitus ning 
nõutakse taimeribade rajamist põl-
luservadesse. 

Kõnealustest toetustest on meil 
enim levinud keskkonnahoidliku 
majandamise ja mahepõlluma-
janduse toetus. Nõuete poolest on 
teine omajagu rangem kui esimene: 
mahepõllunduse puhul on täielikult 
keelatud kasutada sünteetilisi taime-

kaitsevahendeid ja väetisi, lubatud 
on orgaanilised väetised. 

Aastate 2010–2013 kohta tehtud 
analüüs on näidanud, et põllumajan-
dustoetuste mõju Eesti elurikkusele 
on olnud mõneti erinev. Näiteks lin-
dudele ja kimalastele on mahepõllu-
majandus mõjunud hästi. Kimalastel 
läheb kenasti ka keskkonnahoid-
liku majandamisega aladel, sest üle 
20 hektari suuruse põllumaa puhul 
on nõue jätta põllu servadesse kahe 
kuni viie meetri laiused taimestiku-

ribad (¥ 8). Ühtlasi tuleb igal aastal 
vähemalt 15 protsendil põllumaast 
kasvatada liblikõielisi kultuure: need 
on kimalaste tähtsad toidutaimed. 

Samas ei ole toetustega seotud 
nõuded aidanud suurendada lin-
dude liigirohkust. Pigem vastupidi: 
keskkonnahoidliku majandamisega 
põldudel on liigirikkus ja arvukus 
paiguti isegi väiksem kui tavatootmi-
sega põldudel, mille eest keskkonna-
toetusi ei maksta. 

Seega tuleb tõdeda, et põllumajan-
duse ja elurikkuse seosed on mitme-
tahulised. Nõnda on keeruline leida 
lihtsaid, odavaid ja kõikehaaravaid 
mooduseid, kuidas soodustada elu-
rikkust. Ühest küljest pärsivad liiga 
karmid piirangud ja nõuded  põl-
lumajandustootmist, teisest küljest 
vähendab järjest intensiivsemaks 
muutuv tavapõllumajandus põllu-
majandusmaastiku elurikkust.   ■
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Riho Marja (1982) on maastikuökoloog, doktori-
töö raames uurinud põllumajandusmaastiku elurik-
kuse seoseid maastikustruktuuri ja maakasutusega. 

¥ 8. Üks keskkonnahoidliku majandamise nõue  on jätta üle paarikümne hektari suuruse 
põllumaa servadesse kahe kuni viie meetri laiused taimestikuribad. Uuringud on näidanud, 
et kimalaste arvukusele mõjub see hästi. Paraku ei ole nii mõnigi keskkonnahoidliku 
majandamise võte suurendanud lindude liigirohkust ega arvukust 
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Kuidas	arvutatakse	tuleohuindeksit?
Miina	Krabbi, keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja

Metsade tuleohu indeksit arvu-
tatakse pidevalt alates lumi-
katte täielikust kadumisest 

kuni sügiseste sadude ja niiskete 
ilmade saabumiseni. Arvutuste alu-
seks on võetud sademete hulk, õhu-
temperatuur ja õhuniiskus. Indeksit 
summeeritakse saju alguseni, piisa-
valt suurte (vähemalt 10 mm) sade-
mete puhul muutub indeks nulliks ja 
arvutamist alustatakse uuesti. 

Kasutusel on kevadine ja suvine 
skaala, mille määramise aluseks on 
taimede kasvufaas. 

Kevadine aeg on tuleohu seisuko-
halt iseäranis ohtlik: sel ajal katab maad 
vana kuivanud  taimekiht, mis võtab 
kergesti tuld. Kui värske ja noor rohi 
saavutab ülekaalu, võetakse kasutusele 
kõrgema lävendiga suvine skaala.

Tuleohuindeks näitab, milline on 
metsade tuleoht:
I klass (0–100) – ohtu ei ole,
II klass (101–400) – oht on väike,
III klass (401–3000) – keskmine oht,
IV klass (3001–7000) – suur oht,
V klass (suurem kui 7000) – äärmi-
selt suur tuleoht.

I–IV klass: lubatud on metsa kasuta-
mine puidu saamiseks, jahinduses, tea-
dus- ja õppetöös, metsas võib puhata 
ja sportida ning varuda metsasaadusi.

II–V klass: töötab metsatulekah-
jude avastamise süsteem ja päästetee-
nistusel tuleb olla valmis kustutama 
metsapõlenguid.

V klass: kohalikud omavalitsused 
võivad keelata igasuguse metsa kasu-
tamise ja võõras metsas viibimise.

Tuleohuindeksit on arvutatud ala-
tes 1991. aastast. Selle maksimaalne 
väärtus (20581) arvutati 2002. 
aasta septembris Valga andmetel. 
Põhjalikuma ülevaate, sh valemid, 
leiab raamatust „Eesti ilma riskid” 
(2008) lk 104–106.    ■

Miks	eesti	keeles	on	taimedel		
tütred	ja	loomadel	pojad?
Urmas	Sutrop, eesti keele instituudi direktor

„Tütartaim” ja „loomapoeg” on eri 
kategooria mõisted. Esimesel juhul 
räägime vegetatiivselt paljundatud 
taimedest ja teisel juhul järeltuli-
jatest (poegadest). Esimene on eri-
alakeelne tõlkelaen, teine kuulub 
rahvakeelde. 

Aga ka taimedel võivad olla pojad. 
Eesti keele seletussõnaraamatus 
on sõna „poeg” üks kõnekeelseid 
tähendusi ’pistik, tütartaim’ ja näi-
ted: Tahtsin su kaktuselt poega võtta 
ja kasvama panna. Maasikad ajavad 
tänavu hirmsasti poegi. Guugeldades 
selgub, et „taimepoeg” on ka lihtsalt 
noor väike taim, nt taimepoeg maksis 
neli eurot; taimepoeg võetakse külvipotist 
ettevaatlikult välja; eesti oludesse sobivad 
magnooliapojad.

„Tütartaim” on moodustatud kas 
saksa või vene keele malli järgi: 

Tochterpflanze, дочерное растение. 
Terminina võeti sõna esmalt kasu-
tusele võsunditega paljundatavate 
taimede, nt maasikate kohta. Praegu 
võib see tähistada igasugust vegeta-
tiivselt paljunenud või paljundatud 
taime, ka meristeemset. 

„Tütartaim” on metafoor: 
ema(taim) ja tütar(taim) on seo-
tud nabanööriga (võsund). Põhjus, 
miks terminina ei võetud kasutu-
sele meessoost järglase nimetust, on 
ilmselt see, et tütar ja ema on oma-
vahel sarnasemad kui ema ja poeg. 
Tänapäeval võiks kasutada meta-
foori, et tütartaim on kloonitud.

Arvatavasti hakkas sõna „tütar-
taim” eesti keeles laiemalt levima 
1960. aastatel, kui inimesed hak-
kasid Mähedel–Muugadel agaralt 
aiandusega tegelema.

Loomadel ja ka taimedel on pojad 
selle pärast, et eesti keeles on mees-
sugu olnud markeerimata ja üldistu-
nud ka naissoo kohta. Meil on järglaste 
tähenduses karupojad, kassipojad, koera
pojad, linnupojad, kurepojad, kanapojad, 
aga ka kaktusepojad ja taimepojad. 

„Poeg” on aga üldnimetus. Lehmal, 
põdral ja hirvel on vasikad, koeral, 
rebasel, hundil ja ilvesel kutsikad, kit-
sel, metskitsel ja lambal talled, hobu-
sel varsad, seal põrsad, kanal, pardil 
ja hanel tibud, kaladel maimud. Need 
järglaste nimetused vastavad inimese 
lastele, aga inimese puhul on nii 
„poeg” kui ka „tütar” lapse alammõis-
ted, „loomapoeg” on aga kutsika, talle 
või varsa ülemmõiste.

Taimed ja loomad sigivad, pal-
junevad, annavad järglasi. Eesti 
keeles loomad poegivad, aga tai-
med ei tütri. Hoolimata sellest ei 
ole tütartaimede ja loomapoegade 
abil võimalik konstrueerida mingit 
sootunnustel põhinevat taime- ja 
loomariigi erisust eesti keele maa-
ilmapildis.    ■
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Kuidas putukat		
ära tunda	VI
Täismoondeliste pisemad rühmad

Mati	Martin

Alustame tutvumist täismoondega putukatega. Täismoondelise arengu puhul 
koorub munast kõigepealt vastne, kes välimuselt ei sarnane täiskasvanuga ning 
ka tema toit erineb täiskasvanu omast. Vastne kasvab mõnda aega, kestudes 
selle jooksul tavaliselt viis-kuus korda. Siis koorub temast nukk, kes on üldiselt 
liikumatu või liigub vähe. Nukust omakorda koorub täiskasvanu ehk valmik.

Seekord võtame luubi alla täis-
moondega putukate väiksemad, 
vähese liikide arvuga rühmad, 

et järgmistes kirjutistes keskenduda 
üksikutele suurtele rühmadele. Siin 
tulevad jutuks kaamelkaelalised, suur-
tiivalised, võrktiivalised, koonulised ja 
kirbulised. Kolm esimest rühma on 
omavahel lähedalt sugulased, mõned 
teadlased käsitlevad neid ühe seltsina 
Neuropterida.

KAAMELKAELALISED
Kaamelkaelalised (Raphidioptera, ka 
Raphidiodea) on väike, kuid väga ise-
loomuliku välimusega putukate rühm. 
Liike on seltsis veidi üle kahesaja, 
Eestis üksnes kolm või neli välimuselt 
väga sarnast liiki. Kaamelkaelalised on 
keskmise suurusega (pikkus 1–5 cm) 
saledad putukad.

Haukamistüüpi, st toidu närimi-
seks kasutatavad suised on suunatud 
ette. Valmikutele on tunnuslik pike-
nenud eesrindmik (¥ 1), vastsetel 
on see veidi tagasihoidlikum. Võrkja 
soonestustega tiibu on kaks omava-
hel üsna sarnast paari. Emasel kaa-
melkaelalisel on tagakeha tipus pikk 
muneti, millega ta paigutab munad 
puitu või puude koorepragudesse. 

Nii valmikud kui ka vastsed on 
rööveluviisiga, jahtides pisemaid ole-

vusi. Vastse puhul torkab silma, et 
pea ja esimese rindmikulüli kitiinkate 
on märksa tugevam kui tagumistel 
lülidel. Ilmselt aitab selline kehaehi-
tus liikuda saagijahil koorepragudes 
ja teiste putukate näritud koorealus-
tes käikudes. Vastse kõhuküljel paik-
neb elund, mille abil liibutakse pinna 
vastu ning püsitakse püstpindadel. 
Vastne areneb kaks aastat, järgneb 

lausa kaks nukujärku: esimene on 
liikuv, teine liikumatu. 

Kaamelkaelalisi näeb eelkõige okas-
metsas. Tegemist ei ole arvukate putu-
katega. Kohtumine kaamelkaelaga on 
suur sündmus isegi putukauurijale. 

Kaamelkaelalised on levinud 
Euroopas ja Aasias üsna laialdasel 
alal, Põhja-Ameerikas elavad aga 
üksnes lääneosas Kaljumägede piir-

¥ 1. Kaamelkaela tunneb ära tema „kaela”, st pika rindmiku järgi. Eestikeelne nimetus on 
tulnud saksa keelest, inglise keeles kutsutakse neid putukaid madukärbesteks (snakefly). Fotol 
on isane, emastel on tagakeha tipus pikk muneti 
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konnas. Samas saavad mõned liigid 
hakkama ka mägede kõrval paikne-
vatel kõrbealadel.

SUURTIIVALISED
Suurtiivaliste seltsi (Megaloptera, ka 
Sialoidea) kuulub veidi rohkem liike, 
umbes 300. Ka suurtiivalisi on Eestis 
vähe uuritud, naabermaade andmete 
järgi võiks neid siin elada neli liiki. 

Suurtiivalistel on kaks paari suuri 
võrkja soonestusega tiibu. Eesti lii-

gid on mõõtmetelt tagasihoidlikud 
(¥ 2), aga mõne troopikaliigi tiibade 
siruulatus ulatub 13 sentimeetrini. 

Suurtiivalised sarnanevad veidi 
kaamelkaelalistega, neilgi on hauka-
mistüüpi suised suunatud ette. Mõne 
liigi isaste ülalõuad on väga suured: 
nendega ei toituta ega ka võidelda, 
ainus otstarve on uhkustada teiste 
isaste ja muidugi emaste ees (¥ 3). 

Emastel on lõuad lühemad, kuid 
ka väga teravad. Mõned suurtiivali-
sed võivad päris valusasti hammus-
tada. 

Enamik inimesi suurtiivalisi ei 
tea, sest valmikud ilmuvad vaid 
lühikeseks hooajaks ning eelista-
vad tegutseda öösel. See hooaeg on 
varakevadel, valmikud arvatavasti ei 
toitu ja veedavad oma lühikese elu 
veekogude läheduses. Munetakse 
veetaimedele või kaldapiirkonda, 
koorunud vastsed liiguvad vette. 

Röövtoidulised vastsed arenevad 
vees, hingavad keha külgedel aset-
sevate trahheelõpustega (¥ 4) ning 
taluvad üsna toiteainerohket, et mitte 
öelda reostunud vett. Nagu valmikud, 
võivad ka mõne liigi vastsed valusasti 
hammustada. Täiskasvanud vastsed 
väljuvad veest ja nukkuvad kaldal.

Praegusajal	on	suurtiivalisi	alles	
kaks	rühma. Loidtiiblaste sugukond 
(Sialidae, ingl alderflies) on väikse-
mad; Eestis on tuntuim harilik loid-
tiib (Sialis lutaria; ¥ 2). Nende kohta 
leiab Eesti Looduse veergudelt ka 
põhjalikumat lugemist [2]. 

Teine sugukond, korüdaliidla-
sed (Corydalidae), elavad peamiselt 
lähistroopilistel ja troopilistel aladel. 
Korüdaliidlasi on omakorda kahesu-
guseid, ühtesid nimetatakse dobson
flies ja teisi fishflies. Viimaste vastsed 
on menukas sööt kalapüügil. 

VÕRKTIIVALISED	
Võrktiivaliste (Neuroptera) seltsi kuu-
luvate putukaliikide eluviis ja väli-
mus on hoopis mitmekesisem kui 
kahel eespool vaadeldud rühmal. 
Liikegi on rohkem, vähemalt 5000, 
Eestis 40. 

Võrktiivalised erinevad pikkuse 
poolest suuresti (kehapikkus 
2–80 mm, tiibade siruulatus veel 
märksa suurem, kuni 170 mm). Neil 

on sale keha ning kaks paari võrkja 
soonestusega läbipaistvaid tiibu, 
pikad tundlad ja suured silmad. 

Vastsed on eluviisilt mitmesugu-
sed. Enamik tegutseb maismaal ja on 
röövtoidulised. Kuigi oma põhiplaa-
nilt meenutavad võrktiivalise suised 
haukamissuiseid, kasutatakse neid 

¥ 3. Mõnede suurtiivaliseliikide isased 
kannavad väga suuri ülalõugu – puha 
uhkuse pärast (pildil liik Corydalus cornutus). 
Seesugused liigid elutsevad peamiselt 
troopikas ja lähistroopikas, inglise keeles 
nimetatakse neid dobsonflies

¥ 4. Eestis elavate suurtiivaliste vastsed 
(pildil loidtiib) inimest ei hammusta, mõnel 
soojamaaliigil võivad seda enesekaitseks 
teha nii vastsed kui ka valmikud

¥ 5. Võrktiivaliste hulka kuuluvad 
kiilassilmlased on rohekad väikeste ümarate 
helkivate silmadega röövtoidulised putukad. 
Küllap paljud on märganud neid lambi 
ümber tiirutamas, kui nad on talvel koos 
küttepuudega tuppa toodud ja talveunest 
üles soojenenud 

¥ 6. Just nagu puruvana! Kiilassilmlase 
vastne on end maskeerinud taimetükikes-
tega, teda reedavad pikad kõverad lõuad, mis 
puruhunniku alt välja ulatuvad

¥ 2. Suurtiivalised on kaamelkaelalistega 
lähedalt sugulased ning üsna nende moodi, 
kui lühike „kael” välja arvata. Eestis elavad 
liigid on väikesed ja tumedad, inglise keeles 
nimetatakse seesuguseid alderflies
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tegelikult imemiseks: ülalõuad on 
nii valmikutel kui ka vastsetel toru-
jad, tipust teritunud ja seest õõnsad. 

Nende lõugadega, mida nimetatakse 
ka imitangideks, haaratakse ohver ja 
imetakse tühjaks. 

Ligi kahekümnest sugukonnast 
tavalisemad ja huvitavamad sugu-
konnad on järgmised.

 
Kiilassilmlased (Chrysopidae) on 
õrnad, sageli rohekad, niitjate tund-
late ning valguse käes kuldselt hel-
kivate silmadega putukad (¥ 5). 
Tiibade kile on väga õhuke ja selle-
pärast peegeldub sealt valgus tagasi 
vikerkaarevärvides, nagu seebimul-
lilt. Nii vastsed (¥ 6) kui ka val-
mikud toituvad lehetäidest. Munad 
kinnitatakse taimedele iseloomuliku 
pika varrekese otsas (¥ 7). 

Tavalisemad on harilik kiilassilm 
(Chrysopa vulgaris) ja võsa-kiilassilm 
(C. perla). Et need liigid talvituvad 
valmikuna, võime neid näha talvel 
akende vahel, aga mõnikord ka toas 
lendamas. Siis on talvituvad putukad 
sattunud tuppa küttepuudega ja hak-
kavad ülessoojenenuna aega viitmata 
ringi uudistama. 

Õues kohtab kiilassilmi tavaliselt 
aprillis: õhtuti valgusallikate juures 
või aknaklaasil. Kiilassilma kätte võt-
tes peab arvestama, et enesekaitseks 
eritavad nad nõret, mis mõnel liigil 
on väga ebameeldiva lõhnaga.

Pärltiiblaste (Hemerobiidae) tiivad on 
pruunikad, mõnedel ka kullakarva 
või sillerdava helgiga. Üks tavalise-
maid selle sugukonna liike Eestis on 
Hemerobius humuli; omapärasema 
kujuga tiivad on liigil Drepanepteryx 
phalaenoides (¥ 8). 

Suitsvõrklased (Sisyridae) on väike-
sed pruunikad ümardunud tiibadega 
võrktiivalised (¥ 9), kelle valmi-
kuid näeme harva. Tavalisem liik 
Eestis on suitsvõrklane Sisyra fuscata. 
Suitsvõrklaste vastsed elavad vees 
ja toituvad mageveekäsnadest ja ka 
sammalloomadest (¥ 10). See on 
üsna omapärane: käsnad sisaldavad 
mürgiseid aineid ja neil on üldiselt 
väga vähe vaenlasi. 

Sipelgakiillased (Myrmeleonidae) on 
võrktiiblaste hulgas ühed suurimad 
(2–170 mm). Nende valmikud mee-
nutavad veidi kiile (¥ 11). 

Sipelgakiillaste vastsed elutsevad 
liivaaladel kuiva liiva sisse kaevatud 
lehtrite põhjas (¥ 12). Lehtritega 
püütakse toitu: sisse kukkunud sipel-
gaid ja muid pisiloomi, kes ei suuda 
kuivast liivast lehtriseina mööda 
enam välja ronida. Tugevate lõuga-
dega vastne varitseb lehtri põhjas, 
haarab püünisesse sattunud saak-
looma ja imeb tühjaks. 

Rahvasuu kutsub nende putukate 
vastseid ja valmikuid eri nimedega. 
Lehtripõhjas varitsev vastne kannab 
sipelgalõvi uhket nimetust, nukust 
koorunud valmikut tuntakse sipelga-
kiilina, ilmselt tema sarnasuse tõttu 
pisemate kiilidega. 

¥ 7. Kiilassilmad kinnitavad oma muna 
taimelehele pika varrekesega. Ilmselt on 
see kohastumus sipelgate vastu: niiviisi 
paigutatud munad ei ärata nendes ablastes 
metsaperemeestes tähelepanu

¥ 8. Kui pärltiiblane Drepanepteryx 
phalaenoides tiivad kokku paneb ja pea keha 
alla tõmbab, on ta äravahetamiseni sarnane 
kuivanud lehekesega

¥ 9.  Suitsvõrklaste tiivad on läbipaist-
matud, nahkjad ja veidi karvasemad 
kui teistel võrktiiblastel. Pildil on Sisyra 
terminalis

¥ 10 . Suitsvõrklaste vastsed toituvad 
mageveekäsnadest ja sammalloomadest, 
kelle kolooniatest tasubki neid otsida

¥ 11. Sipelgakiillaste valmikud meenutavad 
kiile. Tähele tasub panna tundlaid, mis 
kiilidel on vaevu märgatavad, sipelgakiillastel 
aga märksa suuremad. Fotol on Palpares 
libelluloides 
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Eestis elab kaks liiki, kes on väli-
muselt väga sarnased: harilik sipel-
gakiil (Myrmeleon formicarius) ja 
M. europaeus.

Ascalaphidae sugukond, kuni 5 cm 
pikkused putukad, sarnaneb enam-
jaolt veel rohkem kiilidega kui sipel-
gakiillased. Nii nagu kiilassilmlased 
eritavad nad enesekaitseks ebameel-
diva lõhna ja maitsega vedelikku. 
Nende vastsed on välimuselt sar-
nased sipelgakiillaste vastsetega 
(¥ 14). Selle sugukonna liike Eestis 
ei ela, neid kohtab soojematel aladel 
alates Lõuna-Euroopast.

Kui teised võrktiivalised on kohma-
kad lendajad ja tegutsevad üsna varja-
tult, siis Ascalaphidae sugukonna liigid 
lendlevad rahulikult niitudel ja aasa-
del kõrvuti kiilide ja päevaliblikatega. 
Erinevalt päevaliblikatest võivad nad 
aga koguneda valgusallikate juurde.

Mõned Ascalaphidae sugukonna lii-
gid näevadki välja üsna päevaliblikate 
moodi. Tuntuim seesugune liik on vär-
vikirev Libelloides macaronius (¥ 15). 

Röövvõrklased (Mantispidae). Vahel 
tundub, et loodusel on headest 
mõtetest puudu tulnud ning on vaja 
ennast korrata. Mõningad keha-
osad ja käitumismallid on suguluse 
poolest kaugetes putukarühmades 
ootamatult sarnased. Varasemates 
putukajuttudes nägime, et saagi kra-
bamiseks loodud haardjalad leiduvad 
nii röövritsikalistel kui ka lutikalistel. 
Samasugused eesjalad on ka rööv-
võrklaste sugukonna võrktiivalistel. 

Röövvõrklased on suhteliselt suu-
red röövputukad, kes on levinud 
soojades maades (¥ 16). Vastsed 
elavad ämblike munakookonites või 
herilasepesades. Esimese järgu vastne 
liigub aktiivselt ringi. Leidnud sobiva 
toitumiskoha, muutub ta väheliiku-
vaks nn konuks, kes toitub peremehe 
munadest ja vastsetest. Nukujärke on 
kaks, neist esimene on taas aktiivselt 
liikuv. Kuna nukk ei toitu, pole päris 
selge, miks talle on vajalik liikumis-
võime.

KOONULISED	
Koonulisi (Mecoptera) on kokku 470, 
Eestis 7 liiki. Nad on saledad putu-
kad, kes veidi meenutavad suurt 
sääske või kärbest. Pea küljes on 
pikk allasuunatud koon, mille tipus 
paiknevad lühikesed haukamissui-
sed. Tundlad on harjasjad, tavaliselt 
leidub kaks paari kirjusid kilejaid 
tiibu. Isaste tagakeha tipus on skor-
pioni tagakeha meenutavad tugevad 
sugujätked, mille järgi nimetatakse 

koonulisi ka skorpionkärbesteks (ingl 
scorpion fly; ¥ 17). 

Valmikud on saprofaagid ja nekro-
faagid, st nad toituvad kõdust ja tihti 
ka surnud putukatest. Selleks otstar-
beks sobibki pikk koon, millega saab 
toitu surnud putuka seest kergesti 
kätte. Koonuliste vastsed sarnanevad 
liblikaröövikutega, elavad pinnases 
ning on omnivoorid, st hamba alla 
kõlbab kõikmõeldav kraam. 

Koonulised on levinud üle maa-
ilma, kuid puuduvad kuivadel aladel, 
sest nende termoregulatsiooni võime 
on nadi ning kehakatted pehmed ja 
õhukesed. 

Kõige tüüpilisema välimusega 
koonulised kuuluvad sugukonda 

¥ 12. Sipelgakiili vastne sipelgalõvi kaevab 
kuiva liiva sisse oma eluaseme ja püünise, 
koonusekujulise lehtri, ning asub ise selle 
põhja saagiootele, nii et liiva seest paistavad 
vaid võimsad lõuad. Paremal pildil on 
sipelgalõvi oma peiduurkast välja tiritud

¥ 13. Võrktiivaline Nemoptera bipennis 
sugukonnast Nemopteridae elab Vahemere 
ümbruses. Nii valmik kui ka vastne väärivad 
tähelepanu oma kummalise välimuse 
poolest: ühel on erakordselt pikenenud 
tagatiivad, teisel kael. Oletatavasti on see 
lausa ebamaine kael abiks, et ajada saaki 
taga sügavatest pragudest 

¥ 14. Küllap nende suurte silmade lummava 
pilgu järgi kutsutakse Ascalaphidae 
sugukonda inglise keeles öökullkärbesteks 
(owlflies). Üldiselt näevad nii valmikud kui ka 
vastsed (paremal, selili keeratud) välja üsna 
samasugused kui sipelgakiillased
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koonlased Panorpidae. Tuntumad 
on Panorpa germanica ja P. communis. 
Seevastu sugukonna Bittacidae koo-
nulised sarnanevad pigem sääriksääs-
kedega. 

Hoopis	omapärase	välimusega	on	
talikoonlaste	sugukond	(Boreidae; 
¥ 18): kõigest kuni 6 mm pikku-
sed tiibadeta putukad, väikesed 
tiivaköndid on alles ainult isastel. 
Mitte vähem huvitav ja eripärane 
pole nende eluviis. Talikoonlaste 
valmikud kooruvad nukust sügisel, 
siis, kui enamik putukaid valmistub 
mingis passiivses arengujärgus talve 
üle elama. Need väikesed tegelased 
aga hakkavad just siis agaralt tegut-
sema, eriti meeldib neile askeldada 
lumevaiba all. Talikoonlased toituvad 
sammaldest [1]. Kevadtalvel, suurte 
sulade ajal, võib neid mõnikord näha 
isegi lumel ringi liikumas. Et nad kul-
gevad hüpates, on rahvas hakanud 
neid kutsuma lumekirpudeks. Eestis 
elab arvatavasti kaks liiki, Boreus 
hiemalis ja B. westwoodi.

KIRBULISED	
Kuigi kirbulised (Siphonaptera) on 
välisparasiidid, on neid üllatavalt 
palju liike, vähemalt 1000, Eestis 
võib olla üle 50. Suur liikide hulk 
viitab sellele, et iga liik on spetsia-
liseerunud üsna kitsale peremeeslii-
kide ringile. Need 1–7 mm pikkused 
putukad elutsevad imetajate ja lin-
dude kehal ning toituvad verest. 

Kirbulised on ainuke täismoon-
dega putukate selts, kus kõigi liikide 
valmikutel puuduvad tiivad. Mingil 
määral asendavad tiibu võimsad 
hüppejalad.

Kirbu keha on lapik, justkui kül-
gedelt kokku surutud, väikesel peal 

¥ 15. Ascalaphidae sugukonna võrktiivalise 
Libelloides macaronius ajab kaugelt vaadates 
liblikaga segi küll 

¥  16. Röövvõrklane on välimuselt 
uskumatult sarnane röövritsikaga, eelkõige 
just sama ülesannet täitvate eesjäsemete 
ja pikenenud eesrindmiku poolest. Pildil on 
Mantispa styriaca

¥ 17. Emase koonulise tagakeha aheneb tipu suunas, isase oma meenutab oma 
paunakujulise sugujätkega skorpioni mürgiastelt 

¥ 18. Talikoonlaste ehk lumekirpude paaritumise ajal ei ole mitte isane emase seljas, nagu 
putukatel harilikult, vaid hoopis vastupidi. Nagu näha, leiavad kasutust ka isase kummalised 
tiivaköndid: nendega embab ta emase koonu ja esijalgu

¥ 19. Kirbu keha katavad tahapoole 
suunatud ogad, mis aitavad tal hüppelt 
peremehe karvastikku või sulestikku 
pidama jääda, samal põhimõttel nagu 
noolekidad. Pildil on inimese kirp, ent 
temast sagedaminigi hammustab tänapäeva 
heaoluühiskonna inimest kassikirp
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leiduvad lühikesed tundlad (¥ 19). 
Kehal paiknevad arvukad tahapoole 
suunatud ogad, mis ei lase putukal 
karvade või sulgede vahel tagasi 
libiseda ja niiviisi peremehelt maha 
kukkuda.

Emane kirp paiskab munad hooga 
oma peremehe kehast eemale, tema 
uru põhja, linnupessa või toapõran-
dale. Vastne on jalutu, usjas, kuid 
väga liikuv (¥ 20), vajab arenemi-
seks palju niiskust ja toitub orgaa-
nilisest ainesest. Et nukkuda, peab 
vastne sööma täiskasvanud kirpude 
väljaheiteid: neist saab ta energeeti-
liselt olulisi seedimata vere jääke, mis 
katavad muus toidus puudu jääva 
valgu vajadust. 

Kirbud on hästi kohastunud oma 
peremehe käitumisega. Mõni pere-

meesliik ei pruugi oma pesapaika – 
urgu või puuõõnsust – pidevalt, vaid 
üksnes aeg-ajalt, näiteks kasvatab 
seal paar kuud aastas poegi. Kuidas 
urgu jäänud kirbud ülejäänud aasta 
ilma toiduta toime tulevad?

Selleks on kirpudel omapärane 
kohastumus. Valmik ei kooru nukust 
mitte kohe, kui ta on välja arene-
nud, vaid jääb ootama märguannet. 
Märguandeks on liikumine ümbrus-
konnas, mida kirbule reedab näiteks 
aluspinna vibratsioon. See annab 
kannatlikule ootajale teada, et toit 
on kohal, aeg on nukust väljuda ning 
lauda asuda. 

Sageli jäävad urgu uut võimalust 
ootama ka valmikud. Paljud linnu-
uurijad on kätt tühja pesakasti tor-
gates tundnud kirpude rünnakut, 
teinekord leidub neid seal lausa 
mitukümmend. 

Inimesel ja teistel koduloomadel 
elab inimesekirp (Pulex irritans), 
kassidel kassikirp (Ctenocephalides 
felis), koertel koerakirp (C. canis). 
Kahest viimasest liigist ründab ini-
mest sagedamini kassikirp. Omal 
ajal mängisid kirbud inimkonna 
elus saatuslikku rolli, sest kanna-
vad edasi katku. 

Teistest	 kirbuliikidest	 veidi	 eri-
neva	eluviisiga	on	liivakirp	(Tunga 
penetrans). Tema kodumaa on troo-
piline Ameerika, praegusajal elab ta 
ka Aafrikas ja Madagaskaril (¥ 21). 
Viljastatud emane tungib inimese 
nahasse ja imeb verd, nii et tema 
tagakeha paisub suureks ja põisjaks, 
veidi nagu puukidel (¥ 22). Ent 
kirp ei kukuta end maapinnale nagu 
emane puuk, vaid tema sisenemis-
ava kohale tekib mädanev haavand. 
Haavandist paistab osaliselt kirbu 

tagakeha, millest liivakirp paiskab 
välja oma munad.   ■

1. Martin, Mati 1996. Talikoonlased – külmalem-
besed putukad. – Eesti Loodus 47 (3): 93.

2. Timm, Henn 2001. Loidtiivad – veealused liha-
sööjad. – Eesti Loodus 52 (4): 159.

Mati Martin (1951) on zooloog, töötab Tartu üli-
kooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis.

¥ 20. Kirbu vastne, nukk ja valmik ajakirjas Popular Science Monthly ülemöödunud sajandi 
lõpus

¥ 21. Liivakirbukuplade ravi Keenias. 
Liivakirp hüppab inimesele maapinnalt ja 
nakatab seetõttu peamiselt jalalabasid, aga 
pääsu pole ka muudel kehaosadel. Kublad on 
ohtlikud, sest võivad tekitada veremürgituse 
ning loovad soodsa pinnase muudele 
nakkustele

¥ 22. Emane liivakirp näeb välja ja ka 
toimib pesuehtsa sibulana: juurte rolli täidab 
peremehe verd imev pea (vasakul), mugula 
rolli põisjalt suurenenud keha ning pealse 
rolli taguots, mis pistetakse peremehe naha 
alt välja ja mille kaudu paisatakse välja 
„seemned” ehk munad. Tõsi, selle „sibula” 
läbimõõt on kõigest paar millimeetrit

¥ 23. „Doktor Nokk” Roomas 1656. aastal, 
kui katk tappis selles linnas ligi 150 000 
inimest. Nokkarstiks (beak-doctor) nimetati 
katkuarste, kes kaitsesid end nakkuse eest 
pika nokaga maski abil. Noka sisse pandi 
tugevalt lõhnavaid taimi ja muid aineid, sest 
usuti, et haigused nakkavad ka lõhna kaudu. 
Kepi abi kasutati, et ei peaks haigeid kätega 
puutuma, selle abil suudeti mõõta isegi 
pulssi. Pika kinnise rüü järgi võib oletada, et 
küllap aimati ka kirpude tähtsat rolli taudi 
levitajatena 
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Eesti lõhilasi	laastab 
neeruparasiit
Anti	Vasemägi

Loodushuvilised ja kalamehed on kindlasti aeg-ajalt märganud mitmesuguseid 
parasiite kalade nahal, lõpustel või soolestikus. Suurem osa selliseid silmale 
nähtavaid nugilisi, nagu kalatäid, kaanid ning paljud paelussid ja ümarussid, 
ei tee kalale märgatavat kahju. Samas võivad just väikesed, paljale silmale 
nähtamatud parasiidid olla äärmiselt ohtlikud. Üks selliseid imepisikesi ja ohtlikke 
priileivasööjaid on limaeoslane Tetracapsuloides bryosalmonae, kes põhjustab 
lõhilaste noorjärkudel proliferatiivset neeruhaigust (ingl proliferative kidney 
disease, PKD). Viimastel aastatel on teda ootamatult palju leitud ka Eestist.

Kes üldse on limaeoslased? 
Nende olevuste sugulus üle-
jäänud elustikuga on tekita-

nud tuliseid vaidlusi. Esialgu tähistati 
neerutõbe põhjustav salapärane 
parasiit lihtsalt tähega X, rõhutades 
tema tundmatut päritolu (ingl proli
ferative kidney disease agent, lüh PKX). 
Viimastel andmetel võib limaeos-
loomi pidada kuuluvaks kõrverak-
sete (Cnidaria) hõimkonda [7], seega 
on nad kaugelt sugulased meduuside 
ja hüdradega.

Proliferatiivne	ehk	vohav	neeruhai-
gus	on	levinud	nii	Euroopas	kui	ka	
Põhja-Ameerikas, põhjustades loo-

duslikes lõhilaste asurkondades ja 
kalakasvandustes ulatuslikku kahju. 
Kuna seda tõbe põeb ka Põhja-
Ameerikast Euroopasse sisse toodud 
võõrliik vikerforell, siis algul oletati, 
et Põhja-Ameerika päritoluga hai-
gustekitajaid võib leida ka Euroopas. 
Geeniuuringute järgi on Euroopa ja 
Põhja-Ameerika parasiidid siiski eri-
nevad, siiani pole leitud tõendeid, 
et haigustekitaja oleks reisinud üle 
ookeani [6].

Tõve kätte surnud lõhilasi on 
leitud Saksamaal, Suurbritannias, 
Iirimaal, Prantsusmaal, Hispaanias, 
Itaalias, Šveitsis, Sloveenias, Taanis ja 
Rootsis. Hiljuti on registreeritud uusi 

haiguspuhangud ka Islandil, Põhja-
Soomes ja Norras [12] .

Parasiidi	vaheperemehed	on	kolo-
niaalsed	sammalloomad	(Bryozoa). 
Need veeolesed hoiavad looduses 
küllaltki madalat joont, sarnanedes 
pealtnäha sambla või muu pealis-
kasvuga (¥ 1). Sellest, et tegu on 
siiski loomaga, saab aru, kui sam-
mallooma nuusutada: tuleb tun-
nistada, et harilik sammallane 
(Plumatella fungosa) ei ole kaugeltki 
mitte meeldiva lõhnaga.

Sammalloomadele meeldib toit-
ainerikas, soe ja hapnikurohke vesi. 
Eriti hästi sobivad neile paisudest 

¥ 1. Harilik sammallane (Plumatella fungosa) Soome lahte suubuvast Mustojast Lääne-Virumaal. Sammalloomad on lõhilaste proliferatiivse 
neeruhaiguse vaheperemehed 
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vahetult allavoolu jäävad jõelõigud: 
paisjärvedes seisab vesi kaua ning 
selle lai pind soojeneb suvepäikese 
käes tunduvalt. Soe pinnakiht voolab 
paisjärvest ka edasi. Nii on ka proli-
feratiivse neeruhaiguse tekitaja sage 
just paisudega tõkestatud jõgedes. 

Sammallooma sees elav parasiit eri-
tab kevadel ja varasuvel arvukalt pau-
nakesi, igast paunast väljub tuhandeid 
eoseid. Kui eosed satuvad lõhilaste 
noorjärkude lõpustele, puurivad 
nad end veresoontesse ning jõuavad 
vereringet mööda kala neeru. Neeru 
pidama jäänud parasiidid hakkavad 
mõne aja pärast jõudsalt paljunema. 
Seetõttu võib kala haigestuda isegi 
väga vähestest eostest. Väidetavalt 
võib piisata isegi ühest eosest, et hai-
gus välja kujuneks [9].

Mõju	kaladele. Proliferatiivne neeru-
haigus põhjustab kaladel kehvvere-
sust, neeru suurenemist ja osmootse 
tasakaalu häireid, mille korral ei 
suuda kala hästi kontrollida vee ja 
soolade transporti (¥ 2, 3). 

Haiguse väljakujunemisel mängib 
väga olulist rolli veetemperatuur: 
jahedas vees (9–12 °C) põetakse 
kergemalt ning kõrget suremust 
üldjuhul ei ole. Seevastu soojas 
vees (16–18 °C) kulgeb tõbi paljudel 
lõhilastel väga raskelt: ummistuvad 
maksa ja neerude kapillaarid, nee-
rukude hakkab vohama,  kujunevad 
ulatuslikud põletikud. Kuum vee-
vaene suvi seega soodustab prolife-
ratiivse neeruhaiguse puhanguid.

Haigestunud kalad on sageli uima-
sed ja isutud, kehavärv tuhmub, 

lõpused jäävad verevaeseks, sageli 
noorkalad surevad [12]. Haigete 
samasuviste forellitähnikute vere 
värv võib siis sarnaneda lahja mor-
siga (¥ 4). Viletsa vere tõttu on hai-
gestunud kalad äärmiselt tundlikud 
hapnikuvaeguse suhtes ning vastu-
võtlikud muudele haigustele [4].

Need noorkalad, kellel siiski 
õnnestub ohtlik haigus läbi põdeda 
ja ellu jääda, jäävad parasiidi kand-
jateks. Nimelt seob limaeoslane end 
mugavalt sisse neerutorukestes, 
kuhu kala immuunsüsteemi kaitse 
ei ulatu. Uriini kaudu liiguvad tema 
eosed tagasi kalalt veekeskkonda, 
valmis nakatama uusi sammallooma-
kolooniaid perekondadest Fredericella 
ja Plumatella (siiani on andmeid vaid 
nende perekondade kohta parasiidi 
vaheperemeestena). Seega on üks 
tsükkel täis saanud ja limaeoslasest 
parasiidi eluring algab uuesti otsast 
peale. 

Lõhilaste eri liigid on kõnealuse 
neeruhaiguse suhtes tundlikud eri 
määral. Näiteks Ameerika ojapaa-
lia (Salvelinus fontinalis) haigestub 
vähem kui vikerforell või meie koha-
lik forell [4].

Hiljutiste	uuringute	järgi	võib	para-
siit	veekogus	ringelda	ka	nn	tühi-
käigul, ilma kala sisse pugemata 
[1]. Seda tõestab tõsiasi, et parasiiti 
on leitud veekogudes, kus puudub 
limaeoslase lõpp-peremees: lõhe, 
forell, paalia, harjus või muu lõhi-
lane. Sammalloomade kolooniad 
talvel hukkuvad, ellu jäävad üksnes 
pisikesed talvitusspoorid. Limaeoslane 

peidab ennast talvitusspooridesse 
ning on järgmisel kevadel jälle platsis 
koos oma sammalloomast vahepere - 
mehega. Praegu arvatakse, et sugu-
liselt paljunebki see parasiit sammal-
loomas, mittesuguliselt aga kalas. 

Eestis registreerisid T. bryosalmoni
dae esimest korda Eesti mereinsti-
tuudi uurijad umbes 15 aastat tagasi. 
Viimastel aastatel on Eesti maaülikooli 
ja Turu ülikooli teadlased selgitanud, 
et see parasiit on Eesti meriforelli ja 
lõhe populatsioonides sage, ent levi-
nud äärmiselt ebaühtlaselt. 

Paljudes meriforellijõgedes on 
sama hästi kui kõik samasuvised 
forellihakatised suve lõpuks nakatu-
nud, samas võib naaberjõgi olla para-
siidist puhas. Mõne jõe ülemjooksul 
elutsev jõeforell on parasiidivaba, 
kuid alamjooksu meriforelli asur-
konnas on limaeoslane väga arvukas. 

Enamikust uuritud Eesti jõeforel-
liasurkondadest pole vohava nee-
ruhaiguse põhjustajat siiani leitud. 
Esialgsed andmed Eesti jõgedest näi-
tavad, et forell on neeruhaigusele 
siiski vastuvõtlikum kui lõhe.

Eesti harjuseid pole kõnealuse 
haiguse suhtes tänini uuritud, aga 
on väga tõenäoline, et vähemalt osa 
asurkondi (näiteks Selja jões) on 
parasiidiga nakatunud. 

Mis	põhjustab	parasiidi	väga	eba-
ühtlast	levikut,	on	siiani	ebaselge. 
Kindlasti mängib rolli veetempera-
tuuri ja -toitelisuse erinevus jõgede 
vahel. Paisud võivad parasiidile ühest 
küljest kaasa aidata, luues soodsa 

¥ 2. Vohavat neeruhaigust põdevad samasuvised forellitähnikud Soome lahte suubuvast Vainupea jõest. Iseloomulik on pundunud kõht ja 
tugevalt suurenenud neer (punane elund kala kõhuõõnes) 

FO
TO

: A
N

TI
 V

A
S

EM
Ä

G
I

FO
TO

: A
U

TO
R

I K
O

G
U

J U U N I / J U U L I  2 0 1 4   E E S T I 	 L O O D U S 	  I 3 6 3 I

|  K AL ADE TE RVISHOI D |

27

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



keskkonna sammalloomadele, tei-
sest küljest tõkestavad need kalade 
rännet ning seega parasiidi levikut 
ülesvoolu. 

Paljudel juhtudel on jõgede ülem-
jooksu vesi nii limaeoslase kui ka 
sammallooma jaoks natuke liiga 
jahe ja samuti napib toitained sam-
mallooma kasvuks. Samas võivad 
sammalloomad väga tõhusalt levida 
koos veelindudega, kelle magudes 
on leitud sammalloomade talvitus-
spoore [5]. 

Üllatuslikult pole proliferatiivset 
neeruhaigust senini leitud Soome 
meriforellijõgedes, kuigi Soome lahte 
voolavates Eesti meriforellijõgedes 
on limaeoslane arvukas. Arvestades 
seda, et parasiit püsib kala neerus 
kogu mereelu perioodi, ei tohiks 
limaeoslasel olla raske jõuda teisele 
poole Soome lahte Eesti päritolu 
forelli või lõhe kaasabil, kui see on 
kodujõe asemel  ekslikult sisenenud 
Soome meriforelli- või lõhejõkke.

Kliimamuutuste,	paisude	ja	haigus-
puhangute	seosed.	Viimasel ajal on 
kõnealuse neeruhaiguse puhanguid 
ja levimist uutesse veekogudesse 
hakatud seostama kliimamuutus-
tega. Ennustatakse, et kliima soo-
jenedes laiendab T. bryosalmonae 
tõenäoliselt oma levilat põhja poole 
[12]. Tõepoolest, hiljuti leiti haigust 
Islandil ja Norras, kus seda varem 
polnud registreeritud [8, 11]. Šveitsi 
forellivarud on viimase paarikümne 
aasta jooksul järsult vähenenud, 

üheks peasüüdlaseks peetaksegi 
vohavat neeruhaigust [2, 10]. 

Mida soojem on suvel vesi, seda 
rohkem kahju haigus teeb. Kuna pai-
sud soojendavad jõgede vett tundu-
valt, on Eesti oludes just paisud üks 
olulisimaid proliferatiivset neeru-
haigust soodustavaid tegureid. Eesti 
jõgedel on ligi tuhat paisu, mille 
kahjulikkust vee-elustikule, iseära-
nis lõhilastele, on viimasel ajal üha 
enam mõistetud. 

Kui paisud hävitada, ei pruugi 
neeruhaiguse tekitaja küll täielikult 
kaduda, ent on ülimalt tõenäoline, 
et jahedam vesi vähendab nii hai-
guse levikut kui ka läbipõdemise 
raskust. Üsna kindlalt võib väita, et 
kuna looduses on pisikeste kalapoe-
gade suremust raske täpselt hinnata, 

on neeruhaiguse mõju meie forelli-
populatsioonidele märksa suurem, 
kui senini arvatud. 

Lõpetuseks:	kõnealust neeruhaigust 
põhjustava parasiidi bioloogias on 
veel palju ebaselget, kuid tänu aktiiv-
setele uurigutele mõistame loodeta-
vasti selle põneva parasiidi elukäigu 
üksikasju tulevikus märksa paremini. 
Selle kirjutise autor koos oma töö-
rühmaga üritab jõudumööda sellele 
kaasa aidata. Tänu viimaste aastate 
uuringutele on meil olemas esialgne 
pilt parasiidi levikust Eestis, mõjust 
noorkalade tervisele ja forelli haigus-
tundlikkuse geneetilisest tagapõh-
jast. Meie töörühma loodud tõhusa 
molekulaargeneetilise meetodiga on 
võimalik lihtsalt ja kiiresti määrata 

¥ 3. Terve ja haigestunud noorforelli ristlõiked: haige kala neer on tugevalt suurenenud, täites suure osa kõhuõõnest

¥ 4. Võrreldes vereproovi tervelt (alumine kapillaar) ja haigestunud (ülemine kapillaar) 
samasuviselt noorforellilt Mustojas, on silmagagi näha, et haige kala veri sisaldab märksa 
vähem punaseid vereliblesid, mis kannavad kudedesse hapnikku 
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parasiidi olemasolu juba nakatumise 
algjärgus. Eesti forellipopulatsioonide 
proliferatiivse neeruhaiguse levikut 
ja ajalist dünaamikat käsitlev uuring 
ilmus hiljuti ajakirjas Diseases of 
Aquatic Organisms [3].   ■
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Anti Vasemägi (1974) on kalateadlane ja mole-
kulaarökoloog, töötab Eesti maaülikoolis ja Turu 
ülikoolis.

¥ 5. Jõeforell (Salmo trutta morpha fario; alumisel pildil) ja meriforell (Salmo trutta; ülemisel 
pildil) on sama liigi eri eluvormid: jõeforellid läbivad kogu elutsükli jões, meriforellid aga 
rändavad merre toituma ning kasvavad üldiselt suuremaks. Mõnes Eesti jões on leitud, 
et ülemjooksul elutsev jõeforelli asurkond on proliferatiivsest neeruhaigusest vaba, ent 
alamjooksu meriforellide seas on limaeoslane väga arvukas
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Igaüheõigus
Mida igaüks peaks	looduses	käies	teadma

Pihel	Sarv

Käes on suvi – parim aeg matkata, ujuda, piknikku pidada, kala püüda ja seeni-
marju korjata. Juuli alguses plaanitakse jõustada uus igaüheõigus ehk reeglid, 
mille järgi käituda looduses võõral eramaal. Paras aeg on need üle vaadata.

Looduses liikuja põhilised õigu-
sed ja kohustused on kogutud 
uude keskkonnaseadustiku üld-

ossa. Varem pidi matkaja neid kokku 
otsima asjaõigusseadusest, veesea-
dusest, looduskaitseseadusest, kala-
püügiseadusest ja mujalt. Nimetatud 
õigusaktid täpsustavad küll endiselt 
erilisemaid olukordi, näiteks kuidas 
käituda kaitsealadel, veel liigeldes või 
kala püüdes, ent viited selliste täp-
sustuste kohta leiab uuest seadustiku 
üldosast.

Seadusega püütakse tagada ini-
mestele avar võimalus veeta vaba 
aega tervislikult ja looduslähedaselt. 
Tähtis on aga kaitsta ka maaomanike 
huve ja looduskeskkonda. Uus sea-
dus ei too põhimõttelisi muutusi, ent 
selgitab mõnd enim tüli tekitanud 
olukorda, näiteks kallasraja kasutust, 

ühtlustab reegleid, täidab varasemaid 
lünki ja silub vastuolusid.

Kas	 teise	 inimese	 eramaal	 tohib		
viibida?	Kõige üldisem juhis: kuni 
maaomanik pole selgelt mõista 
andnud, et ta võõraid oma maale 
ei soovi, võib rahuliku südamega 
looduses viibimisest rõõmu tunda. 
Maaomaniku keeldu tema maal vii-
bida tuleb aga austada. 

Keelu peab looduses liikujale selgelt 
ja tõhusalt teada andma. Selget keeldu 
ei saa välja lugeda näiteks lihtsast kar-
jatarast, vanast lagunenud aiast, piiri-
kivist või sildist „X talu maa”. Ka silti 
kirjaga „Eramaa” või „Eravaldus” võib 
looduses viibija mõista vaid teavitu-
sena selle kohta, et riigimaalt on jõu-
tud eraisiku maale, mis aga ei tähenda, 
et edasi minna pole lubatud. 

Selge keelutähis on näiteks silt „X 
talu maa. Võõrastel viibimine kee-
latud”, keelumärgi kujundusega silt 
(NB! sõidukitele määratud liiklus-
märgid, nagu „sissesõidukeeld”, ei 
kehti jalakäijatele) või piire, millest 
on selgelt näha, et see on mõeldud 
eemal hoidma inimesi. Keelusildid 
peavad olema paigutatud piisavalt 
tihedalt, et tulija neid tõesti märkaks. 
Oma soovid võib omanik alati ka 
lihtsalt suusõnal välja öelda, ka sellist 
ühekordset piirangut tuleb looduses 
viibijal järgida.

Kui varasema seaduse järgi ei tohti-
nud võõral maatükil viibida pärast päi-
keseloojangut, öisel ajal, siis uues seda 
keeldu pole. Lubatud on ka ööbida ja 
telkida. Ent kui soovitakse jääda laag-
risse kauemaks kui 24 tundi, tuleb 
maaomanikult luba küsida.
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Nagu iga mõistlik matkaja isegi 
aru saab, ei tohi minna maaomaniku 
õuemaale, st elamut ja kõrvalehitisi 
ümbritsevale alale, mida maaoma-
nik aktiivselt kasutab. Austada tuleb 
kodu puutumatust ja majaelanike 
privaatsust. 

Eriti hoolikalt tuleb seda silmas 
pidada siis, kui peatutakse pikemalt, 
näiteks jäädakse piknikule või laag-
risse. Niisugused peatused tuleb teha 
väljaspool arvestatavat nähtavus- 
ja kuuldekaugust elumajast ja selle 
õuest. Avatud maastikul, kus nähta-
vus ja kuuldavus ei ole piiratud metsa 
või pinnavormidega, tuleb hoiduda 
vähemalt 150 meetri kaugusele.

Märkida tasub sedagi, et riik ja 
kohalik omavalitsus ei tohi üldjuhul 
piirata inimeste tulekut nende maale, 
täpsemalt maa-alale, mis jääb välja-
poole hooneid ümbritsevat õuemaad. 
Juurdepääsu tohib takistada vaid siis, 
kui see kaitseb avalikke huve (näi-
teks julgeolekut, tervist, keskkonda) 
või mõne konkreetse üksikisiku, näi-
teks riigimaa rentniku huve. Sellised 
juhtumid peavad olema maad hal-
dava asutuse üksikotsuses selgelt 
kirja pandud ja põhjendatud.

Kuidas	käituda	teise	inimese	era-
maal?	Võõral maatükil ei tohi maa-
omanikku häirida ega tema vara 
kahjustada, näiteks tallata vilja või 
heina, aedikust valla päästa ega üle-
määra häirida koduloomi. Kui seda 

on tehtud, saab maaomanik nõuda, 
et süüdlane kahju hüvitaks.

Omanik võib ka ise seada oma 
maal käijatele tingimusi: näiteks 
lubada matkata, kuid keelata korjata 
marju-seeni. Seesugustest tingimus-
test tuleb tulijat teavitada, sama-
moodi nagu viibimise keelust, kas 
või suusõnal. 

Põhimõtteliselt lubab seadus 
maaomanikul kaitsta oma val-
dust ka jõuga nii vara kahjustajate 
kui ka soovimatute viibijate vastu. 
Seejuures tuleb aga olla äärmiselt 
ettevaatlik, et mitte kasutada jõudu 
ülemäära, ületada hädakaitse piire. 
Muidu muutuks kaitsja ise korra-
rikkujaks ja kahjutekitajaks. Näiteks 
on kindlasti asjakohatu peletada 
matkajaid koerte ja püssilaskudega. 
Alustada tuleks alati rahuliku jutuga. 
Kui võõrad järjekindlalt maaoma-
niku korraldusi eiravad, on kindlam 
küsida abi politseilt.

Maaomaniku huvide kõrval tuleb 
järgida keskkonnakaitse piiranguid. 
Looduses viibija ei tohi looduskesk-
konda kahjustada ega elusolendeid 
häirida, näiteks maha jätta prügi ega 
tekitada ülemäärast müra, sh valju 
muusikat. 

Igaüheõiguse kõrval tuleb teada 
ka teistest seadustest tulenevaid kit-
sendusi. Näiteks liiklusseadus keelab 
sõita ilma maaomaniku loata sõidu-
kiga, muu hulgas ATVga väljaspool 
teid. Muinsuskaitseseadus keelab 

kahjustada kaitsealuseid mälestisi. 
Looduskaitseseadus rõhutab, et ei 
tohi häirida linde, teha kahju nende 
pesadele-munadele ega kahjustada 
kaitsealuseid taimi. Veelgi rangemad 
piirangud kehtivad kaitsealadel.

Mida	 tohib	 kaasa	 noppida?	 Kui 
maaomanik ei ole selgelt teisiti mää-
ranud, võib igaüks korjata looduses 
vabalt kasvavaid marju, seeni, pähk-
leid, mahalangenud oksi ja muid see-
suguseid loodussaadusi. Omaniku 
loata ei tohi kasvavatelt puudelt oksi 
murda, näiteks saunavihtade või jõu-
lupärja jaoks, või puukoort koorida: 
see võib puid kahjustada ja niiviisi 
rikkuda maaomaniku huve. Lõkke 
jaoks võib korjata mahalangenud 
oksi, kuid kuivanud puud tohib lan-
getada vaid maaomaniku loal.

Loodussaaduste korjamise õigu-
sega on silmas peetud eelkõige seda, 
mida inimene korjab iseenda tarbeks. 
Patt pole seegi, kui näiteks üksikette-
võtjast memm korjab marju, et müüa 
neid turul või isegi kokkuostjale. 
Teine on lugu aga näiteks siis, kui 
äriühing toob kohale hulga korjajaid 
ning laseb nad korraga samasse met-
satukka valla. Selline tegevus võib 
olulisel määral kahjustada omaniku 
huve ja seega eeldab, et temalt on 
saadud nõusolek. 

Mõne maaomaniku suhted lustlike matkasellidega on kujunenud õige teravaks. Ei tohi siiski 
unustada, et sõidukimärgid jalakäijatele ei kehti
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täielikult keelata, vaid võib seada ka 
tingimusi. Sellestki tuleb teada anda selgel  
ja üheselt mõistetaval viisil
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Lõket	võib teha üksnes selleks ette 
valmistatud ja selgelt tähistatud 
kohas. Tähistus on tähtis: ei piisa, kui 
samas kohas on lihtsalt varem tuld 
tehtud – tegu võib olla näiteks maa-
omaniku isikliku lõkkeplatsiga, kuhu 
ta võõraid ei taha.

Lõkkekoht peab asuma tulekind-
lal alusel või kuivanud taimestikust 
puhastatud mittesüttival pinnasel. 
Ka lõkkekoha ümbrus peab olema 
puhastatud nii, et tuli ei saaks levida. 
Lõke tuleb teha ohutusse kaugusesse 
hoonetest, puudest ja tulematerjali 
hoiukohast. Tugeva tuule puhul ei 
tohi tuld teha kohas, kust sädemed 
võivad lennata süttivale materjalile. 

Lõkke tegija peab tagama, et lõk-
kekohas leidub sobiv tulekustu-
tusvahend, näiteks kustutustekk, 
vahtkustuti, kas või piisav hulk vett. 
Seltskonna lahkudes ei tohi jääda 
hõõguvaid või suitsevaid põlemis-
jääke.

Veekogud.	Valdav osa vähegi järve 
või jõe mõõtu veekogusid on mõel-
dud avalikuks tarvituseks: vee-
kogu või selle äärse maa omanik 
ei tohi keelata inimestel veekogule 
juurdepääsu ja selles veerõõmude 
nautimist. Praegu leiab avalikult 
kasutatavate veekogude nime-
kirja veebist, valitsuse määrusest 
„Avalikult kasutatavate veekogude 
nimekirja kinnitamine” (uue seaduse 
jõustudes võib nimestik muutuda). 
Kui sellise veekogu äärde on seatud 

keelusildid, ei maksa neist heituda. 
Kui maaomanik takistab seesuguse 
veekogu tarvitust, võib abi küsida ka 
keskkonnainspektsioonilt.

Veekogu saab avalikust kasutusest 
välja arvata omaniku põhjendatud 
taotlusel ja kohaliku omavalitsuse 
nõusolekul, enamasti on tegu til-
lukeste järvede, tiikide ja jõgedega. 
Kui veekogu on avalikust tarvitusest 
väljas, ei tähenda see tingimata, et 
juurdepääs oleks keelatud, vaid see 
annab veekogu omanikule lihtsalt 
sellise võimaluse. Samuti võib seesu-
guse veekogu omanik seada veekogu 
kasutamisele tingimusi. Nagu ikka, 
tuleb looduses viibijaid neist keeldu-
dest ja tingimustest selgelt teavitada, 
kas siis siltide-piiretega või suusõnal. 

Igas keelumärgiga tähistamata jär-
vekeses võib matkaja ennast rahu-
liku südamega kasta ja kosutada. Kui 
maaomanik pole teisiti määranud, 
võib igaüks kasutada ka veekogudele 
rajatud sildu ja purdeid.

Enamikus veekogudes võib kala 
püüda ja minna neile sõitma moo-
torita paadi või muu ujuvvahendiga. 
Mootorsõidukiga võib liigelda merel 
ja järvedel, mille pindala on üle saja 
hektari, ning sellistel jõelõikudel, kus 
veeliikluse jaoks on ruumi vähemalt 
kümne meetri laiuselt. Seejuures ei 
tohi kahjustada vee-elustikku, vee-
kogu sängi, kaldaid ja vette rajatud 
ehitisi. Ametlikuks supelrannaks 
nimetatud veekogul või veekogu osal 
ei tohi liigelda ei mootorsõidukiga 

Piirdeaed võib veepiirini ulatuda vaid juhul, 
kui see on maaomaniku jaoks hädavajalik. 
Aial peavad olema väravad, mis võimaldavad 
matkajatele kaldal läbipääsu ka suurvee ajal. 
Fotol on Emajõe kallasrada
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Ahja jõe kallas. Järsu kaldanõlva puhul peab 
matkajail olema võimalik kasutada maariba 
kaldanõlva ülaservas. Mis on siin pildil 
valesti? 

Et matkaja kindlasti läbi ei pääseks. Lohusalu laht Meremõisa külas 2009. aastal
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ega mootorita paadiga – täpsemalt, 
seda tohivad üksnes päästetöötajad.

Kala püüdes tuleb loomulikult 
järgida püüginorme: teha seda ette 
nähtud ajal ja kohas, osta püügiload, 
püüda üksnes lubatud liike lubatud 
suuruses. Kalapüügiloata võib kalas-
tada ainult ühe lihtkäsiõngega.

Kaitsealadel tohib igasuguste ujuv-
vahenditega sõita ja kala püüda vaid 
siis, kui nii on märgitud ala kaitse-
eeskirjas.

Veekogul olles tuleb järgida kalda 
maaomanike huve täpselt samuti kui 
nende maal viibides: ei tohi rikkuda 
nende vara ega kodurahu. 

Kallasrada.	Veerõõme nautima pää-
seb inimene paratamatult vaid kallast 
mööda. Seetõttu käsitleb seadus hoo-
likalt kallasraja teemat. Kallasrada 
on kogu veekogu ääristav kaldariba. 
Seal võib igaüks olla, veesõidukiga 
randuda ja kala püüda. 

Laevatatavatel veekogudel on 
kallasrada kümme meetrit ja muu-
del veekogudel neli meetrit lai. 
Kallasrada arvestatakse Eesti põhi-
kaardile märgitud veekogu piirist 
(kaardi leiab maa-ameti veebilehelt 
http://geoportaal.maaamet.ee). Kui 
kaldanõlv on järsk ja seal käia on 
väga raske, arvestatakse kallasraja 
hulka ka vastavalt kümne või nelja 
meetri laiune maariba kaldanõlva 
ülemisest servast. Juhul, kui tava-
pärane, kaardile märgitud veepiir on 
üle ujutatud, on kallasrajaks kahe 

meetri laiune kaldariba ajutise vee-
seisu piirist.

Veekoguäärse maa omanik ei tohi 
üldjuhul keelata või piirata kallas-
raja kasutust. Muu hulgas ei tohi 
kallasraja kasutajaid ohustada maa-
omaniku koduloomad, näiteks koe-
rad või agressiivsed kariloomad. Kui 
maaomanik neid nõudeid rikub, võib 
keskkonnainspektsioon talt nõuda 
kallasraja vabastamist või karistada 
trahviga. Maaomanikul pole aga 
kohustust hoida kallasrada puhas näi-
teks tormimurrust või tihedast võsast.

Kui maaomanikul leidub mõistlik 
põhjus kallasrada tõkestada, näiteks 
rajada kuivenduskraave või pii-
rata veepiirini ulatuvat karjamaad, 
tuleb tal tagada inimestele läbipääs. 
Näiteks kuivenduskraavile tuleb 
rajada matkajatele ohutu sild või 
purre ja karjaaiale väravad.

Erandjuhtudel võib maaomanik 
kallasraja mõne lõigu sulgeda, näi-
teks kui veepiiri lähedal paikneb ehi-
tis ning leidub mõjuv põhjus, miks 
selle juures ei tohi olla võõraid. Tõsi, 
üldjuhul ei tohigi ehitada veepiiri 
lähedale, kui just keskkonnaamet ja 
kohalik omavalitsus pole andnud sel-
leks eraldi luba.

Mõjuv põhjus võõraid oma ehi-
tise lähedalt kallasrajalt eemal hoida 
ei saa olla üksnes maaomaniku pri-
vaatsussoov, küll võib selleks osutuda 
näiteks olulise ärisaladuse kaitsmine, 
kõrge riigiametniku julgeolek vms. 
Isegi kui mõjuv põhjus leidub, tohib 

kallasrada sulgeda vaid nii väikses 
ulatuses kui võimalik ning matkaja-
tele tuleb tagada mõistlik ja hõlbus 
möödapääs suletud osast. Üldiselt 
tuleb otse veekogu kaldale ehitajal 
arvestada, et tegemist on igaühele 
avatud piirkonnaga.

Kuidas	 veekogule	 ligi	 pääseda?	
Kallasrada saab mõistagi kasutada 
vaid siis, kui sinna ja sealt ära pää-
seb mõistlikul moel. Hõlpsa pääsu 
veekogu äärde peab tagama koha-
lik omavalitsus. Eriti hoolikas tuleb 
omavalitsusel olla siis, kui veekogu 
ääristavad tihedalt läbipääsukeeldu-
dega eramaad. Vee äärde peab pää-
sema parajate vahemaade tagant, sh 
paadiga.

Üldised	juhtnöörid	on	sellega	üle	
vaadatud.	Et reeglid toimiksid, on 
ilmselgelt vaja kõigi osaliste, s.o mat-
kajate, maaomanike, riigiametite ja 
kohalike omavalitsuste asjatund-
likkust ja head tahet või vähemalt 
mõistlikku suhtumist. Ei maksa 
absurdini reeglites näpuga järge 
ajada. Esmatähtis on austada üks-
teist ja loodust, hoida sõbralikkust ja 
rõõmsat meelt. Toredat suve!   ■

Igaüheõigus on kirja pandud kesk
konnaseadustiku neljanda peatüki 
teises jaos. Siinse artikli aluseks on 
„Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
kommentaarid”, mille leiab veebiaad
ressil http://k6k.ee/keskkonnaseadustik. 

Pihel Sarv (1984) on riigikohtu halduskolleegiumi 
nõunik, „Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
kommentaaride” (2014) kaasautor.
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Juba George Orwell tõdes, et kõik loomad on 
võrdsed, aga mõned on võrdsemad. Selliste 
maastikukujunduselementidega satub 
loodushuviline silmitsi Tartumaal Veibri külas
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Kaldal kõndimist takistavatele kraavidele tuleb maaomanikul ehitada ülepääs. Fotol on Tamula 
järve kallas 
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Meie	rahvuslind.  
Minu	rahvuslind
Karl	Ander	Adami

Suitsupääsukesed saabuvad 
Eestisse üldjuhul aprilli lõpul 
ja jäävad taluõuedele, seal, 

kus neid vähegi veel alles on, tiiru-
tama septembrini. Suitsupääsuke on 
kõige laialdasema levilaga pääsulane. 
Talle on omane sügavalt harkis saba, 
sulestiku ülapool on läikiv-sinkjas-
must ja alapool peamiselt kreemi-
kasvalge. Laup ja kurgualune on 
roostepunased. 

Hirundo rustica – ladina keelest eesti 
keelde võiks seda tõlkida kui lihtsat 
pääsukest. Meie suhte alguses, siis, 
kui vanavanemad mind maakodu 
avaral õuealal õunapuude vahel 
looduselamustega kostitasid, oligi ta 

minule lihtsalt üks lihtne pääsuke, kes 
liugles sinise taeva taustal. Tollal ma 
veel ei mõistnud, kui tähtis ülesanne 
oli suitsupääsukestel: nad pidid ju ehi-
tama pesa, toitma lakkamatu isuga 
järeltulijaid ja hoidma silma peal õue 
kohal tiirutavatel vaenlastel. 

Suitsupääsudega olengi enam-
jaolt kohtunud maakodu rehealu-
sel. Pisemana tundsin vahel ka siiralt 
hirmu, et ehk äsavad nad vastu pead: 
siis ma ei teadnud, et tegemist on 
vigurlennumeistritega. Kuna maakodu 
asub kahe jõe vahel, soiste-märgade 
alade kõrval ning suure laudakomp-
leksi lähedal, on nii pesa- kui ka toi-
dumaterjali küll ja rohkemgi veel. 

Pesa hakatakse ehitama mais. 
Pooliku kausi kujuline pesa asub hari-
likult üsna lae all. Pesamaterjali tuleb 
tassida sadu kordi. Põhiliselt on mater-
jaliks märg muda, savi, rohukõrred ja 
karvad. Karvad-kõrred on olulised, 
et kodu saaks tugev ja sidus. Selleks 
niisutavad suitsupääsukesed ehitus-
materjali ka oma süljega. Pesa vooder-
datakse pehmete sulgede ja karvadega. 

Emaslind	muneb	kolm	kuni	seitse	
valkjat	punakaspruunide	täppidega	
muna, mida haub kaks nädalat, 
kehva ilmaga vahel kauemgi. Peagi 
paistavad pesast suletuustidega ehi-
tud peanupsud. Kuuldes vanemate 
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Teated pääsupesade kohta ja muud pääsukesevaatlused on väga teretulnud Eesti ornitoloogiühingu „Kodukoha pääsukese” vaatluslehele: 
www.eoy.ee/paasuke

Meil kõigil on isemoodi suhe selle läikivsinist rüüd kandva värvulisega. Minu 
tõsisem tutvus temaga algas koolipõlves, sest suitsupääsukeste pesitsemise 
algus jäi põhiliselt koolist vabanemise aega. Suitsupääsukest peetaksegi 
vabaduse sümboliks.
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lähenemist, sirutatakse kaelad või-
malikult kõrgele. Võitlus toidu nimel 
on see võtmesõna, mis pääsukese-
poegi tagant utsitab. Vanemad küll 
üritavad võrdselt jagada, kuid ega 
mõni poeg sellest ei hooli. 

Suitsupääsukeste toidulaua kata-
vad lendavad putukad, peamiselt 
kärbsed ja sääsed. Poegi toidavad 
vanalinnud samaga, mida söövad 
isegi. Kui ilmad on pikka aega olnud 
kehvad ning õhus lendavaid suu-
pisteid napib, on poegadel võimalik 
jääda lausa tardumusunne, nende 
ainevahetus aeglustub ja keha jahtub. 

Vahel juhtub, et pesa ei kan-
nata poegade siplemist välja või on 
mõni poeg lihtsalt liiga agar. Nõnda 
olen leidnud pääsupoja põrandalt. 
Mõnikord on tegu õnneliku õnnetu-
sega ja poeg leiab tänu pisikesele abile 
tee tagasi pessa, ent vahel jääbki pää-
supoja väljalend viimaseks lennuks.

Nädal-poolteist pärast koorumist 
vaatavad pesast vastu juba üsna 
suured peanupud, siis näed, et need 
suvepäevad on väga kähku möödu-
nud – väljalendki ei ole kaugel. Need 
hetked on pisut nukrad, kuid samas 
on hea meel, et töökate vanemate 
vaev on vilja kandnud.

Ühtäkki on armsaks saanud pojad 
juba rehe all uusi mängumaid avas-
tamas. Harilikult on pesas neli-viis 
poega, kuid minu maakodu rehe 
all on viimasel ajal üsna sagedasti 
end näidanud ka kuuesed kambad. 

Noorukid üritavad lennata kõikjale, 
kuhu suudavad. Mõnikord jäävad 
nad pidama laealustele taladele, puu-
riitadele ja traatidele. Aga ka sellel 
mängumaal jääb kitsaks ning vane-
mate utsitusel siirdutakse rehe alt 
välja: uudistama laia maailma.

Aias	ringi	lennates	tuleb poegadel 
vastu seista uutele ohtudele, nii kas-
sidele kui ka kullilistele. Vanalinnud 
annavad neist aegsasti märku. Enam 
pole noortel kaitseks rehe all ringi 
jalutavat koera, kes neil siiani on 
silma peal hoidnud ega ole lasknud 
ligi kassi ja muid röövleid. 

„Siinik viinik vitter mutter viglaki vaglaki 
virrdi” – nii on pääsukese laul kirja pan-
dud Häädemeestel. 

„Pääsuke olevat loodud orjatüdrukust, 
kellele perenaine vähe süüa andnud ja 
palju tööd. Äkki muutunud ta pääsuke-
seks ja lennanud läbi akna välja, must 
suurrätt õlgadel, nagu see on tal tänase-
ni” (Rannu).

„Pääsukesed arvatasse vees olema, kus 
nad jalgupidi kimpus endid oeda” (talvitu-
mise kohta; Suure-Jaani).

Mart Mäger, „Linnud rahva keeles ja meeles”

Suitsupääsukese jalad on nõrgad, maapinnale laskub ta üldjuhul vaid selleks, et korjata 
pesamaterjali: enamjaolt savi ja muda  

Ühte pesakonda muneb ema kolm kuni seitse 
valkjat punakaspruunide täppidega muna
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Kui rehealust valvav koer oli noo-
rem, ajas ta ise pidevalt suitsupää-
sukesi taga, nüüd on aga nendega 
leppinud ja isegi neist tüdinenud. 
Suitsupääsukestele on säärane 
kaitse väga meeltmööda. Kuidas 
muidu põhjendada, et 2013. aasta 
suvel pesitses neid rehe all lausa 13 
paari. 

Veel mõnda aega tulevad noor-
linnud pessa ööbima ja saavad 
paari nädala jooksul ka vanalindu-
delt toitu, kuni asuvad ise putukaid 

püüdma. Peagi ühinevad pääsuhaka-
tised teiste omasugustega ning kuni 
rändelennuni ööbitakse põõsastikes 
või roostikes. 

Pesitsusajal	 võib	 olla	 suitsupää-
sukese	vaenlaseks	ka	lesestunud	
või	muidu	üksi	jäänud	isaslind, kes 
valib välja mõne pesakonna ja loobib 
pojad ükshaaval pesast välja peaaegu 

kindlasse surma. See ajab vanalin-
nud lahku ja pahategija saab lahku 
läinud emaslinnuga ise paari heita. 
Niisugust lugu tuleb siiski harva ette. 

Ka	 inimkäsi	on	 tikkunud	suitsu-
pääsukeste	pesade	kallale, kunagi 
isegi mu kodukülas. Põhjenduseks 
tuuakse ikka see, et poegade väl-
jaheited rikuvad ümbrust. Õnneks 

Kas on linnukesel muret? Pealtnäha lihtsalt taeva all liugleva linnukese päevaplaan on tegelikult 
väga tihe (vt täpsemalt: Eet Tuule, „Ööpäev suitsupääsukestega”, Eesti Loodus 2011, nr 8)

„See peab ea õnnekas talu pere olema, kus suil pääsukesi easte elutsevad; aga kust 
päästlased ära kaduvad ja paljad varesed, krombid karjuma akkavad, selle maja õnn on 
kadunud” (Risti)

Küllap on esimesed lennud pesast välja 
pääsukese elu kõige ohtlikumad

Rahvatarkus on pääsupesade lõhkumise 
rangelt keelanud
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lõhuti pesasid enne munemist ja 
pesa valmimist, pigem ehituse algus-
järgus. Pesi, milles on juba munad 
või lausa pojad, ei tohiks küll mitte 
mingil juhul lõhkuda. Siinkohal on 
sobilik meelde tuletada, et peale 

rahvuslinnu seisuse on suitsupää-
suke meil ka kolmanda kategooria 
kaitse all ja tähtis kahjurputukate 
hävitaja. Pealegi, see, kes julgeb 
suitsupääsukese maha lüüa, pidavat 
jääma pimedaks.

Olen tähele pannud, et viimasel ajal 
on suitsupääsukeste pesad taluõuel 
auasi ja pigem asetatakse pesade alla 
või seintele ajalehti ja muud, et väl-
jaheited ümbruskonda ei reostaks. Ise 
olen pääsukestele jätnud kuuride-küü-
nide uksi paokile, vanaisa on pöönin-
gute otsaseinadesse saaginud auke, et 
linnud vabalt liikuma pääseksid. 

Eesti	rahvuslinnuks valiti suitsupää-
suke 1962. aastal looduseuurijate 
seltsi ornitoloogiasektsiooni koos-
olekul. 1988. aastal kinnitas ka riik 
ta ühes rukkilillega rahvussümbo-
liks. Peale Eesti on suitsupääsuke ka 
Austria rahvuslind.

Suitsupääsuke on leidnud au -
väärse koha meie rahvussümboo-
likas. Paljude inimeste side selle 
tööka ja usina linnuga on väga 
tugev. Vara kevadel, enne pääsude 
tulekut, olen kohanud inimesi, kes 
puhkevad temast rääkides lausa  
nutma.   ■

Karl Ander Adami (1991) on loodushuviline ja 
-fotograaf, Tallinna ülikooli infoteaduste magistrant, 
ETV saate „Osoon” loomalugude autor. Tema loo-
dusfotosid: www.adamifoto.com.

Harilikult on pesas neli-viis poega, kuid viimasel ajal on rehe all üsna sagedasti end näidanud ka kuuesed kambad

Kui koer oli noor, ajas ta rehe all ise pääsukesi taga. Nüüd tegutseb ta nende kaitseinglina: 
kassid ja muud röövlid saadetakse reheukselt tagasi
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Matsalu	ümbruse	
paerannad
Rein	Einasto

Paerannad on küll väike, aga tähenduslik osa Eesti rannikumaastike 
mitmekesisusest, üllatades meid igal korral oma eripalgelisusega. 

Tunneme pankranniku lõike, 
kus paesein tõuseb otse veest, 
nagu Pakril, sisendades aukar-

tust maa ja mere kokkupuute võim-
susega. Üksiti teame paasi avanemas 
tasase põrandana laugel rannal, 
nagu Ristnal, Vormsil või Loonalaiul. 
Tuntud on rohked rohurannad 
Läänemaal, ka Matsalu kandis, kus 
paas on peitunud munakalise rohu-
kamara alla, paljandudes vaid laiguti. 
Nõnda on igal rannal oma meeleolu, 
mis omakorda muutub vihmas või 
päikeses.

Aluspõhja	geoloogiline	omapära.	
Paerandade eripära tuleneb suurel 
määral paese aluspõhja geoloogili-
sest ehitusest, kõige enam avanevate 
kihtide vastupidavusest mandrijää 
kulutusele (eksaratsioonile), jõgede 
vooluvee kulutavale toimele (ero-
sioonile) ja mere murdlainetusele 
(abrasioonile). 

Matsalu laht ja itta jääv Kasari jõe 
laiade luhtadega org paikneb sügava 
aluspõhjalise maetud oru kohal, mis 
lõikus jääajaeelsel miljoneid aastaid 
kestnud kulutusperioodil ligi poole-
saja meetri paksusesse savirikka pae 
lasundisse. Kulutusele kõige väik-
sema vastupidavusega paelasu on 
Velise ja Jaani kihistu merkivid ehk 
kivistunud merglid ja domekivid ehk 
dolomiidistunud merkivid. 

Mandrijää kündis seda pehmesse 
paesse uuristatud orgu omakorda 
laiemaks. Seetõttu on Matsalu lahe 
laiutine paksu pinnakattega nõgu 
tähtis geoloogiline piiriala kahe kõvi-
kulise paeplatoo vahel. Selle maetud 

oru laiem suudmeala lahutab Soela 
väina kohal Hiiumaa ja Saaremaa 
paeplatood. Põhjapoolse platoo hõl-
mavad Tamsalu ja Raikküla kihistu 
kõvemad lubjakivid, lõunapoolse 
aga Muhu ja Tõstamaa kihistu rahk-
jad dolopaed, milles on olulisel kohal 
Jaani ja Jaagarahu lademe eali-
sed, umbes 426 miljoni aasta vanu-
sed lubisetteisse mattunud rifid. 
Viimastest koosnebki tänapäeva loo-
kõvikute paene tuum, kerkides ümb-
ruse tasasest paelavast 10–15 meetrit 
kõrgemale (Salevere, Tuudi, Lihula, 
Kirbla, Mihkli, Koonga jt).

Matsalu lahest põhja pool on 
Adavere lademesse kuuluv savirikas 

paas kaetud paksu (üle 4 m) pinna-
kattega, mistõttu see ei paljandu. 
Lahest lõuna pool Kirbla–Saastna 
joonest Paatsaluni on seevastu 
levinud arvukad lookõvikud ning 
mererannal paljandub kohati alus-
põhjaline Jaani ja Jaagarahu lademe 
dolopaekivi. 

Vaatlused	ja	meeleolud	paerannal.	
Saastna neeme klibuvallide taga 
murdlainetuse vööndis veepiiril pal-
janduv paas on mitmeti ainulaadne. 
Geoloog Peep Männik rõhutab, et 
see on ainus paik Eestis, kus paljan-
duvad stratigraafide rahvusvahelises 
huviorbiidis olevad Llandovery ja 

Jaani lademe Mustjala kihistiku klibustikuks lagunev domekivi paljandub Uisu panga astangu 
alumises osas kuni kahe meetri paksuses
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Wenlocki ladejärgu piirikihid, mil-
les leidub rohkesti valgeid lubiooiide 
[2]. Nende teke eeldas ajutist liiku-
vaveelist ja CaCO

3
 üleküllastunud 

keskkonda piirikihtide tekkimise 
ajal 428 miljoni aasta eest. Erinevalt 
lasumist ei ole siin paljanduvad pii-
rikihid lausaliselt dolomiidistunud. 
Sageli leidub neis kristallilist kassi-
kulda püriiti (FeS

2
). Ühe viie-kuue 

sentimeetri paksuse mikrokihilise 
lauspeendetriitse lubjakivi aluspinnal 
on pidev sentimeetrine püriidikiht, 
millest teame vaid oobolusliivakivi 
pealispinnal pankrannikul. Ilmastiku 
mõjul see hapendub ja värvub kii-
resti punakaspruuniks ning kris-
tallid kaotavad läike ja lagunevad. 
Kullakarvalisi püriidi kristallipesi 
võib kätte saada ainult värskest 
murenemata paest, mida meri tor-
midega vahel kaldale uhub. 

Kivistisi leidub siinses dolopaes 
enamasti jäljenditena, sest pealmised 
Jaani lademe paekihid on dolomii-
distunud. Sügavamatest dolomii-
distumata Adavere lademe merkivi 
kihtidest on sügistormid mõnikord 
välja uhtnud ka peajalgseid, tigu-

sid, harva väikesi trilobiite, mida 
kollektsionäärid kevaditi innukalt 
otsivad. Ometi on avamere poole 
sirutuv neem rohkem meri kui maa 
ja paeklibusel rannal domineerib 
mereavaruse kaugusse kutsuv mee-
leolu. Kivisse mattunud mineraalid 
ja kivistised tunduvad siin kuidagi 
väheütlevaina rahustava mereko-
hina kõnekuse kõrval. Meremeeleolu 
rõhutavad arvukad rändrahnud 
veepiiril, mis on kokku lükatud 
kevadiste tormide ajal rüsijää jõul, 
kaitstes rannikut tavalise murdlai-
netuse abrasiooni eest.

Huvitavaim paerannalõik on vahe-
tult Matsalu rahvuspargi piiri taga 
Kukerannal paiknev Uisu pank, kus 
võib jälgida tänapäevase meremur-
rutuse tõttu igal aastal ilmnevaid 
muutusi pehmes domeriitses paes. 
Tormilainetus hoiab pangaastangu 
värskena. Panga kõrgus pole siin küll 
suur, ulatudes vaid kahe-kolme meet-
rini, kuid seevastu paljandub aluspõhja 
domeriidist paekihtide ja moreenist, 
rannaliivast koosneva pinnakatte kon-
takt. Selle ilmeka ja detailse piiri leiab 
vaatleja umbes oma silmade kõrguselt. 

Tihtipeale ei anna me endale süve-
nemiseks piisavalt aega ega pööra 
tähelepanu, kui tohutu on sellesse 
peidetud geoloogilise aja ulatus – üle 
400 miljoni aasta – ja milline on geo-
loogiliste sündmuste tähendus täna-
päeva maastike kujunemises. Kui 
palju on sellesse piiripinda talletunud 
jälgi neist varasematest sündmustest? 
Või kas viimase mandrijää kulutus ja 
Läänemere jääajajärgne murrutuste-
gevus on kustutanud kõik toonased 
jäljed? 

Need geoloogilistesse lünkadesse 
peidetud märgid varaseimate sünd-
muste kohta köidavad üha enam 
maailma geoloogide tähelepanu. 
Tuleb rõhutada sedagi, et pae-
tunnetus on meie isamaalise loo-
duskultuuri lahutamatu osa ning 
loodusajakirjadel on sügavama loo-
dusharituse kujundajatena väga tõsi-
selt võetav roll.   ■

1. Klaamann, Einar 1962. Saastna „kassikullast”. – 
Eesti Loodus 13 (3): 166–167.

2. Männik, Peep 1993. Saastna rand. Eesti ürgloo-
duse raamat, käsikiri.

3. Männik, Peep 1993. Uisu pank. Eesti ürglooduse 
raamat, käsikiri.

Rein Einasto (1934) geoloog, Paevana.

 Varakevadiste tormide rüsijää kokku lükatud rändrahnud kaitsevad Uisu pangaastangut tavalise murdlainetuse uuristustegevuse eest
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Need	
hommikused	
kiired!

Nendel kiirtel on oma väärtus. 
Olen neid pikalt jahtinud ja 
eri kohtades püüdnud pildiks 

vormida. Oleme sõbraga palju vara-
hommikuid rabas kohtunud ja jälle 
päeva algust fotoaparaatide ning sta-
tiividega tervitanud. 

Sellel südasuvisel varahommikul 
oli aga midagi teisiti. Ju saab selleks 
pidada õigel ajal õiges kohas olemist. 
Pole ju tegu teab mis eripärase loo-
dushetkega, neid kiiri on näha igal 
udusel hommikul tuhandetes kohta-
des, ole ainult kohal ja pildista!

Pean end puhtalt hobipiltnikuks. 
Loodusfotosid olen teinud juba pea-
aegu kümme aastat ning vahelduva 
eduga üritanud leida Oma Asja. 
Tundub aga, et minu kohta võib siiski 
öelda – looduspildis kõigesööja. Üks 
pildistajast sõber iseloomustas mind 
hiljuti piltnike keeles maastiku-
mehena, kes vahepeal lilli ja liblikaid 
pildistab. 

Eks ta nii kipubki olema. Väga 
erilised lemmikud on vesi ja peegel-
dused. Olgu siis meri või porilomp – 
pildistama tõmbavad ühtviisi. Samuti 
on hakanud meeldima inimeste pil-
distamine ja just looduslikus kesk-
konnas. Minu töid näeb kodulehel 
www.janekfoto.com ja Facebookis 
Janekfoto nime all. Samuti olen juba 
aastaid ühe mõnusa seltskonna liige 
– www.12kuud.net. 

Fotovarustus ja kaubamärk ei ole 
tähtsad. Olen proovinud eri kaame-
raid ja objektiive, seekord: Canon 6D 
ja Tamron 70–200 mm F/2,8, abiks 
oli Sirui kolmjalg.   ■

Janek Laanemäe
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Looduskaitse	ja	
metsamajandus	
käivad ikka käsikäes
Keskkonnaministeeriumi kantslerit Andres	Talijärve 
küsitlenud Toomas	Kukk
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Andres	Talijärv on sündinud 25. mail 1957 Tallinnas. 
Lõpetas 1975 Tallinna 20. keskkooli ja 1980 Eesti 
põllumajanduse akadeemia metsamajanduse 
korraldamise ja juhtimise eriala. 1980–1992 töötas 
Tallinna rohelise vööndi metsamajandis abimetsa-
ülema, metsaülema ja peametsaülemana. Aastail 
1992–2000 oli metsaameti peadirektor, 2000–2001 
keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja, 
2002–2009 Eesti metsatööstuse liidu tegevdirektor, 
2009–2013 keskkonnaministeeriumi looduskaitse 
ja metsanduse asekantsler. Alates 22. juunist 2013 
olnud keskkonnaministeeriumi kantsler. Pälvinud 
Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2013).
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Käisin	samas	kabinetis	kolm	aas-
tat	tagasi.	Siis	olid	põhiküsimused	
eelmisele	kantslerile	keskkonna-
ministeeriumi	haldusala	ümberkor-
ralduste	teemal.	Kas	praeguseks	on	
suuremad	muudatused	tehtud?
Võin vaadata oma ametnikuajale 
tagasi – olen ministeeriumis ja 
metsaametis kogenud, et ümber-
korralduste perioodid vahelduvad 
vaikuseaegadega. Aeg-ajalt on para-
tamatult vaja teha suuremaid või 
väiksemaid muutusi ning kunagi ei 
tule sellist aega, kus saaks öelda, et 
keskkonna haldusala on nüüd lõpli-
kult valmis. 

Kindlasti ei ole meil praegu kavas 
hakata muutma põhistruktuure: 
keskkonnaametit, keskkonna-
agentuuri, infotehnoloogiakeskust 
(KEMIT) ja keskkonnaagentuuri 
(KAUR). Alles oli põhjalikum 
ümberkorraldamine. Aga ei saa väita, 
et süsteem kunagi ei muutu, ajad ja 
vajadused muutuvad ja mingil hetkel 
tuleb teha uusi otsuseid. 

Kas	tollased	muutused	on	praegu-
seks	ennast	õigustanud?
Alati saab öelda, et mõne asja 
oleks võinud teha teistmoodi. 
Keskkonnaameti loomisest on möö-
das viis aastat ja keskkonnaagentuu-
rist ja KEMIT-ist üks aasta. Varem 
paika pandud skeemid toimivad, 
suuri tagasilööke pole olnud. Siiski 
on aeg-ajalt tõrkeid, mida pole osa-
nud ette näha. 

Hirmud, mida muudatuste eel väl-
jendati, ei ole täide läinud. Igasuguste 
sisuliste reformide puhul on loomu-
lik, et leidub neid, kelle meelest on 
kõige otstarbekam vanaviisi jätkata. 
Paraku on kõik meie ümber arengus 
ja ka meie peame arengutega kaasa 
minema. Viimaste aastate muutused, 
näiteks seire korralduses, on toimi-
nud ja andnud tulemusi.

Mida	võiks	pidada	viimase	aasta	või	
aastate	suuremateks	edulugudeks,	
mille	üle	on	ka	endal	hea	meel?
Aasta on üsna lühike aeg. Kui olek-
sin ehitaja, võiksin aasta möödudes 
näidata pilti valmis saanud majast, 
aga ministeeriumis on töö pidev, iga 
päev toob kaasa uusi teemasid, mis 
vajavad kiiret lahendamist.

Mu enda jaoks on suur õnnes-
tumine asekantslerina jahiseaduse 
vastuvõtmine. Hirme ja vastuseisu 
oli väga palju, aga praegu on seadus 
aasta otsa kehtinud ja tulemus on 
hea. Maaomanikel on piisavalt või-
malusi end kehtestada ja jahimeestel 
jahti pidada. Maaomanikud ja jahi-
mehed on hakanud üksteist leidma.

Põhiliselt on aasta jooksul kes-
kendutud uue finantsperioodi ette-
valmistamisele, raha taotlemisele ja 
jaotamisele. Vaidlused pole lõppe-
nud, näiteks arutasime just põllu-
majandusministeeriumiga maaelu 
arengukava keskkonnameetmeid. 
Aga ametniku elu kipub olema nii, et 
tegeled parasjagu aktuaalsete prob-
leemidega ning tehtud tööd ja õnnes-
tumised kipuvad ununema.

Tavalist,	 päevast	 päeva	 tehtavat	
tööd	ei	pane	keegi	tähele:	ajakirjan-
dus	tahab	ikka	kas	korda	läinud	juh-
tumeid	või	ebaõnnestumisi.	Mis	on	
selle	aasta	tähtsaimad	tegevused?
Meil on endiselt ülesandeid, millega 
me pole täielikult hakkama saanud, 
ei ole saavutanud kõike, mida oleme 
tahtnud. Kaitsealade kaitsekorral-
duse nüüdisajastamine ja piiride täp-
sustamine pole lõppenud. Tihtipeale 
on tegemist erinevate huvidega, kuid 
huvirühmadega läbirääkimine ja 
probleemide ärahoidmine võtab väga 
palju aega. Natura kaitsealade puhul 
on ikka mõni töö jäänud tegemata. 

Näiteks Ropka-Ihaste kaitseala 
ikka alles luuakse. Kooskõlastusringil 
on üks ministeerium leidnud, et 
kavandatud mahus ei saa sinna kait-
seala rajada. Huvirühmade soovides 
tuleb leida kuldne kesktee, ent siiski 
on asju, kus me pole nõus järele 
andma. 

Üks asi on see, mida oleme ära tei-
nud, ja teine, mida me pole lasknud 
teha. Sindi paisu hüdrojaama aren-
damise surve on olnud väga tugev. 
Ministeerium on olnud ettevaatlikul 
positsioonil: kuni meil pole kind-
lust, et seal ei kaasne hüdroenergia 
tootmisega suurt keskkonnamõju ja 
Natura olulise tähtsusega jõe seisund 
ei halvene, pole me arendajate soo-
videga nõus. 

Eks märksõnad kostavad majast 
välja: uuesti on välja tuldud fosforiidi 
kaevandamise sooviga ja ega siin pole 
midagi uut. On ju teada, et maa sees 
leidub fosforiiti ja kui see välja tuua, 
on võimalik teenida. Aga kuni meil 
ei ole täit kindlust, et nüüdisaegsetest 
tehnoloogiatest hoolimata ei kaasne 
olulist mõju põhjaveele, inimeste 
elukvaliteedile, ei saa ministeerium 
fosforiidi kaevandamisega nõustuda. 

Me saame piduri sildi külge, aga 
lähtume ettevaatlikkusprintsiibist: 
me ei saa olla nõus tegevustega, mille 
mõju ei ole lõpuni teada. Kui on teisi 
võimalusi, nagu praegu raudteetrassi 
puhul – peale Nabala ja asulate on tei-
sigi alternatiive –, tuleb neid kaaluda.

Puiduressursi tarvitusele peab järgnema uue metsa kasvatamine. Millenniumi puistu rajamine 
Vapramäel 2000. aastal
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Teie	kui	metsamehe	käest	on	hea	
küsida:	kas	metsa	raiutakse	meil	
vähe	või	palju,	kas	raiemahtu	peaks	
suurendama?	
Kui vaadata tagasi looduskaitse-
sajandi ja viimase viiekümne aasta 
peale, siis metsandus ja looduskaitse 
on olnud tihedalt seotud. Paljud loo-
duskaitsekorüfeed on näinud metsa-
meestes oma liitlasi. Ei maksa peljata, 
et metsamehed on oma olemuselt 
looduse vaenlased.

Metsameeste haridusse kuuluvad 
lisaks bioloogiale ja metsandusele ka 
teadmised puidu kasutusest: kuidas 
ressurss metsast nii kätte saada, et 
mõju loodusele oleks minimaalne. 

Kui küsida, kas raiume palju või 
vähe, tuleb vastata, et puit tuleb met-
sast siis, kui on nõudlus ja raiemahu 
määrab turunõudlus ning kehtes-
tatud reeglid. Need on meil üheselt 
paigas. Looduskaitsega seotud met-
sades lähtub majandamise ideoloogia 
looduskaitsest: piiranguvööndis võib 
metsa majandada, kui see on kaitse-
eesmärkidega kooskõlas. Ülejäänud 
majandusmetsades raiutakse eeskätt 

turunõudluse ja metsade hooldamise 
vajaduse järgi. 

Kuid ka siin on eeskirjad: kui palju 
peab jätma säilikpuid ja lamapuitu, 
kui palju puitu ja oksi tohib langilt ära 
vedada, kui suureks tohib lank minna 
jne. Kui metsamees tegutseb ette 
antud reeglite järgi ja puidu järele on 
nõudlust, siis ma ei näe põhjust, miks 
metsamees ei tohiks metsa raiuda. 

Metsaomanikud jagunevad vähe-
masti kolmeks. Ühed, kelle sissetu-
lekust osa sõltub metsast saadavast 
kasumist, on väga aktiivsed ja majan-
davad metsa intensiivselt. Teine osa 
läheb metsa siis, kui sealt on vaja 
saada puitu. Kolmas osa metsaoma-
nikke saab oma metsast teada maa-
maksuteadet saades. Ega midagi 
hullu ei juhtu, kui mets jääb loo-
duslikule arengule, aga selliste met-
saomanike tulu on ilmselt väiksem 
kui neil, kes on oma metsa pidevalt 
majandanud, samuti ei saa ka riik 
arvestada nende tuludega, mis met-
sade majandamisest riigile maksude 
kaudu laekuvad, oluline on ka maa-
piirkondade tööhõive.

See on see loogika, et mingeid metsi 
hoiame looduskaitse eesmärkidel ja 
teisi metsi kasutame puidu saamiseks, 
lähtudes metsamajanduse ja loodus-
kaitse reeglitest. Arvan, et praegu ei 
ole metsamajanduse ja looduskaitse 
vahel konflikti. Aeg-ajalt tuleb ette 
probleeme, aga üldist tüli pole.

Palju on kaasa aidanud ka met-
sade sertifitseerimine – nõuded, mille 
täitmise on metsaomanikud endale 
ise võtnud. Vähe tähtis pole seegi, et 
keskkonnaministeeriumi metsaosa-
konna uus juhataja Riina Martverk 
on hariduselt bioloog.

Metsandusele	on	ette	heidetud	liiga	
suurt	kuivendusmahtu.
Väga suuri uusi kuivendussüsteeme 
ei rajata. Kunagi rajatud süsteemi-
dest on üsna palju selliseid, mille 
anname loodusele tagasi. Taastame 
looduslikke rabasid, kõrvaldame 
kunagise kuivenduse jälgi. 

Kuivendussüsteemidel on peale 
vee ärajuhtimise ka oluline funkt-
sioon võimaldada transporti. Kui 
tahame teid korras hoida, tuleb hoida 
korras ka kuivendussüsteemid. RMK 
uusi kuivendussüsteeme ei raja, ent 

erametsaomanikel ei ole enamasti 
raha, et ulatuslikumalt kuivendada.

Teen põike oma metsaameti 
perioodile: vääriselupaikade asu-
tamine oli metsaameti initsiatiiv. 
Selle eesmärk oli eelkõige koolitada 
metsaomanikke ja luua arusaam, et 
metsade elurikkus on oluline. Langi 
kõige vanem ja suurem puu jäetakse 
alles, nagu kalamehed viskavad kõige 
suurema ja vanema kala vette tagasi. 
See on suhtumise küsimus. Kui ini-
mesed objekti tunnevad, siis suhtu-
vad nad sellesse teisiti. 

Metsameestele võib olla raske sele-
tada, miks parimas kasvueas metsad 
jäetakse looduslikult arenema. Aga 
üldist konflikti pole ja metsameeste 
teadmised metsade loodusväärtus-
test on viimastel aastakümnetel tuge-
vasti paranenud. Kui inimene saab 
aru, miks midagi kaitstakse, siis on 
tal lihtsam seda arusaama teistega 
jagada. Siin aitab vaid pidev koolita-
mine ja seletamine.

Küllap	on	üks	probleeme	ametnike	
ja	maaomanike	vahetu	suhtluse	nõr-
kus.	Maaomanikud	on	tihti	solvu-
nud,	et	saavad	oma	maal	elutsevast	
haruldusest	 teada	alles	ametliku	
kirja	kaudu.
Mis tahes probleemide ärahoidmi-
seks on hädavajalik vahetu suht-
lemine. Muidugi pole see õige, kui 
maaomanik saab haruldasest linnu-
pesast teada kaitsekorraldus teatise 
kaudu. Teisalt, enamik praegusi 
maaomanikke ei ela oma kinnistute 
kõrval. Tavaliselt ei näe omanik oma 
kinnistut iga päev. Ent olen jõudnud 
arusaamisele, et meie territooriumist 
on suurem osa siiski inventeeritud ja 
loodusväärtused välja selgitatud.

Üldiselt	 võib	 öelda,	 et	 taimede	
kohta	on	teadmised	head.	Aga	sel-
leks,	et	leiduks	konkreetset	infot,	
mis	kõlbaks	ka	kohtus,	oleks	vaja	
rohkem	 ja	 täpsemaid	 andmeid.	
Endistviisi	on	vaja	inventuure	koos-
luste,	näiteks	niitude	kohta.
Töö ei lõppe ju kuskil ja inventeerima 
peab ikka. Üht-teist lisandub kesk-
konnaagentuuri seireprogrammide 
kaudu. Meil ei ole nii palju raha, et 
suudaksime igal aastal inventeerida 
kogu vajaliku pinna.

Miljoni puu istutamisel Vardi metskonnas 
2004. aastal
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Teistpidi, kõige parem looduskaitse 
oleks selline, kus me ei peaks loodust 
kaitsma seaduste abil, vaid loodust 
kaitstakse endastmõistetavalt. See on 
küll väga idealistlik soov, aga sinna-
poole peaks püüdlema.

Ministeeriumi jaoks pole midagi 
keerulisemat, kui kehtestada maa-
omanikele uusi piiranguid, näiteks 
rajada sihtkaitsevööndeid. Oleme 
väga põhjalikult kaalunud, kas saaks 
kuidagi teisiti, ilma piiranguteta, mis 
on maaomanikele vastumeelsed.

Poollooduslikud	kooslused	on	valus	
teema.	Praktikas	ei	õnnestu	ees-
märke	kuidagi	saavutada:	hoolda-
tavate	niitude	pindala	ei	suudeta	
suurendada.
Teema pole tõesti kuigi lihtne. Üks asi 
on poollooduslike koosluste taastamine: 
kui oleme selleks kulutanud maksu-
maksja või Euroopa raha, siis ei ole 
vahet – seda tuleb ka hiljem hooldada. 

Olen kindel, et me saavutame 
looduskaitse arengukavas ette näh-
tud pindala, aga see ei tule kergelt. 
Peame leidma lisamooduseid, ainult 
toetuste kaudu ei ole niitude hool-
damine kestev. Lihaveised peavad 
andma produkte, mida saab müüa. 
Heinale tuleb leida uusi rakendusi, 
lisaks tarvitusele katlamajades aren-
dada ka kogu biomajandust. 

Kui toetuste mehhanism praegusel 
kujul peaks kaduma või vähenema, 
siis peavad poollooduslikud koos-
lused end ise kuidagi ära tasuma. 
Igatahes lähiaastatel senine toetuste 
süsteem jätkub.

Hooldamisega	seostub	hulk	pisi-
asju,	mis	teevad	majandajate	meele	
mõruks.	Näiteks	tahad	traktorit,	aga	
KIKis	pole	„traktor	abikõlblik”.
Oleme tõesti traktorite puhul võtnud 
seisukoha, et neid toetuste eest osta 
ei saa. Traktoriteenus on põhimõtte-
liselt kättesaadav. Me ei suuda tagada, 
et poolloodusliku koosluse hoolduse 
jaoks ostetud traktor vaid sellega 
tegeleb. Maksame hooldamise eest 
toetust, aga hooldamisseadmete eest 
maksmine oleks topeltfinantseeri-
mine. Praegune mehhanism, kus KIKi 
kaudu toetame kariloomade soetamist 
ja loomade vedamist, samuti koos-
luste taastamist, jätkub ka edaspidi.

Endiselt	tekitab	küsimusi	riigimaa-
del	 olevate	 poollooduslike	 koos-
luste	hooldus.	Miks	peab	hooldaja	
selle	eest	riigile	maksma?	
Kindlasti pole see RMK-le oluline 
sissetulekuallikas. See on pigem 
korrastav moodus. Rendile andmise 
peapõhjendus tuleneb sellest, et rii-
gimaid antakse kellelegi kasutada 
omade reeglite järgi. Kasutamise eest 
tuleb ka maksta. See tuleneb riigi-
varaseaduse eripäradest. Kas tuleks 
välja mõelda teistsugune mehha-
nism? Tundub, et ei ole alternatiivi.

Teisalt	saab	loodust	kõige	kindla-
mini	kaitsta	riigimaal,	kaitsealal.	
Aga	praeguste	määruste	järgi	ei	saa	
riigile	osta	väärtuslikku	poolloodus-
likku	kooslust,	küll	aga	metsamaad.	
Seda	tuleks	muuta.
Riigil on raha täpselt nii palju, kui 
on. Looduskaitsemaad on suhteliselt 
kallid ja neid maid ostes on paranda-
tud kunagisi valesid otsuseid, mille 
järgi on erakätesse antud maid, mida 
poleks tohtinud anda, mis võinuks 
jääda riigi omandisse. Aga paljud on 
maad saanud ka pärimise teel ja kui 
riik on teinud tagasi saadud maale 
jõulisi piiranguid, siis peab omani-
kul olema võimalus oma maad soovi 
korral riigile müüa. Summa on paar-
kolm miljonit aastas – selle eest me 
poollooduslikke kooslusi osta ei jõua.

Ent	kui	omanik	pole	nõus	majan-
dama	ja	takistab	hooldust,	ei	saa	
sellist	kooslust	ka	riigile	osta.
Kuna riik kompenseerib hooldamise 
Natura-aladel, peaks see majandus-
liku hoovana aitama poollooduslikke 
kooslusi säilitada ka eramaadel. Kui 
eraomanik ei soovi seda hooldada, 
siis me tõesti ei suuda praegu seda 
maad riigile osta. Meil ei ole praegu 
seda raha. Suure loodusväärtusega 
maad, mida pole erastatud, tuleb 
kindlasti jätta riigile. 

Kõige lihtsam ja parem on ikkagi 
saavutada omanikuga kokkulepe. 
Seal võivad olla inimestevahelised 
konfliktid, keegi on halvasti öelnud 
või millestki ilma jäänud ja kõiki neid 
juhtumeid tuleb eraldi vaadelda.

Poollooduslike	koosluste	hoolda-
jatele	võib	vist	 lubada,	et	 tuleval	

aastal	summad	hektari	kohta	suu-
renevad?
Summa suurenemist ei julge väga 
suures mahus lubada. Korduvalt on 
jutuks olnud ka see, et eraisikutele 
makstud toetustelt tuleb hakata tulu-
maksu tasuma. Kui tulumaksunõue 
tuleb, siis see ei puuduta otseselt 
juriidilisi isikuid, kuid füüsilisi isikuid 
võib see hakata mõjutama. 

Kuidas	 ministeeriumi	 ja	 kesk-
konnaameti	 suhted	 tunduvad?	
Keskkonnaameti	töötajad	on	vahel	
kurtnud,	 et	 neile	 on	 jäänud	 vaid	
käsutäitja	roll.
Eks see vist nii ongi. Ministeerium 
töötab välja ideoloogiad ja keskkon-
naamet viib need ellu. Selline ongi 
rollijaotus. Suhtleme keskkonnaameti 
juhtkonnaga ja selgitame nõudeid, 
kuidas asju tuleks teha, kuidas mää-
rused ja muud õigusaktid on kehtes-
tatud, ja tahame, et neid ka täidetakse. 

Keskkonnaameti igapäevasesse 
tegevusse ei tahaks me küll sekkuda, 
pigem anname üldsuuniseid. Aga 
ei saa olla nii, et keskkonnaminis-
teerium ja keskkonnaamet kumbki 
elavad oma elu. Meie hallatavaid 

Kantsleriametis jääb jahil- ja kalalkäimiseks 
üha vähem aega
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asutusi on teisigi: keskkonnaagen-
tuur, maa-amet jt pole nii iseseisvad, 
et saaksid vabalt kõike oma äranäge-
mise järgi otsustada.

Keskkonnainvesteeringute	keskus	
(KIK)	pole	küll	otseselt	keskkon-
naministeeriumi	 haldusalas,	 aga	
sisulised	otsused	tulevad	ikka	siit.	
Kuuldavasti	on	kavas	teha	muuda-
tusi	KIK-i	otsuste	tegemises.
Väga suuri muudatusi pole kavan-
datud ja praegu ei saa kõneleda ka 
lõplikest lahendustest, sest protses-
sid alles käivad. Kindlasti tahaksime 
lihtsamaks muuta KIK-i keskkonna-
teadlikkuse programmis koolide jt 
lasteasutuste ettevõtmistega seotud 
projekte. Kulutame nii endi kui ka 
taotlejate aega: klass tahab teha linnu 
pesakaste, teevad põhjaliku taotluse 
ja ametnikud peavad seda ka põhja-
likult menetlema. Seda ahelat tahaks 
küll lühendada ja neid võiks KIK ise-
seisvalt otsustada.

Programmide sisulisel hindamisel 
jääb KIK-il kompetentsist puudu – 
see on olemas keskkonnaministee-
riumi osakondadel. Need hindavad 
taotlusi ja teevad KIK-ile ettepane-
kuid, kas finantseerida või mitte. 
Sama puudutab näiteks parkide 
hooldamist, mis on väga kulukas, 
eeskätt taastamine. Selles mõttes on 
keskkonnaministeeriumis kompe-
tents väga hea.

Samas	on	pargid	tugevasti	seotud	
muinsuskaitse	ja	ajalooga,	ent	loo-
duskaitseväärtus	 jääb	 enamasti	
tagaplaanile.

Väga raske on teha vahet, kus on 
pelgalt looduskaitse ja kus ta on 
koos muude väärtustega. Kui meil 
on looduskaitsealune park, siis on 
taastamistööde maksumus tundu-
valt suurem kui näiteks puisniidu 
taastamisel: tuleb tellida projektid 
jms.

Parkide taotlusi on seetõttu väga 
keerukas hinnata ja looduskaitse-
osakonna töötajad oskavad otsus-
tada, kas ühe või teise töö tegemine 
või tegemata jätmine mõjutab parki 
oluliselt või mitte. Kui oleme võtnud 
pargi looduskaitse alla ja teinud taas-
tamiskava ning nüüd ütleme, et jääb 
praegusesse seisu, siis see ei tundu ka 
mõistlikuna. 

Kuidas	hindate	koostööd	vabaühen-
dustega?
Kui neid ei oleks, siis peaksime nad 
välja mõtlema: need organisatsioo-
nid teevad meie jaoks väga vaja-
likku tööd. Juhivad tähelepanu 
asjadele, mille peale me ise ei oska 
tulla. Hindan nõuandvat rolli kõrgelt. 
Vabaühendused on meile tülikad, 
aga heas mõttes. Neilt saab soovitusi, 
mida ühe või teise probleemi korral 
tuleks muuta.

Nad on asjatundjad, kui vaadata 
näiteks ornitoloogiaühingut. Nad on 
inventuuridel väga olulised ja oskavad 
hästi liikide tegevuskavasid koostada. 

Meil on seda laadi organisatsioo-
nidega aastas palju arutelusid, kus 
osaleb ka minister, nii kitsama kui 
laiema temaatikaga. Püüame eri 
organisatsioonidega kompromissi 
leida: peale looduskaitse on ka neid 

ühendusi, kes püüavad loodusest 
midagi kätte saada. 

Kui	palju	teil	endal	jääb	aega	loo-
duses	käia?
Päeva sissejuhatuseks teen igal hom-
mikul pooletunnise jalutuskäigu 
koeraga; ei teagi, kes keda jalutama 
viib. Kindlasti tahaks rohkem loo-
duses käia. Mõtlesin siia ametisse 
tulles, et siin peaks iga päeva käima 
mööda kaitsealasid, aga paraku võtab 
administreerimine enamiku ajast. 
Tavaliselt on ametiga seotud loodu-
ses käimine konflikti lahendamine: 
keegi on rahulolematu ja siis peab 
kohapeal vaatama, milles seisnevad 
probleemid. 

Ma ei arva, et olen kõige targem 
inimene, kes peab ütlema, mis on 
õige või vale. Asjade paikapanek käib 
enamasti reeglite järgi. Konfliktid 
tulenevad enamasti sellest, et inimes-
tega ei ole suheldud. Näiteks kui hak-
kame kaitseala looma, siis tuleb seda 
inimestele selgitada. Avalikustamise 
käigus saab enamik probleeme 
lahendatud. Keskkonnaamet tuleb 
nende lahendamisega toime, kuid 
mõnikord tuleb ka ministeeriumil 
otsida lahendusi. Kindlasti tahaks 
majast rohkem välja pääseda, aga 
pahatihti on päev selline, et hommi-
kul potsatad laua taha ja lahkud siit 
alles õhtul.

Aga	jaht	ja	kalapüük?
Kui olin eelmises ametis metsatöös-
tuse valdkonnas, siis oli mul spin-
ning kogu aeg autos. Kui viis aastat 
tagasi keskkonnaministeeriumisse 
tööle tulin, hoidsin samuti spinnin-
gut autos, aga praegu mul seda autos 
enam ei ole. Tõenäosus, et mul jääks 
aega kala püüda, on kaduvväike.

Jahile jõudsin eelmisel aastal vast 
nii palju kordi, kui on ühel käel 
näppe. Aga aega saab ise planeerida 
– ju ma olen seda halvasti teinud. 
Tundub, et kalaga on läinud pare-
mini: kala on rohkem ja seda on liht-
sam kätte saada.

Puhkuse ajal õnnestub rohkem 
loodusesse pääseda. Kuid nädala 
rütm on selline, et ei saa aru, kas 
Eesti Ekspress ilmub kord nädalas 
või mitu korda, aeg läheb väga kii-
resti.   ■

Vanast harjumusest loeb Andres Talijärv ka Eesti Metsa
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Matsalu	rahvuspargi 
esimene	aastakümme
Kaja	Lotman

Matsalust kui linnuparadiisist on räägitud tublisti üle sajandi, alates Valerian 
Russowi ja teiste teadlaste uurimisretkedest lahele 1870. aastatel. Uue 
looduskaitseseaduse järgi sai Matsalu ala 2004. aastal rahvuspargi staatuse 
ja pandi seadusandlik alus kultuuripärandi kaitsele. Seega on Matsalus 
looduskaitse lahutamatu osana pööratud juba kümme aastat tähelepanu ka 
sellele, kuidas on inimene mõjutanud loodust.  

KULTUURIPÄRAND
Matsalu alal kohtuvad kaks kul-
tuuri: Kasari jõe lammialade vilja-
kate muldade ja suurte põlistalude 
piirkond ning rannikualade kaluri-
külad, millele on omased väikesed 
hütid ja väheviljakad kivised põllud. 
Ajalooliselt asuti alul elama kõrgema-
tele kohtadele, madalamad alad asus-
tati järk-järgult. Kahjuks on Matsalu 
kandi asustuslugu veel vähe uuritud.

Matmispaigad. Salevere Salumäelt 
ja Kloostri Salumäe lähedalt on 
 leitud tarandkalmeid, mis on tõe-
näoliselt dateeritavad 4.–2. sajan-
disse eKr. Kirbla pangal paiknevad 

väikesed põletusmatuste kivivared – 
üks Läänemaa noorema rauaaja kivi-
kalmetüüpe. Kokku on Kirbla pangal 
olnud kaheksa kalmeteks peetavat 
kivivaret. Kõrvu kivikalmetega maeti 
surnuid maasse kaevatud hauda-
desse. Üks II aastatuhande alguses 
rajatud maa-alune kalmistu on lei-
tud Kloostri küla lähedalt.

Veidi hilisemast ajast pärineb 
Rõude kalmistu, mis on ajaloo-
mälestisena kaitse all. Lahe ümb-
rusest on teada mitu keskaegset 
külakalmistut, millest päevaval-
gele tulnud matused on dateeritud  
16.–17. sajandiga. Neljas matuse-
paigas – Salevere Salumäe lähe-

dal, Saastna küla Kalmu talu juures 
Kabelimäel, Puise külas Kabelikopli 
künkal ja Kiideva külas Turksi sauna 
naabruses – on tehtud arheoloogilisi 
kaevamisi. Ülejäänud matusepaikade 
kohta on säilinud pärimusteateid; 
juhuslikel kaevamistöödel on neist 
päevavalgele tulnud inimluid. Saastna 
küla Kalmu talu maal paiknenud 
kabel ja kalmistu on seotud keskajal 
Saastna saart asustanud rootslastega.

Maastikul hakkavad silma kiviaiad, 
mis on tähistanud eri mõisate piire. 
Matsalu rahvuspargi alale jäävad 
tosina mõisa maad. Eri seisukorras 
on säilinud kuue mõisa keskused. 
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Lagled rannaniidul – tüüpiline Matsalu vaade
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Matsalu märgalal elavatel inimes-
tel on ajaloo käigus välja kujunenud 
hulk piirkonnaomaseid oskusi: roo-
katuse ehitamine, kalapüük madalas 
lahes väikeste püünistega, lameda-
põhjalise paadi ehk ruuba ehitus, 
heinategu luhas ja puisniitudel, hei-
naküünid, imelise lilltikandi tikki-
mine vaipadele ja Lihula piirkonna 
seelikutele, kaislapõhjaliste toolide 
meisterdamine, loodusjõududega 
ravimine pühapaikades jne. 

Neid teadmisi on toetanud valda-
valt suuline pärimus, mis praegu-
seks on osaliselt talletatud, osalt veel 
alles kohaliku rahva mälestustes ning 
osalt hääbunud. Kuigi oskuste ja 
pärimuse kadu on teatud määral väl-
timatu, on üks rahvuspargi eesmärke 
hoida pärandkultuuri elujõulisena ja 
seda jäädvustada.

Elurikkuse vaatevinklist on oluli-
sim märgade ja kiviste niitude niit-
mine ja karjatamine. Just nõnda on 
kujunenud tänini säilinud laiaulatus-
likud väga liigirikkad ja eriti linnus-
tikule olulised elupaigad, mille hoid 
ja hooldus on üks rahvuspargi kait-
sesihte.

ELUPAIGATÜÜBID
Rannaniidud on Matsalu märgalal 
laialt levinud. Rannaniit on poolloo-
duslik elupaik, mille kujunemisel on 
etendanud määravat rolli karjata-
mine või niitmine koos maakerkega. 

Niidu väärtus seisneb linnuroh-
kuses, iseloomulike kahepaiksete, 

eelkõige kõre olemasolus, Matsalule 
tüüpiliste taimekoosluste rohkuses ja 
haruldastes taimeliikides, samuti tra-
ditsioonilises looduskasutuses, mida 
on püütud elus hoida. 

Rannaniitudele on tunnuslikud 
eelkõige veelinnud, näiteks paljud 
kurvitsalised: niidurüdi, tutkas, kiivi-
taja, punajalg-tilder, mustsaba-vigle, 
suurkoovitaja. Iseloomulikud hane-
lised on pesitsusajal luitsnokk-part 
ja rägapart, rändel valgepõsk-lagle, 
hallhani, rabahani, suur laukhani ja 
haruldusena väike laukhani. 

Elupaigana on rannaniitu üsna 
keeruline piiristada ja kaardistada, 
sest piir pole üldjuhul kuigi selge. 

Mere pool läheb niit üle väikesepin-
nalisteks rannikuelupaikadeks, nagu 
rannavallid, kivirannad, liivarannad 
ja soolakud, maa pool aga aruniitu-
deks, loopealseteks ja kadastikeks. 
Eri andmetel võib Matsalu rannanii-
tude pindala hinnata vähemalt 2280 
hektarile.

Rannaniite ohustavad roostumine, 
kulustumine ja võsastumine, mis on 
tingitud ebapiisavast hooldusest. 
Rannaniit on heas seisundis, kui see 
on lage ja vähemalt kolmandiku ula-
tuses madalmurune ning seal pesit-
sevad regulaarselt eespool loetletud 
linnuliigid (vähemalt kiivitaja ja 
punajalg-tilder) ja peatuvad kevad-
rändel hanelised, eelkõige valgepõsk-
lagled. Sellistele tingimustele vastab 
praegu tuhatkond hektarit, kuigi ka 
nende puhul on paiguti vaja tõrjuda 
võsa ja roogu. 

Rahvuspargi siht on hoida heas kor-
ras rannaniite ja taastada kinnikasva-
nuid. Selleks tuleb jätkata karjatamist 
ja niitmist, enamasti ka suurendada 
karjatamiskoormust, puhastada niite 
roost ja võsast ning taas alustada seal 
karjatamist või niitmist. 

Luhad asuvad peamiselt Kasari 
jõe deltaalal. Luhtade pindala võib 
 hinnata üle 6000 hektarile, millest 
hooldatavad on ligi 4000 ha. Luht 
on rukkiräägu ja kurvitsaliste pesit-
suspaik, sealhulgas eluliselt tähtis 
rohunepi ala.

Veised on rannaniidu põhilised hooldajad

Rannaniidud on veelindude meelispaigad. Heas seisundis rannaniidul näeme eelkõige 
kurvitsalisi ja hanelisi, pildil on laukhaned
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Luhtade üldseisund on tänu regu-
laarsele niitmisele pigem soodne, 
kuid siiski leidub nõrki külgi. Näiteks 
1920.–1930. aastail rajatud kanalid 
on muutnud luha veerežiimi. Paiguti 
on niidetud liiga kõrgelt, see on soo-
dustanud viltja kulumati ja madala 
pajustiku kujunemist isegi niideta-
vatel aladel, eriti pärast mõneaastast 
niitmispausi. 

Luha suur produktiivsus, mis tõe-
näoliselt on osaliselt 20. sajandi teise 
poole veereostuse tagajärg, tingib 
tugeva ädala kasvu ning seetõttu pole 
isegi niidetud alad kevadel kuluvabad.

Luha märjemad osad ja kohati 
luhakingud on enamasti niitmata ja 
kulustunud, roostunud või võsas-
tunud, sestap puudub pesitsevatel 
kurvitsatel kuival ajal ligipääs veele, 
märgadel aastatel aga kuiv pesitsus-
koht. Muret tekitab seegi, et luha 
niitmise pärast võivad saada hukka 
maaspesitsevate lindude pesakonnad, 
kuigi praegu hakatakse niitma hiljem. 

Kahjuks ei võimalda luha suurus 
ja nüüdsed seadmed niitmise algus-
aega rohkem edasi lükata, üksiti 
on halvenenud heina kvaliteet. 
Lahendusena võiks üleujutust piken-
dada paisregulaatorite abil, luhta veel 
kord äestada või niita, karjatada äda-
las ning lõigata võsa ja roogu. 

Soodsas seisundis on selline luht, 
mis on valdavalt lage, kevadel üle-
ujutatud ja pesitsusajal niiske kuni 
märja pinnasega, kus peatuvad keva-
del hanelised ja kurvitsalised ning 
pesitsevad kurvitsalised (kahlajad), 
nagu vigle, tutkas, rohunepp, kiivi-
taja ja koovitaja. 

Hea seisund saavutatakse, kui 
luhta niidetakse korrapäraselt ja 
hein koristatakse ning seal karjata-
takse sobiva koormusega. Kaasnev 
probleem on heina ülejääk, mis on 
saanud veidi leevendust Lihula linna 
üleminekuga heinaküttele. Sellest 
hoolimata jääb heina üle. Üks võima-
lus oleks luua kompostimisalad, kus 
saaks toota hea kvaliteediga mulda.

Looniidud on võrdlemisi levinud, 
tihti koos lubjarikaste aruniitude ja 
kadastikega. Palju leidub ülemineku-
kooslusi, mistõttu täpset pindala on 
keerukas hinnata. Arvestuslikult on 
neid alasid vähemalt 692 ha. Looniite 

ohustab eelkõige kinnikasvamine; 
põhiline hooldusmeede on karja-
tamine. Soodsas seisundis looniit 
on valdavalt lage ja madalmurune, 
praegu on selliseid kogu rahvuspargis 
kõigest ligi 50 hektarit.

Puisniidud on Matsalu märgalale 
ajalooliselt väga iseloomulikud, kuid 
nende pindala on 20. sajandi jooksul 
tunduvalt vähenenud. Viimase kahe 
kümnendi pingutuste tõttu on puisnii-
tude pindala hakanud taas suurenema. 

Puisniidulaike leidub nii suure-
mates metsades kui ka talulähedaste 
heinaaedadena. Esimesel juhul on 
paiguti raske tõmmata piiri puisniidu 
ja metsa vahele, sest ajalooliselt ongi 
siinsed metsad olnud valdavalt puis-
niidud või -karjamaad, mis on järk-
järgult kasutusest välja langenud ja 
kinni kasvanud. Samuti on puisnii-
tude tihedus alati olnud väga vahel-
duv: üsna tihedast peaaegu lagedani. 

Praegu võib Matsalu rahvuspargis 
puisniiduna käsitlevate alade kogu-
pindala hinnata 200 hektarile; sellest 
on kasutuses ja enam-vähem soodsas 
seisundis veidi alla 80 hektari. 

Puisniitude üldseisu tuleb ajaloolisel 
taustal pidada ebasoodsaks. Peamine 
oht on endiselt võsastumine, mis 
võtab võimust, kui lakatakse niitmast. 
Põhieesmärk on puisniite hooldada: 
niita ja koristada hein; samuti tuleb 
taastada võsastunud puisniite ning 
neid edaspidi järjepidevalt hooldada. 

Puisniidu väärtusteks peetakse 
taimestiku liigirikkust, käpaliste 
jm haruldaste taimede olemasolu, 
sarapuude rohkust, tamme jt laia-
lehiste puuliikide leidumist ja loo-
duslikku uuendust, linnurohkust 
ning traditsioonilist maakasutust. 
Kõige tuntumad Matsalu puisnii-
dud on Kirikuküla Allika ja Viita, 
Matsalu metsa servaalade, Keravere 
ja Haeska küla ning Puise Kooli talu 
puisniidud.

Puiskarjamaad on samuti Matsalu 
märgalale küllalt iseloomulikud. 
Leidub nii puisniiduilmelisi karjata-
tavaid puistuid, vanu karjatatavaid 
metsi kui ka karjamail levivaid võsas-
tikke; nende looduskaitseväärtus ei 
ole samaväärne. 

Nagu puisniite on ka puiskar-
jamaid kohati keerukas täpselt 
eristada. Andmebaasis on puiskar-
jamaana praegu kirjas 335 hektarit. 
Arvestades paljude kinnikasvanud 
puiskarjamaade puudulikku inven-
teeritust, võib selle elupaigatüübi 
tegelik pindala Matsalu rahvuspargis 
olla umbes tuhat hektarit. 

Puiskarjamaadel tuleb tagada kar-
jatamine ning kohati on vaja teha 
harvendustöid. Seejuures tuleb 
pidada silmas kõnealustele maadele 
omast tiheduse varieeruvust tihedast 
metsast kuni väikeste lagendikeni. 
Üks suuremaid puiskarjamaalaamu 
asub Haeska külas.

Matsalu rahvuspargi arvukatel luhtadel, eriti Kasari jõe luhtadel, pesitseb meeleldi rukkirääk
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Ajutiselt	asustatud	väikesaared on 
sageli kiviklibused madala lahe laiu-
kesed, mõnel neist kasvab ka niit. 
Mitu suuremat väikesaart, nagu 
Kumari ja Papi, olid varem asustatud. 
Mingil moel on inimene mõjutanud 
kõiki vähegi suuremaid saarekesi: siin 
on niidetud, karjatatud loomi, rajatud 
kalurite ajutisi eluasemeid jm. 

Saared on olulised väga paljudele 
lindudele nii rände- kui ka pesitsus-
alana. Lindude keskmine asustustihe-
dus saartel on üle 150 paari hektaril, 
mõnel eriti sobival saarel üle 300; kui 
saarel on tihe koloonia, pesitseb seal 
mitu tuhat lindu hektaril. 

Enamik saari on rohkem või 
vähem kulustunud või võsastunud, 
niidutaimestik on säilinud enamasti 
lappidena ja niidulinnustik suuresti 
hääbunud, seega on nende loodus-
kaitseväärtus mõneti kahanenud. 

Saarte võtmeväärtused on taimes-
tiku ja rannikulinnustiku liigirikkus, 
kõre olemasolu ning avatud alad ja 
traditsiooniline maakasutus. Paljud 
loodusväärtused, ennekõike niidu-
taimestik ja rannikulinnustik, on 
seotud varasema inimtegevusega. 
Seetõttu on väga oluline saari niita ja 
niide koristada, ühtlasi tuleks saartel 
taastada karjatamine, teha võsaraiet 
ja küttida röövulukeid. 

Väikesaarte elupaigatüüp hõlmab 
rahvuspargis 35 hektarit. Et hoida 
mitmekesisust ja hinnata kaitse 
tõhusust, on seitse laidu määratud 
loodusreservaatideks, kus külastus ja 
aktiivne tegutsemine, sh niitmine ja 
karjatamine on keelatud. Võrreldes 
reservaatide ja teiste saarte linnus-
tiku andmeid, ei ilmne suuri erine-

vusi. Seega võib väita, et ka teiste 
saarte linnustik on olnud siiani suh-
teliselt looduslikus seisundis.

FAUNA	JA	FLOORA
Linnustik.	Rahvuspargi kõige olulise-
maks loodusväärtuseks võib pidada 
linnustikku: nii neid linde, kes on 
rändel, kui ka neid, kes siin pesit-
sevad ja sulgivad. Matsalu märgala 
paikneb Ida-Atlandi rändeteel ning 
kevadrändel lendab siit üle enam 
kui kaks miljonit vee- ja ranniku-
lindu, lühema või pikema rändepea-
tuse teeb neist 120 000 – 230 000. 
Matsalu on tähtis linnuala (IBA) 
ja kuulub Väinamere linnuhoiuala 
(SPA) koosseisu. Ka Matsalu märg-
ala rahvusvaheline tähtsus Ramsari 
alana on suurel määral seotud lin-
nustiku mitmekesisusega.

Esimese kaitsekategooria liikidest 
on Matsalu väga oluline ala meri-
kotkale, tutkale, niidurüdile, kas-

sikakule ja väike-laukhanele. Teise 
kaitsekategooria linnuliikidest pesit-
sevad siin edukalt hüüp, roo-loorkull, 
rohunepp, naaskelnokk ja rukkirääk, 
vähemal arvul leidub väikehuiku ja 
mustviirest. Väga rohkearvuliseks on 
muutunud valgepõsk-laglede ja soo-
kurgede rändeparved. Matsalu rah-
vuspargi saartel ja laidudel pesitsevad 
koloonialised liigid jõgi-, rand- ja väi-
ketiir; nende arvukus kõigub suuresti.

Loomastik. Kaitsealustest imetajatest 
elab Matsalus seitse liiki nahkhiiri, 
hall- ja viigerhüljes ning saarmas. 
Kasari jõe luhad on kujunenud põt-
rade kogunemisaladeks. 2013. aastal 
lisandus imetajate nimistusse palju 
tähelepanu pälvinud harilik šaakal, 
kelle sigiv perekond askeldab endi-
selt kadastikus ja roostikus.

Hästi on Matsalus edenenud esi-
mese kaitsekategooria nimekirja 
kuuluva kahepaikse kõre ehk jutt-
selg-kärnkonna põli: talle on ranna-
niitudele rajatud mitu kudeveekogu. 
Uues ohustatud liikide keskuses pal-
jundatakse kõresid ja turgutatakse 
looduslikke populatsioone.

Taimestik,	 samblad	 ja	 seened.	
Matsalu rahvuspargi ulatuslikud 
hooldatud niidud ja karjamaad on 
koduks paljudele käpalistele. Kõige 
ohustatumaks peetakse esimesse 
kaitsekategooriasse arvatud rohe-
kat õõskeelt. Hiljutise inventuuri 
andmetel on selle liigi levikuala 
Matsalus veidi üle 50 ha ja populat-
siooni suurus hinnanguliselt 10–150 

Luhad on produktiivsed heinaalad, ent heina ülejääk on rahvuspargile paras pähkel. Fotol on 
Rõude luht

Puisniidud vajavad inimese hoolitsevat kätt. Pildil on heinategu Kiideva puisniidul
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isendit.  Teistest käpalistest kasvavad 
siin punane tolmpea, harilik mugul-
juur, kärbesõis, jumalakäpp, vööt-
huul-sõrmkäpp, kuradi sõrmkäpp, 
jumalakäpp, soo-neiuvaip, laialehine 
neiuvaip, balti sõrmkäpp, kahkjaspu-
nane sõrmkäpp, kuldking jne.

Soolakamate rannaniitude indi-
kaatorliigid on hall soolmalts ja 
rand-sooda hein, kelle hea käekäik 
oleneb õigest karjatamiskoormusest. 
Paepaljanditel ja -pankadel tunnevad 
end hästi pruun raunjalg ja müür-
raunjalg.

Tähelepanuväärsematest sam-
maldest leidub vanades poolava-
tud mosaiiksetes puistutes rohelise 
kaksik hamba populatsioone. Seentest 
on erilisim kellukmürkel, kelle ainus 
kasvukoht Eestis ongi Matsalus. Liik 
on iseloomulik vanadele laialehistele 
metsadele.

GEOLOOGILISED	
VAATAMISVÄÄRSUSED
Kuigi rahvuspargi peamine väärtus 
on eluslooduse mitmekesisus, ei saa 
mööda vaadata piirkonna geoloo-
giast. Geoloogilised eripärad on aida-
nud luua mitmekesiseid elupaiku, 
üksiti on geoloogilistel vormidel kul-
tuuriline ja teaduslik tähtsus. 

Ilmekamad paljandid on Salevere 
Salumägi ja Kirbla pank. Tegu on 
siluri biohermidega, mille ümb-
ruse on jää ära kulutanud ja hiljem 
meri ühe külje järsuks paljandiks 
vorminud. Biohermide teaduslik 
tähtsus on seotud eelkõige siinsete 
 fossiilidega. 

Teistest reljeefivormidest väärib 
esiletoomist Porimägi – Saastnas 
asuv küngas, mille täpne päritolu 
ei ole teada. Võib oletada selle teket 
Läänemere varasel, jää taandumi-
sele vahetult järgnenud arengujär-
gul: madalikule sattunud jäämägi 
võis sulades jätta sinna maha endasse 
peidetud kivid. Rahvapärimuse järgi 
on aga tegu Rootsi kuninga hauaga. 
Mäe ilu aitaks eksponeerida piisava 
koormusega karjatamine. 

Paikkonna tuntumad rändrah-
nud on silmisgneisist koosnevad 
Pagaranna Näärikivid, mis on Tuudi–
Saastna teelt hästi nähtavad. Hajusalt 
leidub rändrahne mujalgi (Rooglaid, 
Raana jm). Enamasti on suurtel rah-

nudel nii geoloogiline kui ka kultuu-
riline väärtus. 

Matsalu lahe ümbruses asuvatelt 
kõrgendikelt avaneb ilmekas vaade 
Lääne-Eesti iseloomulikule liigen-
dunud rannikule. Matsalu laht ise 
vastab kõigist Eesti jõgede suudme-
aladest kõige enam Euroopa loodus-
direktiivi lehtersuudme kirjeldusele.

Matsalu	 rahvuspark	on nii Eestis 
kui ka maailmas tuntud eelkõige 
linnualana, kuid pakub laiemalt huvi 
ka loodus- ja pärandkultuuri poolest. 
Matsalu looduskeskuse ja eksposit-
siooniga tutvub aastas umbes 7000 
inimest. Populaarsed on ka vaat-
lustornid ja matkarajad, Salevere 
Salumägi ja Kirbla astang ning paa-
disõidud jõgedel ja rannikumeres. 
Siinse rahvuspargi kõige menuka-
mates kohtades on aastas käidud ligi 
20 000 korda.

Turistidega seotud probleemid on 
juhuslikku laadi ega anna põhjust hin-
nata ala külastuskoormust ülemäära-
seks. Siia saabuvad huvilised aitavad 
kohalikku majandust elavdada ja 
mitmekesistada. Rahvusparki tutvus-
tavad keskkonnaamet ja riigimetsa 
majandamise keskus (RMK); riikliku 
külastustaristu korrashoiu tagab RMK. 
Peale selle tegutsevad turismiettevõt-
jad ja mittetulundusühingud, kes on 
koostöös omavalitsustega rajanud 
külastustaristu objekte.

Väikesadamate (Jugassaare, Puise, 
Kiideva, Saardo, Haeska, Kloostri, 
Penijõe, Suitsu, Keemu, Saastna, 

Rooglaiu) kaudu pääsevad merele 
nii kohalikud kui ka amatöörkalu-
rid, samuti on sadamad vajalikud 
kaitseala halduses ja järelevalves. 
Tulevikus võiksid nad mängida kaitse-
ala tutvustamisel ja turismis suuremat 
rolli. Selle jaoks tuleks kaitse-eeskirja 
uuendada ja tagada merele hõlp-
sam pääs kui seni. Loodetavasti suu-
detakse ühiselt olukorda jälgida ja 
tagada, et loodust ülemäära ei häirita. 

Väikesadamaid, sh sadamakana-
leid, tuleb vajadust mööda hooldada 
ning tingimata arvestada külgnevate 
elupaikade ja sealsete liikide kaitse-
vajadustega. Kui tehakse suuremaid 
hooldustöid, tuleb alati paigaldada 
rahvusparki ja selle kaitsekorda tut-
vustavad teabetahvlid.

Turismi parema korralduse nimel 
hakkab kuue valla koostööd eden-
dav MTÜ Terra Maritima koostöös 
RMK ja keskkonnaametiga taotlema 
Matsalu rahvuspargile Euroopa kait-
sealade liidu säästva turismi harta 
sertifikaati, mis samuti suurendab 
rahvuspargi tähtsust rahvusvaheli-
sel turismiareenil.

Et rahvuspark toimiks veel pare-
mini, luuakse uue kaitsekorraldus-
kava raames koostöökogu. Loodame, 
et kohalikud külaseltsid, omavalitsu-
sed, muuseumid ja ettevõtjad soovi-
vad lüüa kaasa Matsalu, inimese ja 
looduse koostöös kujunenud imepä-
rase piirkonna loodus- ja kultuuri-
väärtuste hoius.   ■

Kaja Lotman (1960) on keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regiooni juhataja.

Räusakoloonia ühel Matsalu väikelaiul
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Matsalu silmast Puise	
ninani – retk rahvus-
pargi mälumaastikul	
Mari-Ann	Remmel

Matsalu rahvuspargi vanemaid traditsioone ja muistiseid on mõjutanud 
esmajoones geograafiline asend Läänemere ääres ning kontaktid naabritega, 
taustaks Läänemaa rahvakultuuri üldised tunnusjooned. Pärimusele annavad 
eripärase näo Kasari luht ja Matsalu laht, samuti Väinameri, kalapüük ja kogu 
rannaalade endisaegne elulaad, mille kajastusi toponüümikas ja vestlustes-
meenutustes võiks nimetada ka keskkonnapärimuseks.
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Sügisene Puise rand, silmapiiril paistab Tauksi

I 3 8 8 I 	 	 E E S T I 	 L O O D U S   J U U N I / J U U L I  2 0 1 452

|  MATSALU RAHVUSPARK 10 |

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Matsalu rahvuspark hõlmab 
kuue kihelkonna rannakü-
lad. Kirjandusmuuseumi 

Eesti rahvaluule arhiivi töörühm 
kogus ja kaardistas rahvuspargi 
kohapärimust 2012. aasta maist 
oktoobrini neljas järgus: alustati 
Martna kihelkonnast, juunis uuriti 
Karuse ja Hanila kanti, septemb-
ris Lihulat-Kirblat ning oktoobris 
Ridalat. Kirjandusmuuseumi ja kesk-
konnaameti koostööd rahvusparkide 
mälumaastike projekti raames rahas-
tas KIK ning osaliselt riiklik prog-
ramm „Eesti keel ja kultuurimälu” 
(2009–2013), toetas ka maa-amet.

Rannajoone	nihkumist	on Matsalu 
kandis põlvest põlve tähele pandud. 
Tõene alus on teadmisel, et meri ula-
tus vanasti kaugemale: Ridala kiriku 
ja Vatla linnamäe alla, Rõude luhale, 
Metsküla Kallapa mäeni või Kirbla 
pangani. Juurde on tekkinud uusi 
laidusid-saari, kunagistest saartest 
on kasvanud poolsaared, nt Saastna. 

Porgi saar asub Tauksi saare ja mandri 
vahel. Selle saare kohta kõneles kohalik 
elanik Mihkel Kuldna, et kui tema olnud 
karjapoisike, olnud Porgi nii suur, et sel
lele mahtunud parajasti kajaka pesa. 
Tema eluajal on sinna tekkinud suur hei
namaa. Teine lugu selle saarega oli järg
mine. Kiideva mõisnik müüs selle väikese 
saare Kopli Hendrikule. Kui saar suure
maks kasvas, nõudis mõisnik juurdekas
vanud maa eest lisaks ostuhinda. Kohus 
nõudmist ei rahuldanud. EKIKN, Rid, 
es1 < Haapsalu l – J. Uustalu < Arvo 
Raatma, 77 a (1965).

Praegustelgi välitöödel räägiti 
Matsalu lahe madalaks jäänud veeta-
semest ja roostumisest. Kohalik proh-
vet Järva-Jaan olevat ennustanud, et 
Haeska ja Matsalu vahel kasvab kord 
rukis. Nootama mäel Kirikukülas ole-
vat kunagi nootasid kuivatatud, enne 
ulatunud meri mäeni. 

Meri	 oli	 oluline	 elatusallikas, on 
osalt praegugi, kuid kalasaak muu-
tub aina kasinamaks. Matsalu lahe 
kalapüügikohtade eristamiseks on 
neile pandud hulgaliselt nimesid, nt 
Liivatagune, Vaheru ots, Vaheruvahe, 
Kõri peal, Kõri all, Koharu soon, Kloostri 
kõri jne. Räägitakse sellestki, et üle 
mere käidi Gotlandilt soola ning 

käiakive toomas. Pärimus teab vanu 
sadamakohti, üks neist olnud prae-
gusest rannajoonest nii kaugel kui 
Kloostri Salumäe all, aga ka jõgede-
soonte suubumispaikades.

Martna kihelkonnas, Haeska endisest 
mõisast 2 km ida poole voolab läbi hei
namaade Sütema soon Matsalu lahte. 
Kevadeti on seal paari meetri sügavune 
vesi. Rahvajutu järgi olevat vanasti see 
oja olnud sügavam ja selle suudmes on 
olnud vanade eestlaste sõjasadam. Üle 
Matsalu, vastaskaldas suubub lahte 
Suitsu jõgi, mille kohta on arvamus, et 
ka seal on vanasti sadam olnud. EKIKN 
[140-141] mar, es1 < Martna khk, 
Haeska k – J. Uustalu < Eduard 
Veide, 57 a (1967).

Mereäärsesse maastikku kuuluvad 
sääred, kõrid, kurgud, ninad, silmad 
(nt Matsalu silm – lahe suue), aga ka 
lautrid (kalapaatide randumispaigad), 
vesiaiad ja tasapisi maismaastuvad 
„mered” (nt Kloostri meri, Libumeri ja 
Ehmja meri Matsalu lahe osadena). 
Üks selline on Saastna ja Metsküla 
vahel laiuv Sauemeri, kus on väideta-
valt kevaditi veel haugi sees ja kust 
võib endale maa-alusteks kutsutud 
nahahaiguse hankida. Seal kandis 
asetseb ka tähelepanuväärne pärand-
maastiku objekt: omaaegne kivisild, 
nn Küüne sild, mida mööda sõideti läbi 
lahesopi otse Saastnast Saleverre, kus 
paiknes Saastna karjamõis.

Mõned pärimusega seotud pai-
gad asuvad aga praeguseni vees 
ning paadita neile ligi ei pääse. 
Nimepidi tuntakse paljusid kive, 
mis on kalameestele ka orientiiriks. 

Iseloomuliku kuju, värvuse vm järgi 
on nime saanud Lehmakivi, Kotikivi, 
Mustkivi, Lõvikivi, Silmakivi jpt. 

Nimeseletusi leidub ka laidude, 
rahude, liivade jm kohta. Mitmel 
laiul, nt Kumari, Papilaid, Kesselaid, 
oli kõrts, kus taliteelised hobustele 
puhkust andsid. Talvel käidi otse üle 
Matsalu lahe jää. Jutuks tulid laidu-
del olnud üksikud majapidamised 
ja nende eraklusega harjunud ela-
nikud. Laidudel leidus onne, mida 
kasutasid mitmepäevasel püügil oli-
jad või kaugemalt tulnud kalame-
hed. Kumaril ning Puiseski olid nn 
muhulaste majad, mille nimi viitab 
muhulastest kaluritele. 

Kumari alt läks ka vana laevatee. 
Seda kutsuti Faarvaater Slava – seal 
läks laev põhja, selle nimi oli „Slava”. 
Sakslased lasid põhja I maailmasõja ajal. 
Üks „savershenna sekreetna” kaart on 
mul ka, selle peal on näha see tee. Kui 
see Slava karile aeti, siis käisid soomust 
toomas, metalli ja raudplaate… mis 
kätte said. Faarvaatrist sõitsid kõrvale. 
Nüüd on see laev vajund liiva sisse, mee
ter vett on peal. Seal ei ole toodrit peal. 
Tooder, see pannakse märgiks, kui on 
laevavrakk meres. ERA, DK 97 (24; 
49) < Ridala khk, Puise k, Kooli t – 
M.-A. Remmel, P. Vahtmäe < Ants 
Hallik (2012).

Kaugemale minevikku ulatub 
Papilaiu lugu: seal surnud nälga ris-
tiusku kuulutama tulnud papp. On 
ka argisema taustaga nimesid, nt 
Härgelaid, kus härjad söömas käi-
nud, ning Lambarahu, kus hukkunud 

Vaade Kirbla pangalt, nn Uheti mäelt, kunagiselt merekaldalt
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Matsalu mõisa lammas. Rahud olidki 
kasutuses ennekõike heina- ja karja-
maadena. Riiurahul kasvava heina 
pärast rivaalitsesid kaks peremeest. 
Kumb kärmem oli, see sai heina sealt pealt 
omale. Huvitav maastikutermin oli 
kräss – seda seletati kui rahude äärset 
pinnamoodustist, mis kipub veest 
välja paistma ja võib kasvada rahuks.

Merega	seostub	uskumusi	ja	kom-
beid. Matsalu lahe sügavasse haua-
kohta-uppumispaika on vanasti 
vesineitsile ohverdatud. 1930. aas-
tatel on kirja pandud lood Kiideva 
Neitsiliival nähtud kalasabaga nai-
sest. Nüüdsel ajal rahvas enam nii-
suguseid jutte ei räägi, Neitsiliiva 
teatakse vaid mõrdade paneku ja 
suplemise kohana.

Siin on Neitsiliiv. Altpoolt olnd kala, 
pealtpoolt inimene, trehvand noota 
jääma. Selle koha nimi on Neitsiliiv. See 
asub siin küla all mere sees. Kui ta lahti 
lasnd, siis on vee alla läind ja näidand 
ennast jälle varsti, laps olnd süles. Aleda 
loomuga olnd, nutnd, kui ta oli üles võe
tud paati. Kui lahti lasknd, siis kummar
dand peaga. Ta oli eksind suurest merest. 
Mereinimeseks nad teda nimetasid. Nisad 
olid tal rõndus old. See oli arvamine, et 
mujalt, kaugemalt ta on eksind, siin on 
kitsad vahed sisse tulla. Siinsamas väinas 
ta küll ei elutse. ERA II 55, 130/2 (7) 
< Ridala khk, Kiideva k, Sauna t – 

R. Põldmäe < Jüri Antsmann, 72 a 
(1932).

Mõisaaegsele eluolule heidavad 
pisut valgust nimelood Täkusääre ja 
Täkumätta kohta. 

Mina olen kuuld niipalju, et mõisa
ajal ruunati täkud ära, ja et haavad 
mädanema ei läheks, siis oli niuke järsk 
koht meres, et olid käind siis seal ruu
natud täkke seal leutamas ja ujutamas, 
rohitsemise vastu, et merevesi rohitseb. 
Niipalju ma olen kuuld Täkusäärest. 
Muud tähendust tal olla ei saa ka. 
ERA, DH 924 (61) < Karuse khk, 
Saastna k, Pikanina t – J. Metssalu, 
M.-A. Remmel, K. Kallavus < 
Gunnar Hunt (2012). Täkumättale 
olevat viinud Kloostri parun sugu-
haiged täkud surema.

Vesised	luhalood. Luhas on loetle-
tud hulganisti nimelisi sooni: Kulli
Hansu, Jaagu, Aasupi, Salme, Ketsu, 
Tõnise, Kiislimäe, Sütema, Veaja soon jt. 
Nime on need saanud peamiselt talu 
või maaomanikust peremehe nime 
järgi. Nende vahele jäid kuivemad 
alad – saared. Mätasteks kutsuti mere 
piiril asetsevaid heinamaid või roo-
tükke, nt Rökandi, Sita, Suli, Täku, 
Välja, Soomätas. Piirkondliku eripä-
rana äratas tähelepanu kose mõiste, 
aga mitte joa tähenduses. Martna 
kihelkonnas tähistas „kosk” luhal 
olevat kõva põhja ja kiirema vooluga 

vesist kohta, kust ka kala püüti (nt 
Kahuti ja Laema kosk). 

Luhalugude läbiv teema on üle-
ujutused heinamaadel. Kuulsime 
mitmesuguseid variante „Matsalu 
mehest”, kes heinateo ära rikkus. 
Seda metafoori kasutati Matsalu 
lahe tõusuvee tuleku kohta: Matsalu 
mees tuli teosammul, kand oli märg 
ja varvas kuiv. Lapsepõlves nähti 
temas ka päästjat, kes töösse pausi 
teeks, kuna luhas käsitsi niitmine 
oli omajagu raske. Öeldi ka, et kui 
Kasari jõgi pole talvel kaane all, tul-
lakse heinaajal jää järele ja Matsalu 
mees võtab loogu või võtab loo üles. 
Vihmahooajal see-eest tekitas luhas 
pahandust „Vigala mees”.

Vesisest eluolust enne maapa-
randust räägiti mitu ilmekat lugu: 
näiteks lugu sellest, kuidas venega 
sõideti toa ja lauda vahet või said 
lambad liiga märjal maal Penijõe lõp
pes karjatamise tõttu maksalutikad. 
Luhas leidus ka kõrgemaid kohti, 
kuhu oli paslik ehitada küün, sellest 
kohanimi Küünemägi. Kõrgendiku 
moodustab veel Neitsaare (Neitsari) 
mägi, kus on paiknenud talitee äärde 
jäänud kõrts. Kaevukoht olevat seal 
praegugi näha.

Pühakohad. Nii ranna ääres kui ka 
sisemaa pool on Läänemaa looduses 
silmapaistvalt palju olnud hiiekohti, 

Suitsu jõkke suubuv Tõnise soon on saanud nime talu järgi
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ravipuid ja -kive, millest mõnigi on 
nüüdseni säilinud. 

Nahahaiguste (nn maa-aluste) 
arstimispaigana teatakse vett 
koguva lohuga Nõiakivi ehk Ohukivi 
Rannakülas Pihelga talu maal, 
Pastlajälgedega kivi Haeskas, samuti 
on lõhkumisest pääsenud Kelu küla 
Säära-Jaani talu lähedal Hiiemäel 
paiknev ohvrikivi-hiiekivi. Selle pin-
nal võib märgata ammustel aegadel 
uuristatud seitset augukest, mida on 
peetud kiviks muutunud pruudi kae-
larahadeks. Säära-Jaani kivi kuulub 
lohukivide hulka, mis on omased just 
Põhja- ja Lääne-Eestile ning tähista-
vad varase, Skandinaaviast lähtunud 
maaviljeluse levikut siinmail. 

Sama areaal on ka „hiie”-toponüü-
mikal. Hiiemägi on osa Kirbla astangust, 
kunagisest merekaldast, mis kannab eri 
paigus eri nimesid (nt Uheti ehk Oheti 
mägi, Kirikumägi, Aidamägi jne). Hiie-
nimelisi kohti on rohkelt ka Martna 
kihelkonnas (nt Oonga ja Haeska k), 
kuid tänapäeval jääb nende tähen-
dus enamjaolt inimestele kaugeks. 
Saastnas kasvanud hiietammest, samuti 
Metsküla Hiiekakrast ja Hiierannast, 
Penijõe hiietammedest, Kumari hiie-
pärnadest ega Haeska Hiiepõldudest 
ja -ojast ei olnud praegused elanikud 
midagi kuulnud. Sageli kasutatakse 
nende paikade puhul juba teisi nime-
sid. „Hiie”-sõna on vahel tuttav kaitse-
tahvlilt (nt Hiiepõld ja -tamm Lautnas). 

Mõnes pühakohas on tehtud vii-
maste aegadeni jaanituld. Vanad 
arhiiviteated räägivad ravipuudest, 

mis „närtsudest lipendanud”. Praegu 
on seesugustest teadaolevalt alles 
vaid Nõiamänd Saastna mõisapar-
gis, seegi juba kuivamas. Männil oli 
ka eelkäija, mille kännu koht meile 
kätte juhatati. See puu olnud nii 
rauda täis taotud, et tükeldamine 
lõhkus saeketi. Samas kasvab nüüdki 
puid, mille juures käiakse jõudu saa-
mas või muud isiklikku toimetamas. 

Rahvuspargi territooriumile jääb 
ka mitu allikat, tuntuim on Salevere 
Silmaveeallikas, mille vesi pidi nää-
riööl väidetavalt viinaks muutuma. 
Tõenäoliselt saime jälile ka Mõisaküla 
ohvriallikale, mis on kasutusel loo-
made joogikohana. Hiieallikas on 
alles ka Meelvas, Kirblas jookseb 
panga alt Silmaallikas. Kloostris tea-
takse Saksaallikat, Väike-Rõude mõi-
sapargis näidati meile Stackelbergi 
allikat. Üldiselt on allikatele igal pool 
halvasti mõjunud maaparandus ja 
kraavitamine. 

Salumäed. Matsalu rahvuspargi ise-
loomulikud loodusmälestised ja arva-
tavasti ka muistsed pühapaigad on 
paekivist jääajal vormunud Salumäed 
Saleveres, Kloostri- ja Mõisakülas. 
Pärimust on enim Salevere mäe 
ning sealse mereröövlite koopa ja 
allika kohta, mäel on noored koos 
käinud ja seal on isegi pulmi peetud. 
Teistelgi Salumägedel on paiknenud 
huvipakkuvaid üksikobjekte (kivid, 
puud, paevõtuaugud, tuulikud, tor-
nid); neil on soodumus seostuda nt 
vanapaganamuistenditega.

Salu mägi asub end. Salu talu maa 
peal. See kõrgendik on Salu vana ütluse 
järgi Kirbla panga jätk. Salu mäe põh
jaküljel kasvab 5 suurt tamme, olevat üle 
paarisaja aasta vanad. Mäe keskel on 
mõned suuremad ja väiksemad augud, 
millest ühte on pere kasutanud kartulikoo
paks. Augud pole ei viimase ega ka eelmise 
sõja tagajärg, vaid on samal kohal olnud 
juba varem – võibolla on lupja välja võe
tud – arvab Salu vana. Seda paarikol
mesaja meetri pikkust, sajakonna meetri 
laiust ja ehk mõneteistkümne meetri kõr
gust mäge on omal ajal uurinud Uluots. 
Mäe hommikupoolsest nurgast tuleb tee 
alla ja mäe all on suur graniitkivi. Salu
vana on ka kuulnud, et Vanapaganal ole
vat selle mäeküljel oleva tee tegija kuulsus: 
Kui rehepapp temal tina silma valas, siis 
on tulnd jooksuga mäest alla, killu löön 
kivi küllest maha. Midagi täpsemat rehe
papist, rehest jm. ei tea Saluvana rää
kida. KKI 48, 481/3 (5) < Kirbla khk, 
Kloostri k, Salu t – P. Kippar < Karl 
Kamarik (Salu vana), 73 a, ja Helene 
Kamarik, 65 a (1968).

Nagu mujalgi Eestis, leidub ka 
Matsalu rahvuspargis Kalevipoja 
ja Vanapagana lingu- ja jäljekive 
ning isegi üks Tõllukivi Haeskas. 
Kiviviskamise sihtmärgid on olnud 
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kirikud (Ridala, Martna). Silma hak-
kas mitu Näärikivi, üldse nääripäeva 
rõhutamine vanemas traditsioonis. 
Piirkonna eripära on kindlasti nn 
rinkaiad, kividest ringid keskel kasva-
vate puudega. Nende kohta arvati, et 
„seal käisid saksad pitsballi pidamas”.

Alale on iseloomulik nn Rootsi 
kuninga haudade rohkus: kuulsime 
vähemalt neljast-viiest seesugusest. 
Tuntuim ja maastikuliselt silmapaist-
vaim on Porimägi Saastnas – kunin-
gas Ingvari viimne puhkepaik, kuid 
haudu on teatud nimetada ka üle 
lahe Kiidevas, Haeskas, Penijõe külas 
jm. Vahel on sellisel puhul tegemist 
kalmega, kust on leitud ka luid. 

Põhjasõja-aegseid laagriase-
meid näitas meile Kirbla kiriku taga 
endine majandijuht Ülo Simson. 
Matusepaikadest on tuntumad 
Kabelimäed Saastnas, Kõeras, Puises 
ja Rõudes, viimane on tänini kal-
mistuna kasutusel. Muistendi järgi 
olevat seal pulmatäis rahvast kiviks 
moondatud.

Tähelepanu	pööratakse	ka	ajaloolis-
tele	ehitistele või nende jäänustele. 
Läänemaale omastest keskaegse-
test pühakodadest jääb rahvuspargi 
territooriumile vaid neist väikseim 
– Kirbla kivikirik. Pärimus vihjab 
kunagisele puukirikule, mis väide-

tavalt olevat Poola sõjas hävinud. 
Muud muistendimotiivid on Eestis 
laiemalt tuntud: päevase töö lõh-
kumine öösel, sissemüüritud ehi-
tusohver jne. Mõisasüdameid on 
siin üsna mitu, pärimuses tõusevad 
esile Kiideva, Väike-Rõude, Haeska, 
Matsalu ja Saastna. Ullaste kui kuna-
gise mõisakohaga haakuvad muis-
tendid rootsiaegsest aadlikust, rikkast 
maavalitsejast Ammerlausist, kel-
lest sai paljude Karuse kihelkonna 
elanike esiisa: Katku aegas surn väga 
pailu inimesi ää. Ullaste mõisa saksad 
olle kua ää surn. Aga piske mõisniku 
poeg jään elama. Amm kasvatan selle 
üles. Ammerlaus oln nimi. Umberg oln 
mõisniku nimi. Mõisast saan pärast mitu 
küla, saja aasta eest umbes. Sedasi rää
gitse, aga see mõisa nimi jään ühül külal. 
EKIKN [8-9] han es3 < Hanila khk, 
Ridase k < Mari Luik, 84 a (1968). 

Vanem mõi sapär imus  on 
Läänemaal eriti tummine ja mõjus. 
Kivised põllud, rahva vaesus ja või-
mukad koloriitsed härrased minevi-
kust annavad arhiivijuttudes tooni. 
Erakordse naistelembuse poolest oli 
kuulus 19. sajandil elanud Väike-
Rõude Stackelberg (Taagu), kelle 
häbitute tegudega oli kursis ka lagu-
nenud mõisahoonete kõrvale kodu 
rajanud Ants Huntsaar. Üks Kiideva 
härra nõudnud omale esimese öö 

õiguse pärast naisi mõisa. Kuulus 
mees oli ka Haeska Lantrat (tõe-
näoliselt Hannibal von Wartmann, 
mõisaomanik 19. sajandil), kelle 
kummalist surma mäletatakse tänini. 

Kaluriküladele iseloomulikud võr-
gumajad, samuti tuuleveskid ja tor-
nid (nt Puise Madudemäel) ning suur 
osa kiviaedadestki on juba minevik. 
Mitmel pool on ära märgitud endi-
sed koolikohad, muuseumihõnguli-
sel Kloostri koolihoonel hoiab hinge 
sees seal elav eakas õpetaja Lisette 
Selg. Metsküla toimiv algkool on 
meelikosutav erand. Ridala kihel-
konnas tegutseb ajalooline baptistide 
palvemaja. 

Piirivalvekordonitest oli juttu 
Puises ja Saastna Pikaninal. 
Tsaariaegseid hooneid enam alles ei 
ole. Küll aga on Puises säilinud kor-
doni juurde kuulunud tall. Kunagise 
puust kordoni kohale ehitati nõuko-
gude ajal kalatsehhi hooajatöölistele 
ühiselamu. Nüüdseks on kalatöös-
tusettevõte hingusele läinud, hoone 
on suvitajate kasutuses.

Kolhoos oli siin Lääne Kalur. Alul oli 
Virtsu Kalur. Kala oli palju, ei jõutud 
töödelda, pidi hooajatöölised võtma. Siis 
seal ühiselamus, mis on praegu kordoni 
koha peal, majutati neid. Nii palju oli 
kalu, et tehti basseinid maa sisse, need 
said kala täis. Siis tehti presendist bassei
nid maa peale, need said ka täis. Siis ei 
olnud enam kuhugi panna, maeti lõpuks 
kalad maa sisse. See polnud ka ette näh
tud, et võrku tulnud kala merre tagasi 
lasta. Nüüd ei ole enam kala. ERA, 
DK 97 (31) < Ridala khk, Puise k, 
Kooli t – P. Vahtmäe, M.-A. Remmel 
< Ants Hallik (2012).

Klassikalisi	kohamuistendeid	kuul-
sime elavas esituses harva, neid 
ollakse enamasti juba raamatuist 
lugenud. Läänemaal on mitmel pool 
just seoses kividega teatud rääkida 
kokkupõrganud pulmarongidest. 
Kivistunud pulmalisi, keda folklo-
ristid on pildistanud veel 20. sajan-
dilgi, ei osatud rahvuspargi alal meile 
enam näidata. 

Kadunud on maailmapilt, mis 
pidas meeldejätmisväärseks muis-
tendeid rändavatest puudest ja jär-
vedest, kive mööda kõndivatest 
hiidudest, näkkidest, krattidest jms. 

Breti armastusekivi Puise külas. Soonte kirjutamist nõrga d-ga olevat autor põhjendanud 
sellega, et sooned on pehmed asjad
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Seevastu on tekkimas uued koha-
lood. Inimesed tahavad rääkida sel-
lest, mida nad ise on kogenud või 
mäletavad. Näiteks on üllatavalt pal-
jud rahvuspargi elanikud kohtunud 
UFOde vm salapäraste nähtustega.

Oma kihistuse on jätnud kõik 20. 
sajandi epohhid: Teise maailmasõja 
aeg (pelgupaigad roostikus, Puise küla 
sundtühjendamine, Rootsi põgene-
mine), kolhoosiaeg vägevate klubi - 
pidude ja kohati absurdsete töövõte-
tega, aga ka looduskaitseala periood. 

Pärimusmaastikule on tekkinud 
hulk uusi kive. Vanemas arhiivima-
terjalis ei ole jutte Puise Kollikivist, 
mida praegused elanikud oma küla 
pärimuspaikade seas esile tõstavad 
ja tutvustavad. Kotkakivi Matsalus 
on nime saanud Rein Marani filmi 
tegelaste järgi. 

Ridala kandi omapärana ja kogu 
valla sümbolina tuleb kindlasti nime-
tada nn Breti kive, veel ühismajandite 
aegu tegutsenud tundliku hingega 
ja traagilise elusaatusega kivirai-
duri Albert Kallasmaa (1915–1969) 
pärandit (vt lähemalt http://kallas-
maa.blogspot.com/). Rahvuspargi 
alale jääb tema kirjatud kividest üks-
ainus: armastusekivi Puise serval. 
Jutud Bretist kuuluvad küllalt lähe-
dasse minevikku, neid ei ole arhiivi 
varem talletatud, kuid praegu teavad 
kõik eakamad kohalikud temast ja ta 
loomingust midagi värvikat meenu-
tada. Räägiti, et ta tegi maaparan-
dajatega koostööd: need aitasid tal 
suuri rahnusid püsti lükata. 

Toredad	kohtumised.	Kuna rahvus-
pargi ala on küllaltki lai, ei jõud-
nud me küsitleda kõiki võimalikke 
informante. Välitöödel kohtusime 
siiski paljude toredate, tarkade ja 
kodukanti armastavate inimestega. 
Positiivsena jäi meelde mitu selge 
identiteediga ja elusat küla, kus on 
veel suures osas säilinud põliste 
juurtega kogukond. Paljude esiva-
nemad pärinevad kas Muhu-, Saare- 
või Hiiumaalt või lähinaabrusest. 
Matsalu lahe kallastel mäletatakse 
veel pilkenimesid külaelanike kohta: 
Puise pudikapad, Saardu sauejalad, 
Kiideva kiisaninad, Mäevalla mädamu
nad, Oonga onud, Haeska vorstid, Lihula 
mütsivargad. 

Korraldatakse külapäevi, uue 
kombena on juurdunud muinas-
tulede öö, pakutakse peavarju turis-
tidele ja linnuhuvilistele. Paraku 
kogesime ka üht-teist nukraks 
tegevat, olgu see siis ainulaadsete 
hoonete või muu rahvusliku vara 
seisund. 

Vilsandiga võrreldes on Läänemaa 
lood küll keskmiselt napisõnalise-
mad, kuid häid jutustajaid, laulu-
meistreid ja muidu teadjaid on olnud 
siingi (nt Juhan Aasla Kiidevast, 
Jaan Koplik Puisest, Eduard Rääli 
Haeskast, Eliise Junts Rõudest jpt) 
ja leidub praegugi. Oma muistse 
mälu ja pajatamislustiga võlus kogu-
jaid näiteks Haeska põliselanik Aino 
Vihterpal jpt. Tunnustada tuleb 
kohalikke kodu-uurijaid, kes on 
andnud välja mitu raamatut külade 
kohta. Suur aitäh kolleegidele Pille 
Vahtmäele, Valdo Valperile, Jüri 
Metssalule, Kaisa Kulasalule ja Lona 
Pällile, kes aitasid materjali kokku 
koguda ja korrastada. Pille Vahtmäe 
esitlusest oli abi ka selle artikli 
 kirjutamisel.

Mälumaastikud	 geoportaalis. 
Matsalu mälumaastikega saab 
lähemalt tutvuda maa-ameti geo-
portaalis, kus on kaardile kantud 
umbes 250 kohta koos failivalikuga. 
Allikmaterjalideks on pärimusjutud 
ja kohanimed, mida on üles kirjuta-
tud alates 20. sajandi algusest, ning 
2012.–2013. aasta välitöödel salves-
tatud ja korrastatud helindid, fotod ja 

videolõigud. Tekstid on pärit valda-
valt kirjandusmuuseumi Eesti rahva-
luule arhiivist, Eesti kultuuriloolisest 
arhiivist ja eesti keele instituudi 
kohanimekartoteegist, vähemal mää-
ral mujalt. Osa ajaloolistest fotodest 
pärineb teistest mäluasutustest. 

Kirjandusmuuseumi folkloris-
tid käisid Läänemaa kihelkondades 
ekspeditsioonil ka 1968., 1976. ja 
1996. aastal, mil tehti jutustajatest ja 
maastikust hulk mustvalgeid fotosid. 
Huvitav oli võrrelda varem üleskirju-
tatut ja pildistatut praeguse seisuga. 
Arhiivipärimuses saavad sõna omaaeg-
sed jutuvestjad: maa sool, koloriitsed 
tegelased, kes elavad edasi mälestustes 
ning kirja pandud ja salvestatud teksti-
des, säilinud fotokaadritel. 

Mälumaastike veebilehe kasutajal 
on samuti võimalus eriaegset päri-
must ja pilte võrreldes tajuda, kuidas 
aja kulgedes kõik muutub, mõned 
asjad aeglasemalt ja mõned kiire-
mini. Kuidas mõnes peres on talud 
renoveeritud ja mäletatakse varase-
maidki – isasid-emasid või vanava-
nemaid intervjueerinud kogujaid, 
teisal on aga pere laiali, hooned võõ-
rastele müüdud, ümber ehitatud või 
sootuks lagunenud. Rõõmustav oli 
kogeda mitme vana talukoha elule-
võitmist just tänu uutele elanikele, 
kes on koha ostnud ja taastanud 
armastusest selle piirkonna vastu. 
Nad hoiavad pühendunult Matsalu 
rahvuspargi väärtusi.   ■

Mari-Ann Remmel (1966) on Eesti rahvaluule 
arhiivi teadur, kohapärimuse uurija.
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Matsalu linnu-
uuringud	ja lindude 
rõngastamine
Maire	Toming

Kuigi Matsalu rahvuspark tähistab sel aastal alles kümnendat aastapäeva, 
on Matsalu lahe ümbruses linde vaadeldud ja uuritud juba sajandeid. Alates 
esimestest ekspeditsioonidest 19. sajandi teisel poolel kuni tänapäevani 
on vahetunud põlvkonnad, teadlased, linnuhuvilised ja kaitsealal töötavad 
inimesed. 

Kõiki ei ole kahjuks võimalik 
üles lugeda, niisiis piirdugem 
peamiste uurimisteemade ja 

-suundade lühikokkuvõttega ning 
siiraste tänusõnadega kõigile neile 
kümnetele ja isegi sadadele inimes-
tele, kes aastakümnete jooksul on 
andnud oma panuse Matsalu uuri-
misloosse. 

 
Lühiülevaade	uuringutest. Möödu-
nud sajandi algul oli huvi Matsalu 
linnuparadiisi vastu enamjaolt kuli-
naarset laadi, kuid pärast kaitseala 
loomist, alates 1957. aastast, algas 
hoogsalt siinse looduse ja linnustiku 
teaduslik uurimine. 

Tol ajal oli looduse vaatlemine ja 
rõngastamine kõigi töötajate hool 
alates direktorist ja lõpetades tehni-
kute-vaatlejatega. Töötingimused ja 
-vahendid olid toona sootuks erine-
vad kui tänapäeval. Aastakümneid 
kasutati maismaal külgkorviga moo-
torrattaid ja merel puupaate. Kuna 
paadid olid suured ja aeglased ning 
saartele jõudmiseks kulus mitu 
tundi, mindi merele mitmeks päe-
vaks korraga ja saartel ööbiti telkides. 
Paatidele olid antud ilusad linnuni-
med, näiteks Meriski ja Sinikael [8].

Kaitseala algaastail oli teadusliku 
uurimistöö põhiteema linnuloendusi 
koondav „Matsalu lahe ja selle ranni-

kubiotoopide linnustiku liigiline koos-
tis, arvukus ja nende dünaamika”.

Haudelinnustik võeti arvele elu-
paikade kaupa, nagu roostik, luhad, 
jõgede kaldavallid, rannik ning 
Matsalu lahe ja Väinamere saared. 
Loendati ka talvituvaid, läbirända-
vaid ja sulgivaid linde, et koguda 
pikaajalisi andmeid linnustiku lii-
gilise ja arvulise koosseisu ja selle 
muutumise kohta. 

Talvituvaid veelinde loendati 
novembri algusest märtsi lõpuni. 

Pärast lahe vabanemist jääkattest 
algasid kevadised rändevaatlused. 
Läbirändavaid hanelisi loendati 
peatuspaikades kaks korda näda-
las kuni maikuu keskpaigani. Sama 
tehti ka sügisel septembri keskpai-
gast kuni lahe kinnikülmumiseni. 
Jälgiti ja registreeriti läbirände feno-
loogiat: esimeste lindude saabumise 
ja viimaste lahkumise aega. Kevadel 
loendati laulu- ja väikeluige kogu-
meid ja sügisel rändel peatuvaid 
sookurgi. 
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Esimeste aastakümnete uuri-
misteemad olid „Matsalu Riikliku 
Looduskaitseala kurvitsaliste ökoloo-
gia”, „Matsalu lahe roostikulindude 
pesitsusökoloogia”, „Hallhane öko-
loogia ja populatsioonidünaamika 
ning võimalused liigi arvukuse tõst-
miseks”, „Matsalu Looduskaitseala 
puistute ja põõsastute linnustik”, 
„Võimalused tähtsamate partlaste 
arvukuse suurendamiseks ja nende 
majanduslikuks kasutamiseks” ning 
„Haha ökoloogia, võimalused tema 
arvukuse suurendamiseks ja majan-
duslikuks kasutamiseks”.

Nende teemade eesmärk oli 
muu hulgas rajada pesavarjendeid 
ja tehispesaaluseid ning puhastada 
hahasulgi ja selgitada välja nende 
kasutamise võimalused [8]. 

Hallhane ökoloogia ja populat-
sioonidünaamika uurimise käigus 
koguti andmeid peamiselt saartelt, 
vähem siselahe roostikus pesitsevate 
hallhanede pesitsusökoloogia, sul-
gimise, sesoonse arvukuse ja selle 
dünaamika ning rände kohta, samuti 
liigi leviku ja arvukuse kohta Eestis. 
Vaadeldi hallhane pesakondade 
suurust ja liikumist koorumisjärg-
sel perioodil Matsalu lahe rannikul 
ja Väinamere saarte ümbruses. Tehti 
kindlaks sulgimiskogumite paikne-
miskohad, jälgiti sulgimise käiku 
ning täpsustati sulgimise kestust ja 
poegade lennuvõimestumise aega. 

1970.	 aastatel	 lisandusid	 uuri-
misteemadena „Tiirude ökoloo-
gia ja populatsioonidünaamika” ja 
„Kalakajaka (Larus canus) munemis-
võime ja selle sõltuvus populatsioo-
nisisestest teguritest”, mille raames 
püüti nende liikide vanalinde, rõngas-
tati poegi ja koguti andmeid pesitsuse 
kohta [8]. Edukas oli 1972. a tiirude 
rõngastamise operatsioon „Larus”, 
millest võttis osa koguni 140 inimest, 
neist sadakond kooliõpilast [11]. 
Kalakajaka uuringud Kakrarahudel 
on edukalt jätkunud tänini.

1971. aastal hakati välja andma tea-
duslike tööde kogumikku „Looduse - 
vaatlusi”, mis ilmus kahe osana: 
esimene sisaldas looduskaitsealal ja 
väljaspool seda tehtud uurimistööde 
aruandeid ja teaduslikke artikleid, 
teine rõngastuskeskuse töö ülevaadet 
koos andmetega taasleidude kohta. 
Nüüdseks on rõngastusandmete 
avaldamisest trükitud kujul loobu-
tud, kuid kogumiku väljaandmine 
on hoolimata muutustest ja ümber-
korraldustest siiski aastakümneid jät-
kunud. Sarja seni viimane osa ilmus 
Matsalu kaitseala 50. aastapäevaks 
2008. aastal. 

1979. aastal katsetasid kaitseala 
töötajad hallhane ja kühmnokk-
luige pesade loendamist helikopte-
rilt. Selline loendusviis oli igati sobiv 
roostikus asuvate pesade arvelevõt-
miseks, sest nõnda ei häiritud linde 
kuigi palju, saadi küllaltki täpsed 
loendusandmed ning oli võima-
lik kaardistada pesapaiku ja jälgida 
nende ümberpaiknemist maasti-
kul. Helikopteriloendusi jätkati kuni 
1988. aastani [8].

1980. aastal töötati välja ühtne 
sookure rändekogumite loendamise 
metoodika, mille järgi uuriti 1980. 
aastate esimesel poolel ja keskel põh-
jalikult Matsalu sookurekogumite 
kujunemist. Tavaliselt loendati soo-
kurgi kahel järjestikusel õhtul ööbi-
mispaikades või lennutrassidel, mille 

Kaarel Kaisel ja Eve Mägi tüüpilise välitööriietuse ja kalamehekummikutega. 2007. aasta kevad
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kaudu kured ööbima lendasid. Ühel 
õhtul tehti loendus Matsalu lahe 
lõuna- ja teisel õhtul põhjakaldal.

Mõistagi oli vaatluse all meresaarte 
haudelinnustik (teema „Meresaarte 
haudelinnustiku liigiline koos-
seis, arvukus ja selle dünaamika”). 
Matsalu töötajad jätkasid haudelin-
nustiku seiret alla 20 hektari suurus-
tel Väinamere saartel ja Matsalu lahe 
lõunakalda rahudel. Paadiretkedel 
Penijõe sadamast saartele ja tagasi 
registreeriti vaadeldud linde ning 
mitmesuguseid loodusnähtusi, näi-
teks vaipvetika arengut lahel; samuti 
koguti andmeid veelindude sulgimis-
koondiste kujunemise, paiknemise ja 
dünaamika kohta. 

Peale haudepaaride arvelevõtmise 
koguti saari asustavate lindude kohta 
pesitsusökoloogilisi andmeid (pesit-
susaeg ja -edukus, kurna suurus, 
muna mõõtmed ja kaal). ZBI kalaka-
jaka populatsiooniökoloogia uurimis-
rühma ornitoloogid koos abilistega 
võtsid arvele Puise ümbruse rahude 
haudelinnustiku. 

1980.	ja	1990.	aastatel	hoogustus	
roostiku-,	ranniku-	ja	luhalindude	
uurimine.	Teema „Roostikulindude 

liigiline koosseis, arvukus ja selle 
dünaamika” hõlmas peamiselt 
Matsalu siselahe roostikulaama, kus 
põhjalikuma vaatluse all oli kaks 
nelja hektari suurust (200 x 200 m) 
proovilappi. Kummalgi proovilapil 
tehti igal aastal kaardistusmeetodil 
viis loendust, millele juuni teisel poo-
lel lisandus pesade otsimine. 

Mujal roostikus pesitsenud linde 
loendati piki jõgesid sõites ning 
kuuldud-nähtud lindude asukohta 
kaardile kandes. Kõigil siselahe roos-
tikulaama läbivatel jõekanalitel tehti 
öiseid loendusi vähemalt kaks korda 
pesitsusperioodil. Roostiku lääne-
poolses, rohkete vabaveealadega 
osas, pöörati peatähelepanu must-
viire pesitsemisele. 

Matsalu lahe lõuna- ja kaguran-
niku püsimarsruudil loendati hau-
delinde ja loendusandmete põhjal 
kirjutatud kokkuvõttes käsitleti 
linnurühmade kaupa ka ranniku 
haudelinnustiku muutusi võrreldes 
varasemate loendusaastatega [9].

Üks uurimisvaldkondi oli luha bio- 
toopide linnustik („Luhabiotoopide 
linnustiku liigiline koostis, levik, 
arvukus ja selle dünaamika”). Kasari 
luhal alustati linnuloendusi neljal 

marsruudil. Saadud loendusand-
mete ja lindude pesitsusaja järgi sai 
igal aastal kindlaks määrata niitmise 
algusaja ja kulu luha eri osades.

Teema „Tuttvardi (Aythya fuligula) 
ökoloogia ja populatsioonidünaamika” 
raames võeti arvele kõigi Matsalu lahe 
lõunakalda rahude haudelinnustik. 
Täpsemaid andmeid koguti esmajoo-
nes Kolmenasva saarelt Matsalu lahes. 
Tuttvardi pesitsusökoloogia uurimiseks 
otsiti üles kõik tuttvardi pesad ning 
jälgiti neis munemise ja haudumise 
käiku ning koorumise edukust. Pesade 
asukohad kaardistati. Kaaluti ja mõõ-
deti mune ning püütud vanalinde ja 
pesapoegi. Eesmärk oli selgitada välja 
tuttvardi pesitsusökoloogia, arvukuse 
dünaamika ja pesitsuskonservatism [8; 
Matsalu RP arhiiv]. 

Väinamere saartel haudelinde 
loendades kogusid Matsalu töötajad 
üksikasjalikumaid andmeid haha, 
tõmmu-vaera ja rohukoskla pesit-
suse kohta. Kõigi leitud tõmmu-
vaera ja rohukoskla pesade asukohad 
kanti kaardile. Iga pesa juurde pandi 
nummerdatud tokk, mis võimaldas 
pesa järgmistel kontrollkäikudel ära 
tunda. Registreeriti sulgede rohkus 
pesas, kurna suurus ning munade 
haudestaadium, mõõtmed ja kaal. 
Kahva abil püüti pesadelt emalinde, 
kes rõngastati ja kaaluti, et hinnata 
füsioloogilist seisundit; tõmmu-
vaera emalindude pead pildistati 
külgvaates. Kaaluti ja rõngastati ka 
pesapoegi, põhieesmärk oli uurida 
lindude pesa- ja sünnipaigatruudust. 
Pesi korduvalt kontrollides koguti 
andmeid pesitsusedukuse kohta [8].

Hoolimata	paljudest	ümberkorral-
dustest	 ja	 muutustest on linnu-
uuringud Matsalu rahvuspargis 
jätkunud ka uuel aastatuhandel. 
Igal aastal tehakse järjekindlalt feno-
loogilisi vaatlusi ja registreeritakse 
rändlindude saabumist [6] ning loen-
datakse kevad- ja sügisrändel peatu-
vaid hanesid ja sookurgi. 

Eraldi teemana on päevakorras 
haruldase ja ohustatud väike-lauk-
hane seire [10]. Et päästa see liik väl-
jasuremisest, tehakse suuri pingutusi 
kogu Euroopas, Matsalu kui partneri 
osa rahvusvahelises Life-projektis 
„Väike-laukhanede (Anser erythro

Loo autor ja tiir: tiirude rünnakud oma pesapaiga ümbruses on tuttavad ilmselt kõigile 
ornitoloogidele ja linnuhuvilistele
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pus) kaitse Euroopa rändeteel” on 
kajastatud projekti aruandes ilmu-
nud artiklites.

Täiendatakse juba üle poole sajandi 
pikkust ornitoloogilist andmekogu: 
viimasel aastakümnel on loendatud 
haudelinnustikku Matsalu lahe ümb-
ruse rannaniitudel [3], luhtadel ja 
roostikus [4], arvele on võetud kait-
seala metsalinnud [7] ning jätkatud 
hallhane ja haha teemadega [1, 2]. 

Mahukamaid ja aeganõudvamaid 
tegevusi on endiselt meresaarte hau-
delinnustiku seire [5]. Kuna tööjõudu 
napib, tehakse loendusi rotatsiooni 
korras kolmeaastaste tsüklitena, läh-
tudes biotoopidest ja rahvuspargi geo-
graafiast. Eelmainitud ja paljude teiste 
teemade kokkuvõtted on ilmunud 
kogumikus „Loodusevaatlusi”. 

Linde	hakati	Matsalu	lahe	ümbru-
ses	rõngastama	1934.	aastal. Pärast 
Matsalu riikliku looduskaitseala loo-
mist 1957. aastal pandi märgistamisele 
suurt rõhku. Nõnda rõngastati juba 
kaitseala algaastatel hulganisti mere-
linde. Selles osales enamik kollektii-
vist, peale selle üliõpilased ja õpilased. 

Kalakajaka pesitsusökoloogia 
uuringute tõttu võeti alates 1962. 
aastast metallrõngaste kõrval esimest 
korda tarvitusele värvilised plastrõn-
gad. Värve oli tol ajal kasutuses viis, 
iga värv tähistas eri numbrit. Värve eri 
moodi järjestades sai luua iga isendi 
jaoks ainulaadse kombinatsiooni, 
mida saab lugeda eemalt binokliga. 

1970. aastal hakati rõngaid val-
mistama Matsalu looduskaitsealal, 
ühtlasi asutati siia rõngastuskes-
kus, et koordineerida rõngastust ja 
koondada andmeid. Esimesed lin-
nud „ESTONIA MATSALU” sig-
natuuri kandvate rõngastega 
märgistati 14. juunil 1970 Matsalu 
lahel Kolmenasva saarel. Tookord sai 
rõnga jalga 22 jõgitiiru poega [11].

Nüüdisajal kasutatakse metallrõn-
gaste kõrval värvilisi plastrõngaid (nii 
linnu jalgadel, näiteks sookurgedel ja 
kormoranidel, kui ka ümber kaela, 
näiteks hanedel ja luikedel). Neid 
rõngaid näeb kaugelt märksa pare-
mini ja nii saab rõngastatud linde 
kergemini üles leida ja jälgida. 

Praegu kuulub Eestis lindude ja 
nahkhiirte märgistamist korraldav 

Matsalu rõngastuskeskus keskkon-
naagentuuri koosseisu, olles ühtlasi 
Euroopa rõngastuskeskuste tegevust 
ja koostööd koordineeriva ühenduse 
EURING liige. Siin on tallel kogu 
rõngastusandmestik, enamjaolt digi-
andmebaasis.   ■

1. Mägi, Eve 2003. Hallhane pesitsemine Matsalus 
1958–2002: arvukus, selle muutumine ja si-
gimisedukus. – Loodusevaatlusi 2000–2002: 
18–27.

2. Mägi, Eve; Kaisel, Kaarel 2003. Haha arvukuse 
tõus ja langus Matsalu saartel ja selle teadaole-
vad põhjused. – Loodusevaatlusi 2000–2002: 
3–17.

3. Mägi, Eve; Paakspuu, Triin; Kaisel, Kaarel 2004. 
Linnustiku arengust Matsalu rannaniitudel vii-
mase poolesaja aasta jooksul. – Loodusevaatlusi 
2003: 3–40.

4. Mägi, Eve; Kaisel, Kaarel 2005. Matsalu siselahe 
roostikus pesitsevate lindude paiknemine ja  
arvukus. Linnustikus toimunud muutused 

viimasel poolsajandil. – Loodusevaatlusi 2004–
2005: 33–56.

5. Mägi, Eve 2007. Saarte haudelinnustik 2004–
2006: suuremad muutused linnustikus läbi poo-
le sajandi. – Loodusevaatlusi 2006: 3–21.

6. Mägi, Eve 2008. Lindude saabumine Matsallu 
1958–2006. – Loodusevaatlusi 2007: 114–140.

7. Paakspuu, Triin 2003. Matsalu looduskaitseala 
metsade, puisniitude ja kadastike haudelinnusti-
kust. – Loodusevaatlusi 2000–2002: 28–63.

8. Paakspuu, Triin 2008. Matsalu looduse uuri-
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2007: 31–113.

9. Kastepõld, Eva; Kastepõld, Taivo 1990. Matsalu 
lahe lõuna- ja kaguranniku haudelinnustikust 
aastail 1957 kuni 1987. – Loodusevaatlusi 1988: 
18–28.

10. Tolvanen, Petteri; Toming, Maire; Pynnönen, 
Jyrki 2004. Väike-laukhanede monitoo-
ring Lääne-Eestis aastatel 2001–2003. – 
Loodusevaatlusi 2003: 50–65.

11. Vainu, Olavi 2010. Sada aastat lindude märgista-
mist Eestis. – Eesti Loodus 61 (12): 598–605.     

Maire Toming töötab eluslooduse seire spetsialisti-
na keskkonnaagentuuris.

Rannikulindude pesade märkamine nõuab tähelepanelikkust, kogemust ja muidugi ka 
ettevaatlikkust
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Penijõe	matkarada	
seob inimest,  
loodust ja aega
Marju	Pajumets

Penijõe matkarada kulgeb kahe vana Matsalu rahvuspargi küla – Äärenurga 
(tänapäeval Kirikuküla) ja Penijõe vahel. Rada kulgeb läbi mitme Matsalule 
iseloomuliku koosluse: siin on roostikud, luhad, kinnikasvavad heinamaad, 
loopealsed ja puisniidud. Kõik need kooslused on väga tihedalt seotud inimese 
tegutsemisega nii varem kui ka tänapäeval. 

Penijõe matkarada asub Lihula 
vallas Penijõe ja praeguse 
Kirikuküla küla vahel. Rajale 

on võimalik minna rahvuspargi kes-
kuse (Penijõe mõisa) lähedalt park-
last Penijõe jõe vasakult kaldalt või 
Kirikukülast Viita puisniidu park-
last, mis asub kahe kilomeetri kau-
gusel keskusest. Matkarajal korraldab 
külastust RMK.

Esimene matkarada tähistati 
Penijõel 1960. aastatel, varsti pärast 
kaitseala loomist (vt tekstikasti). 
1980.–1990. aastatel oli matkarada 
tähistamata. Uuesti tähistati kahte 
küla ühendav matkarada 2001. aas-
tal eraalgatusel ja seda oli võimalik 
läbida 2004. aastani. Kuna matka-
rada kulges arvukatel eramaadel ja 
kõik maaomanikud ei olnud enam 
rajast huvitatud, tähistati 2005. 
aastal osaliselt uus, praegune rada. 
Tööde käigus uuendati märjematel 
kohtadel kulgevad teed ja vaateplat-
vorm, ehitati uued karjaaedade läbi-
käigud, paigaldati uued teabetahvlid 
ja viidad. 2005. aastal valmis ka vaa-
tetorn, mis on nüüdseks amortisee-
runud ja rekonstrueerimistööde tõttu 
suletud.

Mitu	rajavalikut.	Penijõe matkarada 
saab läbida mitmel moel:

a) alustada Penijõe parklast, mat-
kata Penijõe linnutornini (1,8 km) ja 
tulla sama teed mööda tagasi – kokku 
3,6 km;

b) alustada Penijõe parklast, 
matkata linnutornini, liikuda sealt 
edasi mööda vana poldrivalli kuni 
Rannametsa talu juurde viiva teeni 
ja seda mööda Penijõe parklasse; 
4,7 km;

c) alustada Penijõe parklast, mat-
kata linnutornini, liikuda edasi 

mööda vana poldrivalli, enne 
Rannametsa taluni jõudmist kee-
rata paremale, läbida raiesmik ja 
puisniidu ilmeline metsaosa ja lii-
kuda üle loopealse Viita puisniiduni 
(5 km). Sealt on võimalik sama teed 
mööda tagasi tulla Rannametsa talu 
juurde viivale teele ja seda mööda 
Penijõe parklasse; kokku 6 km;

d) alustada Penijõe parklast ja 
läbida matkarada samamoodi kui 
eelmises kirjelduses kuni Viita puis-

Penijõgi on ülemjooksul süvendatud ja kulgeb seepärast suhteliselt sirge kanalina Kasari jõe poole
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niiduni, sealt liikuda mööda külateed 
(parklast vasakule) tagasi Penijõele. 
Nii saab kokku seitsmekilomeetrise 
matka.

Pilk	piirkonna	ajaloole.	Esmajoones 
asustasid inimesed Lihula piirkonnas 
mere alt vabanenud kõrgemad pai-
gad Lihula, Kirbla ja Kloostri ümb-
ruses. Üks põhjus, miks Lihulast sai 
kunagi Eesti piiskopkonna keskus, oli 
kindlasti Matsalu lahe lähedus. Lähim 
sadamakoht võis tol ajal paikneda 
praeguse Penijõe kandis, seega Lihula 
linnusest kahe-kolme kilomeetri kau-
gusel. Sadamakoht võis olla ka kusagil 
Suitsu jõe ääres, ilmselt Kirikukülas, 
linnusest umbes nelja kilomeetri 
kaugusel [2]. Matkaraja lähiümb-
ruse rahvapäraste kohanimede seas 
on arvukalt mere ja rannaga seotud 
nimesid: Lihula meri, Lõpe rand, 
Saare rand, Äärenurga rand jne.

Gea Troska järgi tekkis hajusa 
planeeringuga Kirikuküla alles  
18.–19. sajandil, mil rahvastiku kasv 
sundis viljelema järjest madalamaid 
maid, kus ei saanud rajada suuri 
välju [8]. Nii ongi praegusel ranni-
kul, mida meie ajaarvamise algul kat-
tis meri, rohkesti pisikesi ja võrdlemisi 
hajusa planeeringuga külasid ja haja-
talusid väikeste põldude ääres. Triin 
Paakspuu (2002) suulistel andmetel 
oli 20. sajandi algupoolel Kirikukülas 

16 talu ja 4 saunakohta, Äärenurga 
külas aga 18 talu ja 4 saunakohta. 
Tänapäeval on kasutusel ainult 
Kirikuküla nimi ja kahest endisest 
külast on säilinud vaid 17 talu.

Elu	vee	ääres. Äärenurga ja Kiriku-
küla olid kalurikülad, sest Matsalu 
laht oli lähedal ja põllumaad kehvad. 
Kohalikud kalamehed käisid püüdmas 
ennekõike Matsalu lahe siseosas, roos-
tikuvahelistel vabaveealadel. Sinna ei 
mindud mitte mööda jõgesid, vaid 
kasutati roostikku läbivaid veneteid.

Vene on Matsalu lahe kõige vana-
pärasem paaditüüp: õõnestatud 
ühest haavapuutüvest, servad kaar-
tega ja laiali koolutatud. Vene mee-
nutab loodusrahvaste kanuud, kuid 
on lühem ja jässakam. Venega sõit-
mine nõuab head tasakaalutunnet ja 
vilumust, ent sobib hästi roostikus ja 
üleujutatud luhal liikumiseks [1].

Kunagi asus Saare rannas väike 
sadamakoht, kus lootsikud ja vened 
olid veneteede lõpus ridamisi kal-
dale tõmmatud. Tõelised paadisa-
damad kujunesid jõgede kallastele, 
näiteks Penijõele (suurim paadisa-
dam Matsalu siselahes), Kloostri 
alla, Kasari jõe äärde ja Suitsu jõe 
alamjooksule. Jõekallastele oli ehi-
tatud hulgaliselt paadikuure, millest  
kõige vanemad, kalamajadeks nime-
tatud, asusid Suitsu jõe ääres [1]. 
1960. aastateks olid veneteed kinni 
kasvanud. Tänapäeval kasutavad 
Kirikuküla kalurid teist vanapärast 
paaditüüpi – lootsikut.

Sõjaeelsel ajal oli Matsalu laht 
üks tähtsamaid veelindude kütti-
mise paiku Eestis. Tallinna, Haapsalu 
ja Lihula jahiseltsidel olid siin jahi-
maad, mille valvamiseks palgati 
ametisse roovahte. Nende ülesanne 
oli ka tasu eest jahimehi sõidutada. 
Tuntuim oli Tallinna jahimeeste seltsi 
roovaht ja paljude linnuteadlaste 
saatja Ferdinand Nurk ehk Nurga 
Värdi (1896–1974) Kirikukülast Paali 
talust. Ta oli suurepärane Matsalu lin-

1965.	aastal	kirjutas	Olav	Renno	vast	loodud	matkaraja	kohta	nii:	
„Et anda loodushuvilistele võimalust jalgsi paremini tutvuda kaitseala maastikuga, on tä-
histatud matkarada. Rada algab looduskaitseala keskusest Penijõel. Paadikuuride juures 
ületame jõe kitsa silla kaudu ja liigume piki Penijõe vasakut kallast roostike poole. Penijõgi 
on praegu väheste käänakutega lai kanal. Endisest ojast on säilinud väheseid lookeid, mil-
lest üht näeme kaitseala paadisadama vastas. 

Edasi jääb jõest vasemale nn. ornitoloogiline proovilapp, ligi 60 ha suurune maa-ala, kus 
linnu-uurijad otsivad üles ja registreerivad iga pesa. Siin pesitseb igal kevadel keskmiselt 
200 paari linde. Piki kaldavalli jõuame roostiku äärde. Kuni juuni lõpuni võib siin, nn. poge-
riaugu vastaskaldal, kuulda roostikust hüübi „möirgamist” ja rästas-roolinnu karedat laulu. 
Aeg-ajalt sulistavad kõrkjastikus vesikanad ja pardid. Penijõge palistavad penikeeled ja 
kupulehed, allpool pogeriauku õitseb suvel palju valgeid vesiroose. 

Nüüd läheme veidi tagasi ja sammume mööda Lõpe valli jõest kaugemale, üle rannanii-
du paistva puudega palistatud Saare kõrgendiku poole. Käesoleva sajandi esimesel veeran-
dil oli seal mitmeid kalurionne ja roostikupiir sealt palju kaugemale läände ei ulatunudki, ai-
nult rannaäärtes oli sajasüllane rooriba. Lähemast külast üle versta eemal, nn. Saare mäel, 
oli ka kõrts, mille rentnik peamise sissetuleku sai talvel, mil talitee viis siitkaudu Martnasse. 
Huvitav on märkida, et kohanimi Saare esineb Matsalu randadel väga sageli. 

Saare mäelt läheme Kivi lepiku suunas ja sealt juba mööda Äärenurga rannakarjamaad. 
Mitmel pool märkame keppide ja siltidega tähistatud linnupesi – nii saavad matkajad mai-
kuul hõlpsasti tutvuda kiivitaja, meriski, mustsaba-vigle, liivatülli ja mitmete teiste ranna-
lindudega [---]. Matkaraja 9 km variant, mille läbimiseks kulub 4–5 tundi, kulgeb Suitsu silla 
juurest tagasi läbi Kirikuküla” [6: 87–91].
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Lootsik on Penijõe kandi meeste peamine sõiduriist. Kirikuküla kalur Ants Sibul naasmas 
kalapüügilt
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dude tundja, temalt pärinevad mitme 
haruldase linnu esmavaatlused. 

Penijõe lähedal otse lahe ääres, 
Saare ranna kõrgemal kingul Saare 
talus (kunagine taliteeäärne kõrts) 
elas roovaht Jaan Elbing (1890–
1939). Kõrgvee ajal jäi Saare mägi 
teistest rannaaladest eraldatuks ja 
peremees sai „suure maaga” ühendust 
pidada ainult lootsiku abil. Sealsamas 
kingul oli tal ka veidi põllumaad – 
lapike kehva rannikupinnast [1].

Kirikukülas Viita heinaaia (puis-
niidu) servas Viita talus elas Tõnis 
Nurk (1895–1960), kes noorena 
pidas samuti roovahi ametit. Tema 
teadlik elu möödus Matsalu lahel 
kalastades. Talviti elas Tõnis kodus, 
kuid kogu jäävaba aja veetis ta 
Matsalu lahe rooväljade keskel mõr-
rapüügil ja elas Kasari jõe kaldavallil 
„rookolli onnis”. Tõnis Nurgast on 
kirjutanud Jüri Piik oma jutustuses 
„Matsalu roostikus” [5].

Suuri muutusi siinses maastiku-
pildis tõid kaasa 1927.–1937. aastatel 
tehtud jõgede süvendustööd. Väga 
kujukalt näitab Matsalu lahe sise-
osa kiiret maastumist lahe kagusopi 
kunagise kõige linnurikkama ala, s.o 
Penijõe Saare ranna vabaveeala kadu-
mine vähem kui kümne aasta jook-
sul. Pärast Kasari jõe lõunapoolse 
haru (Kloostri jõe) süvendamist 
1935. aastal ja Suitsu jõe alamjooksu 
ning Penijõe süvendamist püsis Saare 
ranna vabaveeala veel mõne aasta. 

1938. ja 1941. aastal oli kuivenemine 
juba hästi märgatav. 1966. aastaks oli 
Saare rannast vabavesi kadunud ja 
kogu ala kattunud taimestikuga [1].

Viita	talu	ja	puisniidud.	Viita talu 
elamu ja rehealune ehitati 1930. aas-
tate esimesel poolel. Uue hoone kõr-
val paiknes vana madal rehielamu, 
mis hiljem lammutati. Viita heinaaia 
põhjapoolsemas servas oli Viita-Sepa 
talu, mille eluhoone oli suitsutare. 
Korsten ehitati alles 1930. aasta 
paiku. Sepikoda asus värava taga 
karjamaal – Sepa mäel. 

Viita talupere karjatas aastaid puis-
niidul lambaid. Talvel olid loomad 

Viita-Sepa paekivimüüridega lau-
das. Hiljem hakati lambaid ületalve 
hoidma talu eluhoones, kuni ühel 
lumerohkel talvel maja katus sisse 
vajus. Pärast seda enam lambaid ei 
peetud ning Viita ja Viita-Sepa niidud 
olid aastaid hooldamata. 1994. aastal 
hakati Matsalu looduskaitsjate eest-
võttel siin puisniitu taastama. Paaril 
suvel võtsid talgulised maha võsa 
ja järgnevatel aastatel niideti võsast 
puhastatud ala [4]. Alates 2001. aas-
tast on Viita puisniitu igal aastal nii-
detud ja hein koristatud.

Siinse kandi puisniitudele ja met-
saheinamaadele olid eriomased 
heinaküünid, eriti Matsalu metsa 
heinamaadel. Kasari luhal, aga ka 
Suitsu ja Penijõe luhtadel kasutati 
heinaküünide asemel vaikuhjalava-
sid. Need ehitati heina kaitseks vee-
tõusu vastu. Maasse rammiti tugevad 
vaiad, mis ulatusid poolteist meetrit 
üle maapinna, vaiad ühendati ülal 
põiklattidega, mis punuti läbi kase-
okstega. Nii saadi kõrged lavad, mille 
alt õhk vabalt läbi pääses; sinna pai-
gutati kuhjad [1]. 

Poldriala. Penijõe matkarada kulgeb 
enamjaolt mööda vana poldrivalli. 
Selle loomise aeg jääb nõukogude 
aega, mil lähiümbruse suurmajan-
did, eelkõige Lihula sovhoos, otsisid 
võimalusi, kuidas kasutada põllu-
majanduskõlvikuid. Nende plaanid 
aga sattusid üldjuhul vastuollu loo-
duskaitsega. Nii plaaniti 1959. aastal 

Vaade Viita heinaaia ehk puisniidu servale. Nagu enamik Eesti puisniite oli ka see vahepeal 
aastakümneid kasutusest väljas, ent on nüüdseks taastatud ja hooldatud

Matkarada läbib karjatatavaid alasid, sestap on kohtumine šoti mägiveistega tavaline. Siin on 
veised roninud poldrivallile
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Penijõe vasakule kaldale polder-
süsteemi, mis oleks hävitanud ühe 
põhilise ornitoloogilise vaatluspaiga 
(proovilapi) [7], omaaegse linnu-
rohke Lõpe heinamaa. Õnneks jäid 
tööd pooleli, kuigi suurem osa valle 
jõuti kokku kuhjata. Kaguosa niidust 
künti tükk üles, tekkis nn Penijõe 
uudismaa. 

1980. aastate keskpaigani karjatati 
alal sovhoosi noorkarja, hiljem oli 
niit majandamata ja kulustus ning 
kasvas roogu ja võssa. Poldrivalli 
sisse jääval Lõpe heinamaal ja uudis-
maal on eri aegadel küll karjatatud, 
küll üritatud leida muid mooduseid, 
et piirata võsastumist. 1980. aastate 
keskpaigast 1990. aastate keskpai-
gani oli niit kasutuseta. 1990. aastate 
keskel võeti natukene võsa, suure-
mad võsatööd tegi rotovaator Lõpe 
heinamaa lõunaosas 2003. aastal. 
Alates 2002. aastast on proovilapi 
ala uuesti kasutusel karjamaana [3].

Rajapunktid.	 Penijõe matkarada 
kulgeb läbi karjatatavate alade. 
Praegu võib siin kohtuda roostikku 
ja luhaheinamaid hooldavate šoti 
mägiveistega, kõrgematel ja kuive-
matel niitudel aga hobuste ja lam-
mastega. Matkaja peab arvestama, 
et kariloomi ei tohi häirida. Rajale 
on parem minna ilma lemmikloo-
mata või hoida lemmikloom kindlasti 
rihma otsas. Karjaaedade läbimiseks 
tuleb kasutada ettevalmistatud läbi-
käike.

1. Penijõe parkimisplats, bussi - 
peatus, puhkekoht ja info-
stendid. Parkla servas on kaks 
rookatusega puhkekohta, kus võib 
lihtsalt puhata või piknikku pidada. 
Suurel teabetahvlil on rahvuspargi 
kaart ja muu vajalik info. Teisel pool 
parkimisplatsi servas on Penijõe mat-
karaja skeem ja suunaviidad.

2. Prandi oja saab alguse Lihula 
linnast. Kuni 1997. aastani jõudis 
linna puhastamata heitvesi Prandi 
oja kaudu Penijõkke ja sealt Matsalu 
lahte. Reostust sattus Prandi ojja 
hulgaliselt ka ümberkaudsetelt põl-
dudelt. Seetõttu oli Penijõgi väga 
reostunud. 1997. aastal valmisid 
Lihula linna reoveepuhastusseadmed 
ja reostuskoormus vähenes, samuti 

on tunduvalt kahanenud põlluma-
jandusreostus. Peale Prandi oja üle-
tamist näeb matkaja kaht suunaviita. 
Siin saab valida sobiva raja.  

3. Penijõe paadisadam. Üle jõe, 
Penijõe paremal kaldal, võib näha 
Penijõe endisi sadamahooneid. Veel 
2001. aastal sai siit teha paadiekskur-
sioone Matsalu lahele. Praeguseks 

on suvine veeseis Penijões ena-
masti nii madal, et suuremate 
reisipaatidega siit enam välja ei 
pääse. Ekskursioonid algavad nüüd 
Kirikukülast, Suitsu kalurionnide 
juurest. Sadamana on seda paika 
kasutatud juba ammustest aegadest, 
varem ilmestasid Penijõe kaldaid sel-
les kohas paadikuurid. 
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4. Sirge lõik Penijõe vasa-
kul kaldal viib matkaja niitude ja 
karjamaade vahele. Vasakule jää-
vad karjatatavad niisked niidualad. 
Karjatamine katkes 1980. aasta-
tel peaaegu kümneks aastaks. Selle 
ajaga ala kulustus, roostus ja kasvas 
võssa, mille tõttu muutus suuresti 
ka siinne linnustik. Varem arvukalt 
pesitsenud kurvitsalised, nagu tut-
kas ja niidurüdi, on alalt kadunud. 
Lisandunud on kulustunud aladele ja 
põõsastikele tunnuslikud liigid. 

1990. aastate teisest poolest alates 
on ala pidevalt suuremal või vähemal 
määral hooldatud, selle tulemusena 
on uuesti suurenenud kiivitajate, 
punajalg-tildrite ja tikutajate arvu-
kus. Kohata võib ka suur-koovitajat 
ja mustsaba-viglet, samuti roostiku- 
ja puistulinde, nagu rootsiitsitaja ja 
salu-lehelind.

5. Koprapesa. Koprad hakkasid 
Penijõe selles osas aktiivsemalt tegut-
sema 2004. aasta kevadel. Jõekaldal 
võib näha kobraste tegevusjälgi. 
Praeguseks on see koprapesa maha 
jäetud ja koprad on asunud elama 
vaatetorni läheduses.

6. Koprapesa. Penijõgi teeb siin 
looke ja vastaskaldal on hästi näh-
tav teine suur, nüüdseks hüljatud 
koprapesa. Koprad on vaadet ka ise 
avardanud, võttes maha jõe kaldal 
kasvavaid suuri puid.

7. Penijõe linnuvaatlustorn, 
puhkekoht. Tornist avaneb vaade 
Penijõele, mis voolab läbi laiaulatus-

liku roostiku Kasari jõe poole. Torni 
alla on ehitatud kaks rookatusega 
puhkekohta ja teabetahvel. Sellel on 
kirjeldatud roostiku elustikku ja tut-
vustatud mõningaid siin kasvavaid 
taimeliike ja elutsevaid linde-loomi. 
Suunaviidad näitavad kätte edasised 
rajavalikud. Kõige lühema valikuna 
(variant a) võib torni juurest tuldud 
teed mööda tagasi minna. Edasi lii-
kudes võib kohtuda vahva välimu-
sega šoti mägiveistega. Loomi ei tohi 
häirida ega hirmutada. Veised  on 
inimese lähedusega harjunud, ena-
masti ei tee nad inimestest välja, 
kuid aeg-ajalt võivad uudishimuli-
kult läheneda.

8. Poldrivall. Purre viib üle kraavi 
vanale poldrivallile. Valli mööda 
edasi minnes jäävad vasakule valli 
kaevamisel tekkinud lombid, milles 
kasvavad pilliroog, hundinui, kollane 
võhumõõk ja muud märjale alale 
iseloomulikud liigid. Veelompidele 
kogunevad mitmesugused ujupardid. 
Paremale jääb ulatuslik roolaam, nn 
Lihula meri, kus võib kuulda-näha 
paljusid roostikuvärvulisi, roo-loor-
kulli, öösel ka hüüpi.

9. Kõrelombid. Matkaraja kõr-
vale ja Saare mäe lähedusse on raja-
tud seitse kõrelompi. Kõresid on siia 
taasasustatud alates 2000. aastast. 
Üks asustamise edukuse näitajaid 
on häälitsema hakkavad suguküp-
sed isased. Juttselg-kärnkonn ehk 
kõre oli endistel aegadel Lääne-Eesti 
rannikualadele väga omane liik, 
kuid rannaalade kasutuse vähene-
des kadusid rannaniitudelt ka kõrele 
sobivad elupaigad.

10. Vaateplatvorm ja teabetah-
vel. Vaateplatvormilt avaneb vaade 
Saare mäele – väiksele kingule, mille 
kariloomad on söönud madalmuru-
seks; siin võib märgata vana Saare 
talu varemeid. Samuti avaneb siit avar 
vaade suurele osale karjatatavast alast. 
Vaateplatvormilt on hea jälgida linde. 
Infotahvel annab ülevaate karjatami-
sest ja selle vajalikkusest ning tutvustab 
kõre taasasustamist ja talle sobivaid elu-
tingimusi. Vaateplatvormi juurest kul-
geb matkarada ikka mööda poldrivalli. 

Rada kulgeb üsna pikalt Penijõe vasakul kaldal, kus avaneb vaade heina- ja karjamaadele ning 
sealsele linnustikule

Rajal võib kohata mitut liiki linde. Sookiur aiapostil
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11. Saare soon. Tasasel maasti-
kul voolates võivad jõed oma voolu-
suunda muuta. 1798. aastal trükitud 
Mellini atlase kaardil võib näha, et 
Penijõgi oli tol ajal veel Suitsu jõe 
lisajõgi. Järgmisel kaardil, mis päri-
neb 1844. aastast, voolab ta aga juba 
iseseisvalt merre. Endisest Penijõe 
voolusängist on praeguseks alles aeg-
lase voolu ja mitme laiendiga ojake 
– Saare soon. Siin leiavad endale 
sobivaid kudemispaiku rohukon-
nad ja toitumiskohti kurvitsalised. 
Matkaraja märjemad kohad on sageli 
just Saare soone harud. 

12. Metsastunud ala. Siin jõuab 
matkarada karjatatavalt alalt märg-
alale tüüpilisse puistusse, mis on 
tekkinud kunagistele karja- ja hei-
namaadele. Puudest on ülekaalus 
hall lepp, palju on saart ja toomingat. 
Puude ümber on keerdunud humal. 
Põõsastest on tunnuslikud paaks-
puu, türnpuu, pihlakas ja lodjapuu. 
Taimestik on suhteliselt hõre, kevadel 
õitsevad ülased ja sinililled, märjema-
tes kohtades varsakabjad. Raja ääres 
lookleb vana kiviaed, millel nüüd kas-
vavad puud ja maikellukesed. Siin on 
kuulda ja näha mitmelaadseid metsa-
linde, nagu rästad, punarind, lehelin-
nud jpt. Märjemal ajal võib metsarada 
muutuda poriseks ja seetõttu on siia 
rajatud laudtee.

13. Vanad heina- ja karjamaad. 
Järgmine suunaviit juhatab meid 
rajaosale, mis läbib kunagisi karja- 
ja heinamaid, ent need on nüüd 
võsastumas. Seejärel jõuab rada 
Rannametsa talu puisniidule, siis jälle 
karjamaale. See karjamaa on oma ole-
muselt üleminekuala madalamatelt 
jõeäärsetelt niitudelt kõrgemale loo-
niidule. Suunaviida juures saab taas 

valida  rada: kas minna otse edasi 
kuni Rannametsa talu juurde viiva 
teeni, keerata sealt vasakule ja minna 
tagasi Penijõe parklasse (variant b) või 
pöörata paremale ja suunduda Viita 
puisniidule (variant c). 

14. Loopealne ehk alvar. 
Ületanud karjamaa, jõuab rada loo-
pealsele ehk alvarile. Loopealsed on 
Lääne-Eestile väga iseloomulikud 
liigirikkad kooslused, kus paepealsel 
lasub õhuke huumusrikas mullakiht. 
Siin karjatatakse lambaid ja tänu sel-
lele on loopealne madalmurune. 

15. Viita puisniit ehk Viita talu 
heinaaed on juba alvarilt kenasti 
näha. Puisniidu servas on eraoman-
duses telkimisplats püstkojaga. Viita 
puisniitu hooldab maaomanik 4,4 ha 
suurusel alal. Puisniidul võib näha 
üksikuid suuri puid ning väikesi 
puude-põõsaste rühmi vaheldumas 
lagedamate aladega. Värvikirevaks 
muutub siin varakevadel, kui õitse-
vad sinililled ja ülased, hiljem mai-
kellukesed, suvel härghein ja mitut 
liiki käpalised. Puisniidul võib liikuda 
pärast heinaaega, aga matkajaid siin 
seisma jääma ei pea, sest rada ise kul-
geb vaid puisniidu servani.

Kirikuküla tee ääres, puisniidu 
kaguservas, on väike parkimisplats. 
Parkla kõrvale on paigaldatud suur 
piirkonna kaart, Viita puisniitu tut-
vustav suurem teabetahvel ja mat-
karaja suunaviit ning infostend. 
Siit edasi võib keerata vasakule ja 
minna Penijõele mööda külateed 

(variant d) või liikuda tuldud teed 
tagasi (variant c) ja Rannametsa talu 
juurde viivat teed mööda Penijõele. 
Retke võib alustada ka siit ja läbida 
raja vastupidises suunas. 

16. Penijõe mõis rajati 1835. aas-
tal hilisklassitsistlikus stiilis Lihula 
mõisa karjamõisaks. 1907. aastast 
kuulus mõis Johannes von Wetter-
Rosenthalile. Sõjaeelse Eesti vabariigi 
ajal tegutses siin põllutöö- ja karja-
kasvatajate kool. Alates 2000. aastast 
asub mõisas Matsalu kaitseala kes-
kus. Praegu on siin esimesel korrusel 
keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare 
regiooni ja keskkonnaagentuuri 
ametiruumid ning teisel korrusel 
RMK Lääne-Eesti piirkonna ruumid 
ja Matsalu looduskeskus koos RMK 
teabepunktiga.   ■
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Karjamaa ja puisniidu vahele jääb loopealne. Siin karjatatakse lambaid

Penijõe kaldal kasvab mitu õunapuud, mis 
loovad eri aastaaegadel jõeäärsele avarusele 
kena vaheldust
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Eesti Madalmeri ja 
saar	selle	südames
Jaan	Laas

Paljud on otsinud Rootsi kuninga Ingvari ja teiste kuningate haudu mitmelt 
poolt Eestist. Ent oluline oleks leida ka mõni eelviikingiaegne (600–800) 
või viikingiaegne (800–1050) laagriala, kindlustatud laagrikoht või suurema 
sõjalaagri paik. Ürikute järgi laastasid nad Läänemere idarannikul lausa  
suvede kaupa. Selleks pidi neil siinmail olema vähemalt mõni laagrikoht  
või baaslaager.  

Ynglingite saaga kolmekümne 
teises peatükis on kirjas: 
„Kuningas Eysteinni poeg 

Yngvarr oli seejärel kuningas 
Rootsimaa üle. Ta oli vägev sõja-
mees ja oli tihti sõjalaevadel, sest 
siis oli jälle Rootsimaal palju sõdu 
mõlemate, nii taanlaste kui ka ida-
meestega. Kuningas Yngvarr tegi 
rahu taanlastega ja võttis ette sõja-
käigu Idateele. Ühel suvel viis ta 
väe välja ja sõitis Eestimaale ning 
sõdis seal suvel paigas, mille nimi on 
Kivi. Seal tulid eestlased välja suure 
väega ja nad pidasid lahingu. Seal oli 
vapper vägi, et rootslased ei saanud 
vastu. Seal langes kuningas Yngvarr, 
kuid tema vägi põgenes. Ta oli mae-
tud sinna mereranna lähedale. See 
on Adalsyslas. Rootslased sõitsid 
pärast seda kaotust koju. Nii ütleb 
Thjoodolfr:

On öeldud,
Et Yngvarri
Sysla sugu surmanud on
ja lainete südames
hiilgava kuninga ihhu 
eestlaste vägi haavad lõi 
ja Idameri
kõrget surnut
maheda lauluga
lõbustab” [2]. 

Selgituseks selle tsitaadi kohta 
tuleb lisada, et kuningas Yngvarri 
surm on dateeritud aastasse 600 

või 7. sajandi algusesse. Kirjeldatud 
lahing peeti tõenäoliselt Läänemaal. 
Ent pole teada, kus oli/on koht 
nimega Kivi (at Steini). Idameri 
tähendab luulereas Läänemerd.

Ingvari surmast on mujalgi vana-
des allikates juttu ning veelgi rohkem 
on asjaomaste luuleridade tõlgen-
dusi. Ka eespool toodud värsse on 
mitmeti tõlgitud ja tõlgendatud. Üks 
versioon Rootsi kuninga Ingvari käe-
käigust on järgmine:

„Kõikjal sai teatavaks,
Et Ingvari

Sysla sugu 
On surmanud, 
ja et eestlaste vägi 
hiilgava kuninga ihhu 
haavad lõi 
Madalmere südame lähedal” [1]. 

Sedasama on nii või teisiti toeta-
nud mõned teisedki kirjasõnalised 
viited. 

Mõnes analüüsivas kirjutises on 
esile toodud vanema luule tõlgenda-
mise vääratused, oletades, et Ingvar 
ei langenud mitte Kivi-nimelises 
maakohas, vaid hoopis „lainete 
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südames” ehk siis kuskil saarel. 
Arvestades skaldiluule poeetiliste 
metafooride rohkust ja keerukust, 
võib oletada, et Ingvar langes vahest 
koguni Kivi-nimelisel saarel, mis 
asus kuskil madala mere keskel. Kus 
võis olla Eesti rannikualadel meri, 
mida Rootsi viikingite eellased nime-
tasid Madalmereks? Kas see saar võis 
asuda madalas meres selle südame 
ehk siis keskpaiga lähedal? 

Läänemaa	rannikuala	1400	aastat	
tagasi. Viimastel aastatel tehtud 
täppis uuringutega on tehtud kind-
laks, et jääajajärgne maatõus on 
Eesti läänerannikul olnud viimase 80 
aasta jooksul umbkaudu millimee-
ter aastas. Kui arvestada mudelite 
veavõimalusi ja ka seda, et maatõus 
on sajandite vältel aeglustunud, 
võiks viimase paarikümne sajandi 
kohta rehkendada maatõusuks kuni 
1,5 mm aastas (on ka märksa suure-
maid ja väiksemaid hinnanguid). 

Järelikult on 1400 aasta jooksul 
meie läänerannikul maa kerkinud 
või siis meri taganenud ligikaudu 2,1 
meetrit. Mõne eksperdi meelest võib 
maatõus olla veelgi suurem. See on 
muutnud mereranna ja lahtede kuju, 
üksiti toonud kaasa muutusi asustu-
ses ja rahvale elatist andvates tege-
vusalades. 

Eriti suures ulatuses on maatõus 
kujundanud ümber rannajoont ja 
kärpinud veealust pinda Läänemaa 
lõunapoolses osas, nüüdisaegse 

Matsalu lahe lõunarannikul. 1400 
aastat tagasi olid suured maa-alad 
Matsalu lahest lõuna pool veel 
mere all. Omaaegne madalaveeline 
meri ulatus paikadeni, kus nüüdis-
ajal asuvad Penijõe ja Kirikuküla 
keskus. Lihula suur paepank ja 
maalinna ase olid merele märksa 
lähemal. Tänapäeval Saastna pool-
saarena tuntud maa-ala oli aga veel 
rannikumere saar. Muust lõuna- ja 
idapoolsest maast eraldas seda suur 
ja lai mereala – Sauemeri, mis nüüd 

on jäänud täiesti maismaale. Ehk siis 
meri on jäänud kuivale ja nüüd kan-
nab suur tükk madalat maad nüü-
disaegsel kaardil kummalisel kombel 
nimetust Sauemeri. 

Sama lugu on juhtunud oma-
aegse Lihula merega, mis asus kahe 
suure jõe, Tuudi ja Penijõe vahelisel 
alal ning ulatus lõuna suunas täna-
päeval Penijõe ning Kirikuküla nime 
kandvate paikadeni. Nüüdisajal on 
Lihula meri samuti lihtsalt madal 
rohumaa Matsalu lahe rannikul. 
Olukord meenutab kangesti Kuu 
meresid, mis kõik on kuival ja tol-
musel pinnal.

Ka merelaht, mida me praegu 
nimetame Matsalu laheks, küündis 
märksa kaugemale ida poole ning 
oli tunduvalt laiem. Toonane kagust 
lahte suubuv jõgi – nüüdne Kasari 
– oli suudme läheduses veerohke ja 
väga lai, nii et oli raske leida piiri, kus 
lõppes jõgi ja kus algas merelaht. 

Kunagise suure jõe suudme lähe-
duses, keset madalmere lahte, oli 
aga juba 2000 aastat tagasi paari 
hektari suurune saar, mis ulatus 
merepinnast kaks kuni kolm meet-
rit kõrgemale. Paraku ei tea me, kas 
sellel saarel oli kunagi olnud püsiela-
nikke. Ent on kindel, et ammustel 
aegadel kerkis saar maatõusu tõttu 

¥ 2. Laserlokaatori (LIDARi) abil saadud andmepilved aitavad geodeetiliste eriprogrammidega 
luua maapinna reljeefi ja selle koetist kajastavaid värvipilte. See annab täpselt edasi Neidsaare 
mäe ja selle lähema ümbruse reljeefi iseärasused 

¥ 3. Ruumiline 3D-kujutis pinna koetise ja eri alade kõrguste kohta võimaldab kujutada 
uurimisobjekti täppisandmete alusel. Kui muudame seejuures kõrgusandmete ja 
horisontaalparameetrite omavahelisi proportsioone, on meil lihtsam objekti analüüsida. 
Sedalaadi sihipäraste manipulatsioonidega on võimalik teha nähtavaks ja teha 
kindlaks uuritava objekti mitmesuguseid, rohkem või vähem varjatud iseärasusi, mis 
tavaproportsioonide korral võivad jääda märkamatuks. Et saada pinnareljeefi vertikaalsuunas 
parem ülevaade, on pildil objekti kujutatud suure võimendusega. Joonise värviskaalal on 
toodud värvidele vastavad kõrguste diapasoonid detsimeetrites  
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lahepõhjast vähehaaval päevaval-
gele ning võttis üha kindlama ja 
kivisema kuju. Järgnevate sajandite 
jooksul võis saar ja selle keskmes 
olev väike kõrgendik kujuneda tea-
tud asjaoludel soodsaks laagrikohaks 
mere tagant laevaväega tulnud sis-
setungijatele. Tõenäoliselt võis see 
olla juba 600. aasta paiku, kui algas 
eelviikingiaegne, Rootsi aladelt läh-
tunud ekspansioon Läänemere ida-
kaldale. 

Umbes 1400 aastat tagasi, 
600. aasta paiku, paiknes saar oma 
kõrgema osaga mitu meetrit üle 
merepinna. Seda ümbritsenud ula-
tuslik ala oli aga veel 1,4 kuni 2 
meetri sügavuse madalmere all. 
Seega asus saar justkui avara madal-
mere südames.

Viikingiaeg	ja	madalmeri.	Eesti mui-
nasaeg hõlmab üht üsna pikalt kest-
nud perioodi: viikingiaega. Selle, 
koos eelviikingi ajaga ligikaudu 
poole tuhande aasta pikkuse ajastu  
(600–1050) lõppedes, umbes alates 

1200. aastast, hakati Rootsi, Taani 
ja Norra aladel kujunevates riiki-
des kõike minevikus toimunut ning 
seni rahva mälus talletatut tagantjä-
rele üles kirjutama. Sündisid saagad, 
mahukad vanu pärimusi, muis-
tendeid ja kangelaslaule sisalda-
vad teosed. Eesti keeles on tuntuim 
mütoloogiliste ja kangelaslaulude 
kogumik „Vanem Edda”, mis aval-
dati tõlgituna islandi keelest eesti 
keelde 1970. aastal. See kogumik on 
jõudnud meie kätte küll islandlaste 
vahendusel, kuid esindab ka teiste 
skandinaavia rahvaste, laiemalt võt-
tes kõikide germaanlaste ja võib-olla 
kogu Põhjamaa muistseid pärimus-
lugusid. 

Saagades on viiteid ka Eesti ala-
del toimunud sündmuste kohta. 
Vähemalt ühel juhul tuleb meie 
arvates sealsesse pärimusse suhtuda 
väga tähelepanelikult, sest sellega on 
võimalik seostada kindlate paikade 
geograafiliste muutuste loogilisi ahe-
laid ning leida ka muid jäljeseoseid. 
Ühe sellise vihje annab kohanimi 

Madalmeri. Nõnda nimetasid seda 
veevälja retklejad: tõenäoliselt laius 
see meri nüüdsest Matsalu lahest 
kaugele lõuna ja ida poole. Selle 
kagunurka suubus veerohke jõgi 
(nüüdisajal Kasari), lõunakaarest ja 
põhja poolt suubusid lahte veel mitu 
tollal paadiretkedeks kohast, laia ja 
veerohket jõge. 

Selle madala mere lähemas ümbru-
ses oli juba 600. aasta paiku võrdlemisi 
hästi arenenud põllumajanduse ning 
loomakasvatusega  rahvarohke ala.  

Mitu	 märki	 viitab	 inimeste	 käte-
tööle.	 Platoopind, millelt kerkib 
„Neidsaare mägi”, on läänepoolsel 
küljel enamjaolt tasase pinnamoega 
ja väga ühtlase kõrgusega. Suurel 
alal ei ole märgata looduslikke pin-
namoodustisi ega suuremaid raud-
kive või kivikülvi. Vallmoodustise 
välispind ja hari on aga kaetud tihe-
dalt kokku kuhjatud raudkividega. 
Miks on kivid külvatud peaasjalikult 
vaid vallseljaku välisküljele ja selle 
harjale? Miks kivikülv algab jalamilt 
peaaegu täpselt ühesuguselt kõrgu-
selt? Mis võiks olla sellise loodi aetud 
platoo ja vallmoodustise kivivoodri 
kujunemise/kujundamise põhjus? 

Platoolt kerkivate nõlvade alus-
kõrgus ehk loodusliku künka kül-
gedest kujundatud võimaliku 
vallmoodustise alus, mida markee-
rib joonisel punakaslilla kõrgusvärv 
(¥ 2), kulgeb väga stabiilselt ning 
on peaaegu ideaalselt seotud (puna-
kat värvi vöönd objekti ümber) nii 
kõrguse kui ka võimaliku vallmoo-
dustise esi- ja tagaküljega, ühendades 
kogu objekti tervikuks. Vöönd algab 
2,24 meetri kõrguselt üle merepinna 
ja ulatub 2,64 meetrini. Hämmastav 
on selle stabiilsus ja nõlvuse ühetao-
lisus. Tekib küsimus, kuidas on loo-
dusjõud seda aluspinda nii hoolikalt 
saanud tasandada ning ka nõlvade 
kalde peaaegu kõikides ilmakaartes 
sedavõrd ühtlaseks lihvinud, kuigi 
tuuled on puhunud ja hoovused lii-
kunud kogu aeg eri suundades. 

Üllatava seiga toob esile joonisel 
helesinisega tähistatud kihi paigutuse, 
kulgemise ja servade üldkuju (pildi 
kagupoolne serv). Seda kihivärvi on 
näha vallmoodustiste ülaservades, aga 
ka teatud üllatusena täiesti eristata-

¥ 4. Läänepoolse vallseljandiku võrdlemisi järsu nõlva pind on läänepoolselt küljelt kaetud 
maakivikihiga – nagu omamoodi soomuskate. Iseäralik tundub see, et kivipinnad tulevad 
nähtavale just vallseljandiku jalamil, ühesugusel kõrgusel. Vallseljandiku idapoolne külg 
on aga ilma märgatavate suuremate kivideta. Pika aja jooksul, alates 3. sajandist kuni 
9. sajandini, oli skandinaavlastel eelviikingiaegadel ja ka hilisematel viikingitel laialt kasutusel 
ehitustehnoloogiline tava rajada elu- ja laagripaikade kaitseks kividest ning tihendatud pinnasest 
kaitsevalle. Kivid kuhjati vajalikku kohta valli alale kokku, nende vahed täideti pinnasega ja 
tambiti seejärel kinni. Vajaduse ja võimaluse korral tugevdati valli puitvaiadega. Võib-olla püüti 
niiviisi 600. aasta paiku kaitsevalle rajada ka Neidsaarele. Kui lähtuda sellest oletusest, ilmneb, 
et tööd jäid pooleli. Suur hulk kive jäi nõlvade ümbruses vallidesse lõplikult paigutamata 
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vana madalama, tumesinise värviga 
tähistatud kihil (vt pildi allosas, kagu-
poolne serv). Seal on helesinine viirg 
selgelt näha, ühtlasi loogilises seoses 
struktuuri teiste osadega. 

See ümbritsevast maapinnast sel-
gelt kõrgemale ulatuv, madalat valli 
alust meenutav moodustis seob 
mäe lõunapoolsel nõlvapealsel olu-
lised punktid ühtseks ringliiniks. 
Loodusjõud ei suudaks sellist süs-
teemselt sidusat rajatist luua: seda 
sellisel moel kokku kuhjata ning 
suunata selle otsi vajalike punk-
tide vahel. Arvatavasti on Neidsaare 
tasandatud platoo ja vallmoodustised 
oma praegusel kujul osaliselt (tükati) 
rajanud inimene. Näib, et omal ajal 
sooviti kujundada saarel olnud loo-
duslikust kõrgemast alast (voore 
läänepoolsest osast, aluskünkast) ja 
sellel laiunud kivikülvist, raudkivi-
dest ja kinni tambitud pinnasest ring-
valliga kaitstud laagriala. 

Asunud suurele kivihunnikule 
laagrisse, sündis ka uus kohanimi. 
Arvatavasti oli enne laagripaiga raja-
mist keset seda saart lääne-idasuuna-
lise voore harjal suur kivikangur, mis 
jättis ilmselt kogu saarest tohutu kivi-
hunniku mulje. Võib-olla just sellest 
sündis laagrisse asunud rootslastest 
retklejatel mõte nimetada see koht 
at Stein, mis tõlgituna tähendab ’kivide 
juures, kivide peal; kivi’. Hiljem see 
kohanimi kinnistus ja jäi meresõit-
jate jaoks traagiliste sündmuste tõttu 
kauaks pärimuses püsima. Saagade 
kaudu on see jõudnud tänapäeva. 

Kas	eestlaste	rünnak	lõpetas	kind-
lustustööd?	On ilmne, et kavanda-
tud rajatist ei suudetud kaugeltki 
lõpetada. Ühtäkki jäi kõik pooleli: 
seda võib seletada eestlaste maakait-
seväe rünnakuga. Ühes Ynglingite 
saaga tõlkes on kirjas: „ .. siis ran-
dusid eestlased suure sõjaväega ja 
hakkasid sõdima. Aga maavägi oli nii 
suur, et rootslased ei suutnud panna 
vastu. Kuningas Yngvarr löödi seal 
maha ja rahvas põgenes [---].” 

Neidsaar	 ootab	 põhjalikku	 läbi-
vaatust.	 Meie hüpoteeside kohta 
oleks hea juba lähiajal otsida arheo-
loogiliste uuringute abil selgitusi. 
Madalmere saarel paiknenud küngas 

ja nende lähem ümbrus tuleks põh-
jalikult läbi uurida. Võib-olla leiame 
kivisaarelt ühe eelviikingiaja laagri-
koha ning ehk ka eestlaste esimese, 
ajaloost tuntud suurema võiduka 
lahingu lähtepaiga. 

Too merelahing paatidel-laeva-
del põgenevate ja neid jälitavate 
sõdalaste vahel hargnes tõenäoliselt 
laiale merealale. See võis ulatuda 
edela poole, rööbiti Saaremaa lõu-
narannikuga, kuni Salme väina kal-
lasteni. On ilmne, et alles pärast seda, 
kui põgenejatel õnnestus jälitajatest 
pärast umbes kümnetunnist võidu-
sõudmist või ka purjetamist lahti 
rebida ja ohutu edumaa saavutada, 
võisid nad oma laevadega koguneda 
ning paatides olnud, raskelt haavata 
saanud kaaslaste piinad lõpetada ja 
koos surma saanud sõdalastega kus-
kil harva asustusega paigas kiiruga 
matta. 

Salme juurest ongi leitud kus-
kil kaugemal peetud merelahingus 
langenute laevmatused, mis vas-
tavad üldjoontes oma olemuselt 
Madalmere saarel alanud lahingu 
tagajärgedele. Teatavasti olid Salme 
matuselaevadelt ära korjatud kõik 
sõude- ja purjetamisvahendid, mis 
on andnud põhjust oletada, et mat-
jad tundsid süüd ning kartsid surma-

tud ja ilmselt ka langenud kaaslaste 
tagasitulekut teispoolsusest. 

Võimalik, et kunagise merelahe 
taha ja suurte raudkivide vahele võib 
olla peidetud väärtuslik tükk meie 
ajaloost.   ■

Suur aitäh Tallinna tehnikaülikooli 
geodeesia õppetooli teadurile Silja 
Talvikule, kes aitas töödelda LIDARi 
toorandmeid; Tartu ülikooli paleonto
loogia ja stratigraafiaprofessorile Tõnu 
Meidlale, kes koos ülikooli geomorfoloo
gia ja mitme teise eksperdiga käsitlesid 
minu hüpoteesi positiivse teaduskriitika 
vaimus; Eesti maaülikooli lektorile ja 
doktorandile Tarmo Kallile, kelle koos
tatud maatõusumudeli alusel saadud 
andmeid olen kirjutises kasutanud; Eesti 
rannikualade maatõusu kauaaegsele 
uurijale Tanel Moorale konsultatsioo
nide ja kogemuste jagamise eest. Samuti 
tänan maaameti töötajaid ladusa juur
depääsu eest digikaartidele, ortofotodele 
ja muudele ruumiandmetele.  

1. Selirand, Jüri 1989. Muinasaeg, muinasteadus, 
muinasteadlased. Valgus, Tallinn.

2. Ynglingite saaga 2003. Eesti kirjandusmuuseum. 
Tartu: 57–58.

Jaan Laas (1938) on teadus- ja majandusloolane, 
avaldanud üle kahesaja artikli ja pikema kirjutise 
ning teadustöö aruande, kümmekond mono-
graafiat, osa neist kaasautorina. Viimasel ajal on 
selgitanud välja Eesti muistse vabadusvõitluse la-
hingupaiku.

¥ 5. Neidsaart ümbritsevad tänapäeval üleujutatavad luhaalad. Inimene sinna kuigi sageli 
ei satu. Seevastu on see meelispaik lindudele, omi asju ajavad luhal metsloomadki. Pildil 
suundub Neidsaare poole mitmepealine seakari
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Elame	veel,	tänu		
maailma	fraktaalsusele
Tiit	Kändler

Kuulete – praksatab oksake! Kuulete – väriseb haab! Oh häda, entroopia on 
jälle kasvanud! Oh õnnetust, maailm on muutunud fraktaalsemaks! Nõnda te ju 
ei mõtle, kui metsas elate. Kes selle oksa puruks astus? Kas tal oli üks või kaks 
jalga? Kes end vastu haaba nühkis? Kas tuul või karu? See on eluküsimus.

Mets mürab vahetpidamata, nagu ka meri ja maa. 
Füüsikutel ei ole olnud puudust iroonilisest 
naljasoonest ja nõnda nimetatakse müra, mille 

spektris leidub kõiki sagedusi võrdsel määral, valgeks 
müraks. Valget müra võite näha vaikse lumesaju ajal või 
häälestamata teleri ekraani säbrulisel pildil. Valge müra 
on väljasurev liik, sest digiajastu seadmed lahutavad selle 
oma helidest-piltidest.

Kummalisel	kombel	armastab	loodus	sellist	müra, mida 
ise tekitab. Müra, milles leidub enam madalama sage-
dusega osiseid ja vähem kõrgema sagedusega kompo-
nente. Sellise müra võimsus kahaneb sageduse suurenes 
võrdeliselt. Sellepärast nimetatakse seda 1/f-müraks. Kes 
tahab, võib seda kutsuda hellitavalt roosaks müraks. 

Iga oktaviga kahaneb selle müra võimsus kolm det-
sibelli ehk müral on võrdne võimsus näiteks sageduste 
vahemikus 40 kuni 60 hertsi ja 4000 kuni 6000 hertsi. 
Sellist müra tekitavad nii hulk elektroonilisi seadmeid 
kui ka loodus ise. Roosa müra on maailmale omasemaid 
mürasid: selle taustal kuulevadki loomad enesele tähtsaid 
asju. Inimene kuuleb nõnda, et 40 kuni 60 hertsini tun-
dub olevat sama intervall mis 4000 kuni 6000 hertsini. 

Roosa müra ei ole teada mitte ainult metsas, vaid ka 
paljudes füüsikalistes, majanduslikes ja bioloogilistes süs-
teemides, peaaegu kõigis elektroonilistes süsteemides ja 
DNA järjestuse statistikas. Mõned muusikauurijad kinni-
tavad, et roosa müra on kõigis muusikalistes meloodiates: 
need kalduvad 1/f-laadse spektri poole. Erand on vaid 
mõned moodsad muusikud, nagu Stockhausen. 

Juhuslikud muusikalised signaalid paistavad meie 
ajule mürana, ja liiga staatilised või perioodilised signaa-
lid on tüütud. Mõõdukas juhuslik müra teeb muusika 
meie kõrvadele meeldivamaks, kuna sisaldab ka üllatusi.

Inimese ja loomade kõrvadel on imepärane omadus: 
need suudavad signaali valgest või roosast mürast välja 
rehkendada. Kui mets sahiseb, kuuleme selle taustal ime-
hästi muusikat, aga ka karu mõminat, metsvindi laulu või 
kauget mootorsaagi. Me ei pane enam sahinaid tähelegi.

Küllap	seepärast	on vahel mõnus istuda kohvikus, kus 
helitaustaks on vaid inimeste hääled ja söögiriistade klõbin. 
Must müra ehk üksikute sagedustega helide järgnevus, mida 
saab näha, kui paljundada korduvalt täiesti musta paberi-
lehte – mustale pinnale ilmuvad juhuslikult jaotunud valged 
täpid – on häiriv. Võpatame, kui kelner pokaali maha pillab. 

Kuusk ja mänd on fraktaalsuse musternäited
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Kas	puugid	saavad	elada	ka	toas?
Ühel hommikul leidsin vannitoast 
surnud emase puugi. Pärast seda 
märkasin mitut ringisiblivat puugi-
hakatist, mistõttu tekkis kahtlus, et 
järglasi võib majapidamises leiduda 
veelgi. Kas on võimalik, et emasest 
puugist kuskile põranda- või seina-

prakku maha jäänud munad võivad 
toas edasi areneda? Teadupoolest võib 
puuk muneda ju mitu tuhat muna 
korraga. Kas kooruvad kindlasti kõik 
munad ja kõik vastsed on elujõuli-
sed? Et täiskasvanud puugid levita-
vad mitut ohtlikku haigusetekitajat, 

kas siis tuleb karta ka nende äsja koo-
runud vastseid? Sooviks teada sedagi, 
kas puugihammustusest jääb kehale 
alati mingi jälg või mõnikord ei saagi 
me aru, et puuk on hammustanud.

A.-L. T. Harjumaalt  
(toimetusele on autori nimi teada)

Vastab tervise arengu instituudi viro-
loogiaosakonna teadur	Julia	Geller:
Puukide elutsükkel koosneb neljast 
arengustaadiumist: muna, vastne ehk 
larva, nümf ja täiskasvanud emane või 
isane puuk. Nii vastne kui ka nümf ja 
emane puuk vajavad veritoitu ainult 
kord igas staadiumis, et edukalt koo-
ruda ja saavutada järgmine staadium 
või muneda. Emane puuk peab järglaste 
saamiseks olema loomulikult viljastatud. 

Munade küpsemiseks on vaja sobi-
likku keskkonda ja üldjuhul koorub 
neist looduses umbes viis protsenti. 
Vastsed on väga pisikesed, nõelaotsa 
suurused ja kollakad, seetõttu on neid 
väga keeruline märgata. Vastsed toi-
tuvad peamiselt väikeloomadel, ini-
mese pealt väga harva. Et nad saaksid 
kooruda nümfideks, peab neil olema 
veritoitu, ühtlasi paras temperatuur ja 
niiskus. Looduses jõuab selle arengus-
taadiumini umbes kümnendik vastseid. 

Nümfid on suuremad ja tumeda-
värvilised. On peaaegu võimatu, et 
inimese elupaigas (toas) kõik vastsed 

ellu jäävad. Nende jaoks ei ole see pii-
savalt hea arengukeskkond ennekõike 
seepärast, et puugid on väga tundlikud 
õhuniiskuse ja temperatuuri suhtes.

Puukborrelioosi põhjustavad bak-
terid ei kandu emaspuugilt munadele. 
Vastne, nümf või täiskasvanu puuk 
võib haigusetekitajad saada ainult 
pärast toitumist kandjalooma peal. 
Vähetõenäoline on ka puukentse-
faliidiviiruse edasikanne nakatunud 
emalt munadele: mõned teadusartik-
lid kirjeldavad sellist ülekannet kuni 
ühel protsendil juhtudel.

Puugihammustusest ei pruugi alati 
jälge jääda, kuid paljudel siiski tekib 
kerge punetus ja paistetus. Suuresti 
oleneb see inimese immuunsüstee-
mist: mõni organism ei reageerigi 
hammustusele. 

Punetava ala suurus võib ole-
neda hammustanud puugi staadiu-
mist: mida väiksem puuk (näiteks 
nümf), seda väiksem on jälg. Osal 
inimestel jääb hammustus täiesti 
märkamatuks. Väga tähelepane-

lik tuleb olla siis, kuid hammustuse 
kohale tekivad punetavad laigud, 
mis ajaga suurenevad. See sümptom 
viitab puukborrelioosile. Sel juhul 
tekib kehale migreeruv erüteem ehk 
lokaalne eriomane nahapunetus, mis 
enamasti ilmneb 2–30 päeva pärast 
puugihammustust (tingimusel, et 
puuk oli verd imenud vähemalt 
18–24 tundi). Sellega võib kaasneda 
kohalik sügelus, väsimus ja peavalu. 
Pärast ühe puugi hammustust võib 
kehale tekkida isegi mitu sellist laiku. 

Puukide ja nende levitatavate hai-
guste kohta tasub lugeda veebilehelt 
www.puuk.ee.   ■ 

Verd täis imenud emase otsa on roninud 
isane: nõnda käib viljastamine
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Kokteilipeol aga suudame vestelda, kuna meie aju rehkendab 
kõnest, millele keskendume, roosa müratausta välja.

Meie meeled on rahul, kui kuuleme või näeme maailma 
enesesarnasust, fraktaalsust. Inimene ei armasta vaadata 
merd või mägesid või pilvi taevas mitte seepärast, et end 
paika panna, oma väiksust tunnetada, nagu arvas hiljuti üks 
tunnustatud Eesti filosoof. Inimene armastab merd, mäge-
sid ja rünkpilvi vaadata, kuna need on fraktaalsed, mille iga 
osake äravahetamiseni meenutab suuremat osa. 

See on ka põhjus, miks inimene ei tunneta mäe kaugust 
ega pilve kõrgust ega mere avarust. Meil pole võtta mõõ-
dupuud, kauguse saab paika panna, kui teame, kui suur on 
asi, mille kaugust mõõdame. Me peas käib lihtne triangu-
latsioon, kolmnurkade mäng, aga eksitume sageli, pidades 
paarikümne meetri kõrgusel lendavat lennukimudelit paari 
kilomeetri kõrgusel lendavaks liinilennukiks. 

Kui kättesaamatult kauge on mägi, saame aru vaid siis, 
kui hakkame astuma. Meres ujumisest on valus kõnel-
dagi. Kes teab, kui kõrgele peame lendama, et veenduda 
rünkpilve mittemidagiütlevas udus.

Oksake praksus ja maailm muutus veel jupike fraktaalse-
maks, ühe oksa asemel on meil nüüd kaks või koguni kolm. 
Kui tõstame oksa silme lähedale, ei saa me aru, kas on tegu 
puu enesega või oleme kasvanud praksu peale kümme 
korda pikemaks. Enam ei ole moodne viidata Alice’ile ime-
demaal või peeglitagusele maailmale, aga matemaatik Lewis 
Carroll tabas 19. sajandi lõpul veel matemaatiliselt sõnasta-
mata fraktaalsuse – tõestust tuli oodata sada aastat. 

„Kui sa ei tea, mida ütelda, ütle seda prantsuse keeles,” 
käskis Kuninganna Alice’i imedemaal, mis nõnda meeldis 
kuninganna Victoriale, et ta palus järgmise raamatu ene-
sele pühendada. Selleks sai „Determinantide elementaarne 
käsitlus”, peeglitaguse maa jutud ilmusid kuus aastat hiljem. 

Chercher le philosophe, võime ütelda segase testi kohta. 
Kuid selges eesti keeles saab olla õnnelik maailma ene-
sesarnasuse üle, mis ei lase meil loodusega korda saata 
kõike, mida me eales tahaksime. Küll aga nautida loodu-
ses seda, mida eales oskame.   ■

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Metsa-,	soo-	ja	niiduaabits.		
Eesti	taimekoosluste	määraja
Ann Marvet. Toimetanud Toomas 
Kukk, keeleliselt Ede Kõrgvee. 
Kujundanud Janika Vesberg. Varrak, 
2014. 144 lk
Esimese eestikeelse taimekoosluste 
määraja avaldas Ann Marvet Eesti loo-
duseuurijate seltsi sarjas „Abiks loodu-

sevaatlejale” (1970). Teine raamat sama autori sulest on 
edasiarendatud ja tunduvalt rohkem illustreeritud. Peale 
taimekoosluste fotode leiab siit pilte taimeliikidest, kellest 
on määrajas juttu. Nüüdisajal kiputakse taimekooslusi mää-
rama eelkõige loodusdirektiivist lähtudes, kuid kõnealune 
raamat jätkab meeldival kombel meie rahvusliku taimkat-
teteaduse traditsiooni. Ent Natura 2000 huvilised saavad 
määrajas toodud tabeli abil leida ka eurokoosluse nime. 

Eesti	röövlinnud
Tarvo Valker. Toimetanud Marika 
Mikli, kujundanud Janika Vesberg. 
Sari „Roheline Eesti”. Varrak, 2014. 
231 lk
1976. aastal ilmus sama pealkirjaga 
teos Tiit Randlalt, kes on uue röövlin-
dude raamatu saatesõnas märkinud: 
„Lugedes Tarvo Valkeri uue röövlin-

dude-raamatu käsikirja, üllatas mind enim arvukushin-
nanguid võrdlev tabel: nii palju sarnast ligi pool sajandit 
hiljem! Selle taustal on edulood mõistagi magusamad 
ning kaotused kibedamad”. Kuigi ligi 40 aastaga pole 
röövlinnunduses pealtnäha suuri muutusi toimunud, 
tasub endale uus röövlinnuraamat kindlasti soetada. 
Kasvõi suurepäraste fotode pärast, mille autorid on meie 
linnupildistamise suurkujud.

Tõhela	küla.	Minevikust	tänapäeva
Vaike Hang. Tõstamaa paikkonna 
külad VIII. Pärnu, 2013. 367 lk
Vaike Hang on avaldanud Tõhela paik-
konna küladest seitse ülevaadet ning 
nüüd on ta jõudnud paikkonna nimi-
külani. Tõhela külas oli kõige rohkem 
suuri ja jõukaid talusid, oma väär-
tust tundvaid peremehi-perenaisi. 

Teose eesmärk on anda ülevaade küla arengust ja talude 
saatusest põhiliselt veel mäletataval ajal. Kaugemasse 
minevikku juhatab põliselanike endi kirjapandu. Autori 
aastakümnetepikkune töö Tõstamaa kihelkonna ajaloo 
uurimisel on aukartust äratav ja tuleb nõustuda autori 
sõnadega: „Varasemate külaraamatute lugejad on rõhuta-
nud seniteadmata faktide leidmist oma koduküla kohta. 
Kui see käesoleva raamatuga ka nii on, siis pole kõikide 
oma elust ja talust jutustajate, kirjutajate ning selle raa-
matu kokkuseadja vaev asjata olnud”. Teost saab osta 
Tõstamaa raamatukogust.

Palmid
Urmas Laansoo. Sisuliselt toime-
tanud Krista Kaur, keeleliselt Eda 
Posti. Kujundanud Janika Vesberg. 
Varrak, 2014. 352 lk
Palmid on niivõrd põnevad taimed, et 
isegi mitu paksu ja rikkalikult illust-
reeritud raamatut ei mahutaks kogu 
huvipakkuvat teavet nende suursu-

guste taimede kohta. Palme on kirjeldatud üle 2581 liigi 
ja neid leitakse pidevalt juurde. 

Ligi 200 fotoga teatmeteos on esimene eestikeelne 
mahukam ülevaade taimeriigi printsidest. Botaanilise 
teabe kõrval saab siit aimu palmide paljundamisest ja 
kasvatamisest, sest põhjamaalase jaoks kangastuvad pal-
mid eelkõige toataimedena.

Nüüd	elan	Mustamäel...	Tõsielu	
episoode
Helve Kruus-Sarapuu. 
Keeletoimetaja Sirje Ootsing. 2014. 
144 lk
Tallinna botaanikaaias töötanud dend-
roloogi ilukirjanduslik mälestuste-
raamat sisaldab eluhetki, mida 
žanriliselt on raske määratleda. Autor 

nimetab neid lihtsalt lugudeks, mis on juhtunud kas ta 
enda, sugulaste või tuttavatega. 

Jutud keskenduvad eelkõige inimsuhetele, tööle ja 
pidutsemisele; olulised märksõnad on üksindus, alkoho-
lism, taimed ja loomad. Botaanikule ja Tallinna botaa-
nikaaia kunagiste oludega tuttavale inimesele võib teos 
pakkuda eriti suurt äratundmisrõõmu. Raamat on müü-
gil suuremates raamatupoodides.

Paatsalu	40	linnukevadet
Koostanud Linda Metsaorg. 
Toimetanud Mall Paas, Kaja 
Peterson ja Heiko Kruusi. 
Kujundanud Heiko Kruusi, keele-
toimetaja Kaja Türk. Tallinna linnu-
klubi, 2014. 143 lk
Nelikümmend aastat tagasi alga-
tas Sven Onno kajakaliste uurimise 

Väinamere piirkonnas. Paatsalu linnurikkad laiud ja 
rannaloodus said noorte loodusesõprade maja ornito-
loogiaringi ja Tallinna 3. keskkooli (praegune Lilleküla 
gümnaasium) õpilaste praktikabaasiks. 

„Kogumik veenab lugejaid selles, et loodusläheda-
seks kasvamine toimub praktilise tegutsemise kaudu 
looduses, kus eluks vajalik loodusetunnetus saadakse 
juba koolipõlves. Selle kinnituseks on hulk vilistlasi, 
kes on praegu silmapaistvad asjatundjad looduse, kesk-
konna ja meditsiini valdkonnas.” Suurepärase kogumiku 
omandamiseks tasub võtta kontakti Linda Metsaoruga,  
linda.metsaorg@mail.ee.
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Mai: suve-
palavust	
jahedas 
raamis
Sooja ja põuase jürikuu järel tuli lehekuu hoo-
pis jahedama ja sajusemana. Kuu keskpaigas 
läks alul soojaks ja siis kohe väga palavaks. 
16.–26. mail küündisid soojakraadid tublisti üle 
20, mõnel päeval mitmel pool ka üle 30 pügala. 
Ette tuli tugevaid vihmavalinguid, rahet ja äikest. 
Kuu lõpp oli taas tublisti jahedam.

Ilmateenistuse rehkendused näitavad, et sel-
lise hästi mitmekesise ilma keskmine oli tavapä-
rasest pügalajao soojem (11,1° vs. 10,1°), sajusem 
(62 mm vs. 41 mm) ja vähem päikeseline (236 vs. 
274 päikesepaistetundi). Rekordtemperatuur 
33,1° mõõdeti 19. mail Kundas, väikseim tem-
peratuur, –6,2° aga 7. mail Jõhvis. Kõige rohkem 
(44 mm) sadas ööpäeva jooksul 21. mail Kundas.

01.05  TÜ loodusmuuseumi loodusretk 
Taevaskotta, Süvahavvale ja 
Meenikunno rappa.

03.05  Metsapäeval Raplamaal  Varbolas 
märgiti kümne aasta möödumist suur-
talgutest, kui 10 000 vabatahtlikku panid 
Eesti metsadesse kasvama miljon puud.

03.05  Üle-eestiline talgupäev „Teeme ära!”.
03.	ja 04.05 Rohelise foorumi ja Eesti rohelise 

liikumise üldkoosolek Tartus.
05.05		 Hooaja viimane loodusõhtu 

rahvusraamatukogus: „Austraalia III. 
Rännak mööda Suurt Ookeaniteed” 
(Igor Tuuling).

06.05  Tallinna loomaaia hommikune 
linnulauluretk Veskimetsas.

08.05  Eesti Looduse väljaande „Eesti kojaga 
maismaatigude määraja” esitlus Eesti 
looduseuurijate seltsis Tartus.

08.05  Keskkonnaameti ja muinsuskaitseameti 
seminar „Kultuuripärand, 
miljööväärtused ja kohalik kogukond” 
Lahemaa rahvuspargis.

09.–11.05 Teoreetilise bioloogia kevadkool 
„Epigeneetiline pööre” Pärnumaal 
Randivälja külas.

2. mai: kirjud püvililled TÜ botaanikaaias
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Mitmes linnas näeb näitusi		
Soome	lahe kohta
12. mail avati Tallinnas Eesti loodusmuuseumis näitus „Soome lahe (l)ainel”, 
mis on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale. Soome lahte käsit-
lev näitus avati samal päeval ka Tartu loodusmajas ning päev hiljem Narvas 
Tartu ülikooli kolledžis ja 14. mail Pärnu keskraamatukogus. Rändnäitused 
on valminud Eesti, Soome ja Venemaa koostöös.

Näitused annavad ülevaate Soome lahe keskkonnaseisundist minevikus 
ja tänapäeval, selle kultuuriloost ning elukeskkonnast. Plakatid tutvusta-
vad Soome lahe ainulaadsust ja haavatavust, sh võõrliike, eutrofeerumist 
ja meretransporti. Suur fotokollaaž annab aimu märkimisväärsetest saavu-
tustest Soome lahe seisundi parandamisel. Samuti saab teavet Soome lahe 
valgala, merelindude ja kalade kohta.

Loodusmuuseumi väikeses näitusesaalis on võimalik teada saada, kuidas 
on tekkinud ja randa jõudnud kõik see, mida võime mere äärest leida. Samuti 
saab kuulata vaheldumisi loodus- ja sadamahääli.

Näitus on Eesti loodusmuuseumis lahti kuni 31. augustini, Tartus sep-
tembri lõpuni. Soome lahe aasta kohta leiab rohkem infot aadressilt www.
gof2014.fi/et ja www.envir.ee/soomelaht.

Eesti loodusmuuseum / Tartu loodusmaja / Loodusajakiri

Üliõpilaste ressursisäästuideed  
said 36 000 eurot
Keskkonnainvesteeringute keskuse korraldatud energia- ja ressursisäästu-
konkursi Negavatt finaalis selgusid neli parimat üliõpilasprojekti, mis vähen-
davad energiakulu ülikoolis ja sobivad kasutada ka koduses majapidamises. 
Kokku said tudengid ja ülikoolid projektide elluviimiseks 36 000 eurot. 

Auhinna pälvisid projektid „Kanalisatsioonivees peituva soojuse regene-
reerimine” (TTÜ), „Mahetoit ülikooli” (EMÜ), „Ressursisäästlik kraan” (TTÜ) 
ja IT-projekt „Green Wave” (TÜ). Kõik neli projekti saavad ülikoolis idee 
täideviimiseks vajaliku summa, kuni 10 000 eurot. Peale selle saab iga üli-
õpilasmeeskond 1500-eurose stipendiumi. 

Valiti ka rahva lemmik: Tallinna ülikooli jäätmete liigiti kogumise projekt. 
Projekti meeskond sai auhinnaks parvematka firmalt Veematkad (www.vee-
matkad.ee). Kokku anti rahva lemmiku valimisel ligi 1300 häält. Hääletada 
sai nii Delfis, KIK-i Facebooki lehel kui ka kohapeal.

Konkursile Negavatt laekus 12. jaanuariks kümnest ülikoolist kokku 40 
ideed. Nelja kuu jooksul arendati ideedest mentorite toel välja elluviida-
vad projektid. Finaalis võistlesid Tallinna tehnikaülikooli, Eesti maaülikooli, 

Tallinna ülikooli, Tartu üli-
kooli ja TTÜ Virumaa kolledži 
tudengite üheksa projekti. Kui 
projektid rakendatakse ellu, 
hoitakse kokku 3400 MWh 
taastumatut primaarenergiat, 
mis võrdub ligi 200 Eesti pere 
majapidamise keskmise aas-
tase energiatarbimisega. See 
omakorda säästaks 1700 tonni 
põlevkivi, mida praegu Eestis 
energia tootmiseks laialdaselt 
kasutatakse.

KIK
Publiku lemmikuks sai TLÜ tudengite jäätmete 
sortimise idee
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10.05  Keskkonnaamet tähistas kultuuri-
pärandi teemalise väliseminari ja 
piknikuga Matsalu rahvuspargi 
10. aastapäeva.

10.05		 Keskkonnaameti geoloogiline õpperetk 
Jõgevamaal.

10.05  Tartu keskkonnahariduskeskuse 
keskkonnabussi ekskursioon Alam-
Pedja looduskaitsealale.

10.–11.05 Rahvusvahelised rändlindude 
päevad. Ornitoloogiaühing korraldas 
sel puhul 11. mail järjekordse tornide 
linnuvaatluspäeva.

10.,	16.,	18.,	24. ja 31.05 Looduse Omnibussi 
retked Tallinnast: Ida-Virumaale, sh 
loodusfotode kontsertgalale Sillamäel 
(ka Tartust); Kihnu saarele; Saaremaale 
Panga pangale ja Harilaiule (ka 
Tartust); mereretk Naissaarele ning 
„Matsalu rahvuspark 10”.

12.05		 Keskkonnaameti loodusõhtu Raplas: 
Hardi Tullus, „Kas Eesti metsandus on 
jätkusuutlik?”.

12.–15.05 Linnulauluhommikud Tallinnas.
13.–14. ja 14.–15.05	Kaks rahvusvahelist 

meteoroloogiakohtumist Tallinnas: 
12. EUMETNET-i ja 38. ECOMET-i 
assamblee ning maailma 
meteoroloogiaorganisatsiooni WMO 
Euroopa regiooni juhtgrupi kohtumine.

13. ja	15.05 Tarvo Valkeri raamatu „Eesti 
röövlinnud” esitlused Haapsalus ja 
Tallinnas ning Tartus.

14.05  Ornitoloogiaühingu ja Tartu 
keskkonnahariduskeskuse 
loodusteemalise mälumängusarja 
hooaja viimane mäng.

15.05  Looduslike pühapaikade teabepäev 
Harjumaal Jõelähtme vallas.

15.,	22.	ja 29.05 Eesti loodusmuuseumi Öökulli 
akadeemia loodusõhtud: Mart Jüssi rääkis 
viigerhüljestest, Olev Abner orhideedest ja 
Lennart Lennuk Soome lahest.

17.–18.05 Eesti loodusmuuseumi geoloogilised 
retked „Kivisse peidetud lood” Pakri 
poolsaarel.

17.–18.05 17. loodusfotovõistlus „Vereta jaht”; 
 seekord oli Hiiumaal Tahkuna jahi-
piirkonnas „küttimisobjekt” kormoran.

19.05  Algas kampaania „Säästad või 
saastad?”, mis juhib elanike tähelepanu 
lõkketegemise seostele tervisega.

14. mail esitleti Tartu taluturul Eesti 
Looduse Peipsimaa erinumbrit.  
Fotol erinumbri algataja Kaja Allilender
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Alanud on valge-toonekurgede	loendus
Tänavu on jälle rahvusvaheline valge-toonekurgede loendus, mida korral-
datakse iga kümne aasta järel ja mis hõlmab liigi kogu levila.

Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) palub kõigi loodusesõprade abi, et panna 
kirja Eesti toonekurepesad. Selleks on loodud hõlpsasti kasutatav veebi-
rakendus aadressil www.eoy.ee/valgetoonekurg.

Selle abil saab kaardile märkida pesa asukoha ja andmeid nii enda kui ka 
teiste ülesmärgitud pesade kohta pidevalt täiendada. Kuigi pesitsustulemusi 
tuleb veel oodata, võib pesade asukohaandmeid sisestada aasta ringi.

Eestis on valge-toonekurgede arvukus suurenenud, praegu arvatakse meil 
pesitsevat 4000–5000 paari. Tänavune loendus aitab saada selgust, kui palju 
meil on valge-toonekurgi, kuhu nad oma pesa rajavad, kui palju on poegi jm.

EOÜ

KIK kutsub jäädvustama	kalapääse
Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kutsub inimesi pildistama ja see-
läbi märkama kodukandi paisude juurde rajatud kalapääse. Nõnda tahetakse 
panna inimesi jõgedel kalapääse tähele panema ning ühtlasi tundma huvi, 
mis kalaliigid selles jões elutsevad ja rändavad. Fotosid oodatakse 1. juulini 
KIK-i Facebooki lehele või e-postiga aadressile kalapaas@kik.ee.

„Kõik pildid avalikustatakse KIK-i sotsiaalmeedia lehel ning meie lisame 
sinna omalt poolt kalapääsu kohta käiva info – mis kalaliike oodatakse pääsu 
kasutama, kes on selle projekteerija ja ehitaja ning milline oli projekti mak-
sumus,” ütles struktuuritoetuste projektikoordinaator Ööle Janson. 

Laekunud fotode seast valitakse välja nii KIK-i kui ka rahva lemmik; tööde 
autoreid tunnustatakse keskkonnateemaliste meenetega.

Alates 2009. aastast on KIK toetanud kalapääsude rajamist Euroopa ühte-
kuuluvusfondi 18,3 miljoni euroga. KIK-i toetuse on saanud ligi 40 projekti 
ning selle raha eest on rajatud või rajatakse üle poolesaja kalapääsu.

KIK

Andke teada herilaseviu pesadest
Aastail 2007–2013 haigru- ja punase tamme kampaania korraldanud Marek 
Vahulal on nüüd käsil herilaseviu uuringud.

Kuna kõik seni teadaolevad pesad on aja jooksul varisenud, on eriti toitu-
mise uurimiseks vaja teada uusi herilaseviu pesi, mis on praegugi asustatud. 
Sestap ootab Vahula andmeid asustatud herilaseviu pesade kohta. Vajalikud 
on pesapuu asukoha täpsed koordinaadid maa-ameti põhikaardi järgi, samuti 
pesa leidja kontaktandmed.

Asustatud viupesadest on võimalik korjata väärtuslikke, määranguteks 
vajalikke toidujäänuseid: konna-
jalgu, herilase- ja kimalasepesade 
jäänuseid. Nii saab uusi teadmisi 
selle põneva linnuliigi toitumise 
kohta. Pesapaiga saab üksiti võtta 
püsivaatluse alla. Oodatud on ka 
teated herilaseviu vaatluste kohta; 
kirja tuleb panna täpne vaatlus-
koht, aeg, biotoop ja linnu tegevus.

Teateid oodatakse aadressil 
marek53@hot.ee.

Loodusajakiri Herilaseviu pojaga pesa FO
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20.05		 Eesti ornitoloogiaühingu loodusõhtu 
Tartu loodusmajas: „Jäälinnujaht püssi 
ja labidaga” (Riho Kinks ja Olav Renno).

21.05  Aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement 
keskkonnapäev.

22.05 Rahvusvaheline elurikkuse päev, 
mis tänavu oli pühendatud saarte 
elurikkusele. Vilsandi rahvuspargis 
toimus koostöökogu liigikaitse 
infopäev. Keskkonnaamet korraldas 
nõustamispäeva väikesaarte 
maaomanikele.

23.05		 Tallinnas avati Eesti keskkonna-
uuringute keskuse uus labor.

23.05  Avati kuues rahvusvaheline Tallinna 
lillefestival.

23.05  Tallinnas tähistati ilmateenistuse 95. 
aastapäeva. Samal päeval hoiti valla 
mitme ilmajaama uksed.

23.05  Looduskaitsepäev Tallinnas vabaõhu-
muuseumis: Tallinna kooliõpilaste  
30. võistkondlik looduskaitsevõistlus, 
õpetaja Linda Metsaoru õpilaste 
kokkutulek.

23.	ja 24.05 Vastavalt Pikakari ja Pirita 
supelrannal algas rannahooaeg sinilipu 
heiskamisega.

24.–25.05 Keskkonnaameti matkad viisid üle 
Eesti tutvuma kaitsealadega.

29.05  Eesti looduseuurijate seltsi 
üldkoosolek ja lahtine loeng: Kuulo 
Kalamees „Kuidas minust sai mükoloog 
ja minu olulisemad tulemused”.

26.–30.05 Peipsi järve põhjaloomastiku 
ühisseire koos Vene spetsialistidega.

28.–29.05 Keskkonnaameti korraldatud 
rahvusvaheline seminar Muhu saarel 
elurikkuse kohta puisrohumaadel; 
tänavu oli fookuses selgrootute 
liigirikkus.

29.05  ELF teatas, et konnatalgute „Konnad 
teel(t)” käigus päästeti tänavu ligi 
16 000 kahepaikse elu.

29.–30.05 Keskkonnainspektsiooni järjekordne 
triivima jäänud nakkevõrkude 
koristusaktsioon Peipsi järvel.

30.05  Eesti loodusmuuseum korraldas 
Tallinna vanalinnapäevade raames 
töötube ja linnaretki.

31.05  RMK Toompuiestee teabepunkti ja 
Viimsi looduskeskuse lahtiste uste 
päev; sõitis metsaekspress.

24. mai: palav laupäev 
Tartus Anne kanali ääres

Muuseumiööl sündis kõigi aegade 
publikurekord
Kuuendast üle-eestilisest muu-
seumiööst 17. mail võttis osa üle 
84 000 inimese – rohkem, kui 
kunagi varem.

Muuseumis käinute seas teh-
tud küsitluse järgi selgus, et 
muuseumiöö publikule on täh-
tis osaluspõhjus just selleks ööks 
koostatud muuseumiprogrammid 
ja erilise suursündmuse meeleolu. 
Hinnatakse ka võimalust muuseu-
mis tasuta käia: minnakse terve 
perega, millest annab tunnistust elav osavõtt lasteprogrammidest.

Muuseumiöö tänavune teema „Öös on tähti” inspireeris muuseume kokku 
panema põnevaid ööprogramme taeva- ja kirja- ning spordi-, muusika- ja 
filmitähtede teemal, mitmel pool valiti koos publikuga kollektsioonidest välja 
tähtmuseaale, eriti mitmekesine oli lastele mõeldud sündmuste kava. Kokku 
lõi tänavu kaasa 130 muuseumi, sh arhiivid, näitusepaigad, samuti kirikud 
ja ajalooseltsid. Muuseumid olid lahti 18–23. 

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti muu-
seumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral, 2009. aastal, oli muuseumiöö 
juhtlause „Öös on asju”, edasi „Öös on lugusid”, „Öös on aardeid”, „Öös on 
kino” ja mullu „Öös on inimesi”. Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab 
veebilehelt www.muuseumioo.ee ja Facebookist https://www.facebook.com/
Muuseumioo, kus saab näha ka muuseumiöö fotovõistluse võitnud, TÜ kuns-
timuuseumis tehtud fotot.

Muuseumiöö 2014 / Loodusajakiri

Vahetult looduses tegutsemine 
lapsepõlves liidab	kogu	eluks
Teeneka bioloogiaõpetaja Linda Metsaoru õpilased kogunesid 23. mail loo-
duskaitsepäevale Eesti vabaõhumuuseumisse. Kokkusaamisel esitleti kogu-
mikku „Paatsalu 40 linnukevadet”.

Kaante vahele on saanud üks loodushariduse ajaloo värvikamaid pea-
tükke: ülevaade õpetaja Linda Metsaoru juhendatud loodusmaja loodusrin-
gide ja Lilleküla bioloogiaklasside välipraktikatest Paatsalu lahe laidudel ja 
rannikul. 

2012. aastal peeti Paatsalus kokkutulek, 
millest võttis osa üle 150 vilistlase. Seal tek-
kiski mõte koostada ülevaade Paatsalu väli-
praktikate rollist loodusõppes koolis ja õpilaste 
edasise elu, aga ka elukutsevaliku mõjutajana. 
„Praegu on hakatud palju rääkima ja otsima 
ideid, kuidas muuta kool huvitavaks. Meie 
vilistlased on veendunud, et parimaid võima-
lusi kool huvitavaks muuta pakub tegutse-
mine looduses,” ütleb Linda Metsaorg. 

Tallinna linnuklubi / Loodusajakiri

Tartu ülikooli ajaloomuuseum Toomemäel

Teeneka õpetaja Linda Metsaoru õpilastest kümned 
on saanud loodusuurijateks
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Hoidke alt, sarved!

Kuidas päästa ennast röövloomade käest? 
Mõned liigid, näiteks lestakala, püüavad 
jääda märkamatuks: värvivad end samasu-

guseks kui nende tagapõhi, nii et röövel neid tähele 
ei pane. Teised, nagu näiteks lepatriinu ja herilane, 
kannavad just väga eredat rüüd, et anda vaenlasele 
juba kaugelt teada – me oleme mürgised!

Arva ära, kumba moodust kasutab siin pildil 
olev pääsusaba röövik? Õige – mõlemat! Kaugemal 
lendavad linnud tema kirjut kuube putkesarikate 
vahel ei märka. Kes aga ligi satub, see lööb kõhk-
lema: ptüi, liiga vöödiline, päris herilase moodi!

Kõhklejate hirmutamiseks on pääsusaba röö-
vikul veel õige isevärki relv: ereoranžid, paha 
haisuga sarved. Neid ei kanna ta kogu aeg, vaid 
suskab nahavoltide vahelt välja alles siis, kui tüli-
taja päris ligi tikub. Nüüd on vastasel kiire minek: 
juba vanarahvas teadis, et sarvilist tuleb karta.   ■

NÕEL	HEINAKUHJAS

1. Mis loom sööb käsni?

2. Mis värvi on puugi vastne ja nümf?

3. Mille poolest erinevad vene ja kanuu?

4. Kuidas on tekkinud Saastna Porimägi?

5. Kus elavad korüdaliidlased? (Korüdaliidimaa on vale vastus!)

6. Kuidas tunda muude vesikasvude seast lihtsasti ära sammallooma?

7. Miks katavad kirbu keha tahapoole suunatud ogad?

8. Kas pais muudab jõevee suvel soojemaks või külmemaks?

9. Keda käpad petavad?

10. Mis kellast mis kellani võib viibida looduses võõral eramaal?

11. Milleks kasutavad suurtiivaliste isased oma suuri lõugu? 

12. Kes on juuresoleval pildil?

Möödunud	kuu	vastused
1. Täpselt ei tea keegi, aga võib-olla nimetatakse Peipsit vene keeles imede järveks seetõttu, et 

sealsed veeolud on väga muutlikud ja kala muudab palju oma asukohta (lk 45; õigeks arvestati 
ka vastus, et nimetus pärineb Peipsi-äärse rahva nimetusest).

2. Eesti teadaolevalt vanim kalakajakas Marta sai 3. juunil 33-aastaseks (lk 80).
3. Sibula eluring kestab kolm aastat (lk 19).
4. 1960.–1970. aastatel künti Peipsi tinti põllu sisse väetiseks (lk 44).
5. Aleksander III sai riigipeaks Ninasi külas (lk 71). 
6. Stokovaja mäge on alates 1960. aastatest nimetatud Bandiidi kriivaks (lk 29).
7. Urjadnik keeras Piirissaare samovaridel kraanid küljest ära, et kroonusse kutsutud noormehed  

ei põgeneks naaberkülla, seega ka naaberkubermangu (lk 38).
8. Segoletkideks nimetati ahjus kuivatatud sama aasta kalamaime (lk 31).
9. Fotol on rohekärnkonn (lk 56).

Vastuseid	otsige	siinsest	
ajakirjanumbrist ning saatke  
hiljemalt 1. augustiks aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee.  
Kirja teemaks märkige „Nõel 
heinakuhjas”.	Iga	õige vastus  
osaleb auhindade loosimises aasta 
lõpus! 

Samale aadressile on teretulnud 
auhinnapakkumised ja kaastööd. 
Kirjutage, joonistage ja  
pildistage meile!
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. augustiks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu. 
Õigesti lahendanute vahel loosime välja Ann Marveti raamatu „Metsa-, soo- ja niiduaabits. Eesti taimekoosluste määraja” (2014) kirjastuselt 
Varrak. Eelmise ristsõna auhinna sai Pille Meinson Tartust. Õige vastus oli „ ... ravin sada haigust; sada haigust üldse eemal”. Kokku saime 42 
õiget vastust.
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Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Jaanikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

220 (sünd 1794)
23.07 Christian Heinrich Pander, baltisaksa 

zooloog ja embrüoloog (surn 1865)
180 (sünd 1834)
30.07 Jules Treboux, sordiaretaja (surn 1915)
160 (sünd 1854)
01.07 Friedrich Winkler, aednik (surn 1925)
130 (sünd 1884)
11.07 Jüri Annusson, keemik ja haridustegelane 

(surn 1965)
120 (sünd 1894)
08.07 Julius Eslon, puuviljandusteadlane ja 

sordiaretaja (surn 1982)
115 (sünd 1899)
01.07 Hilda Kiiler-Laidoner, pedagoog, Eesti 

esimene matemaatika naismagister  
(surn 1960)

23.07 Elmar Etverk, matemaatik ja pedagoog 
(surn 1977)

110 (sünd 1904)
01.07 Bernhard Haller, metsateadlane (surn 1987)
105 (sünd 1909)
20.07 Leino Tammemägi, loomaarstiteadlane 

(surn 1994)
100 (sünd 1914)
11.07 Karl Adolf Põiklik, klimatoloog ja 

agrometeoroloog (surn 1990)
90 (sünd 1924)
26.07 Jüri Martna, geoloog (surn 2005)
85 (sünd 1929)
10.07 Väino Lasting, mikrobioloog ja mükoloog 

(surn 1981)
24.07 Elna Adler, keeleteadlane (surn 2007)

80 (sünd 1934)
07.07 Rein Einasto, geoloog, Paevana
07.07 Aare Koppel, füüsik (surn 1991)
15.07 Valdeko Kaarupun, 

loomakasvatusteadlane (surn 2006)
17.07 Ants Erm, keemik (surn 2003)
22.07 Lembit Põlma, geoloog (surn 1988)
30.07 Meiše Levin, matemaatik (surn 2008)
75 (sünd 1939)
02.07 Enn Kreem, astrofüüsik ja kirjanik
06.07 Leiti Kannukene, brüoloog
16.07 Jaks Lankots, kartograaf ja sugupuu-

uurija (surn 2009)
21.07 Arvo Krikmann, folklorist, Eesti TA liige
26.07 Sirje Madli Puhvel, mikrobioloog
70 (sünd 1944)
30.07 Matti Laan, füüsik
65 (sünd 1949)
12.07 Kristjan Haller, füüsik ja haridustegelane
13.07 Kai Piirsoo, algoloog
16.07 Mart Ustav, molekulaarbioloog, Eesti TA liige
20.07 Jaan Jõgi, geograaf-klimatoloog
21.07 Sirje Kivi, rakubioloog
27.07 Jaan Kotter, TÜ botaanikaaia aednik
60 (sünd 1954)
14.07 Toomas Asser, neuroloog ja neurokirurg
15.07 Valeri Štšerbatõh, loodusfotograaf
23.07 Anne Põldvere, geoloog
55 (sünd 1959)
11.07 Asta Tuusti, bioloog-pedagoog
50 (sünd 1964)
02.07 Raul Pihu, metsa- ja kalateadlane
23.07 Toomas Jürgenstein, bioloog ja teoloog

250 (sünd 1764)
23.06 Daniel Georg Balk, arstiteadlane,  

TÜ rektor (1803–1804, surn 1826)
160 (sünd 1854)
10.06 Julius Thomas von Kennel, zooloog,  

TÜ professor (surn 1939)
12.06 Wilhelm Konstantin Petersen, baltisaksa 

entomoloog ja pedagoog (surn 1933)
125 (sünd 1889)
12.06 Harald Gottfried Perlitz, füüsik (surn 1973)
105 (sünd 1909)
25.06 Artur Miljan, põllumajandusteadlane ja 

sordiaretaja (surn 1992)
30.06 Aarne Pung, loomakasvatusteadlane, 

Eesti TA liige (surn 1994)
100 (sünd 1914)
06.06 Oskar Raudmets, kodu-uurija (surn 2003)
95 (sünd 1919)
18.06 Hans Sarap, geoloog (surn 2008)
85 (sünd 1929)
09.06 Paul Juurikas, aiandusteadlane (surn 2008)
11.06 Maya Paabo, keemik (surn 2013)
12.06 Leo Nurmand, farmakoloog,  

TÜ emeriitprofessor
15.06 Taimo Rea, majandusgeograaf (surn 1970)
20.06 Arnold Hasselblatt, Eesti päritolu saksa 

farmakoloog ja toksikoloog, TÜ audoktor
30.06 Ülo Lumiste, matemaatik, Eesti TA liige
80 (sünd 1934)
01.06 Leo Kaagjärv (Karlov), füüsik ja keelemees
09.06 Ilmatar Tammaru, taimekaitseteadlane 

(surn 2011)
13.06 Ado Köstner, biokeemik (surn 1993)
25.06 Enn Jaama, põllumajandusteadlane
26.06 Aare Kirsipuu, ihtüoloog ja füsioloog 

(surn 2013)

27.06 Helve Kotli, meteoroloog
27.06 Veljo Ranniku, loodus- ja muinsuskaitsja 

(surn 2012)
75 (sünd 1939)
01.06 Peeter Tooming, filmi- ja fotomees  

(surn 1997)
09.06 Mart Enneveer, ihtüoloog
10.06 Tiina Raitviir, geograaf ja sotsioloog
12.06 Tõnu Möls, matemaatik, Eesti LUSi 

auliige, president 1994–2003
16.06 Jaan Toom, algoloog (surn 1999)
70 (sünd 1944)
16.06 Jaak Nõlvak, paleontoloog
20.06 Rein Treufeldt, füsioloog
65 (sünd 1949)
01.06 Tiit Leito, ornitoloog ja loodusfotograaf
04.06 Laimdota Truus, bioloog
21.06 Arvo Iho, filmioperaator ja -lavastaja
29.06 Mart Saarma, molekulaarbioloog, Eesti 

TA liige
29.06 Agu Eensaar, ökoloog
60 (sünd 1954)
07.06 Andres Levald, maastikuarhitekt
13.06 Sirje Vabrit, aiandusteadlane
20.06 Kersti Tormis, raamatugraafik, Horisondi 

kujundaja
22.06 Tõnu Lember, füüsik
55 (sünd 1959)
19.06 Lea Luik, keemik
23.06 Jaan Luig, entomoloog
30.06 Peep Palumaa, biokeemik
50 (sünd 1964)
10.06 Reet Mändar, mikrobioloog
15.06 Aavo Lang, füsioloog ja 

psühhofarmakoloog
30.06 Siiri Kõljalg, mikrobioloog

75 aastat tagasi

Rabapistrik Tallinna linna ja linnaümbruse 
jahikülalisena. Oktoobri lõpust 1931 hakka-
sin järjekindlalt tähele panema üht rabapist-
rikku, sulestiku järgi ♂ ad., kes tihti tavatses 
istuda Niguliste kiriku torni kivikarniisil, tõus-
tes siit harilikult hommikuti saagilennule tuvi-
de peale. 16. II 1932 keerles rabapistrik kesk-
päeval Kik-in-de-kök’i torni juures ja maabus 
siis jälle Niguliste kiriku tornile. Võis tähele 
panna, et niihästi puudel istuvad hakid kui 
ka tornil peatuvad tuvid nähtavast ärevusest 
hoolimata ei lennanud üles, mida nad harili-
kult teevad raudkulli lähenedes. Pistrik lah-
kus oma talvisest peatuspaigast märtsi lõpu 
poole. [Nigul Juhtund: Vaatlusi rabapistrikust 
Tallinna linnas ja ümbruses, 1939]

50 aastat tagasi

Lugejatepoolsed ettepanekud aitavad jõu-
da selleni, et iga „Eesti Loodusele” saa-
detud artikkel oleks ka autori poolt just 
s e l l e ajakirja jaoks mõeldud ja kirjuta-
tud. Toimetuse poolt tellitud soovikohane 
kirjutis vastab sisult ja vormilt loomulikult 
paremini ajakirja nõuetele kui juhuslikult 
laekuv kaastöö. NLKP Keskkomitee ideo-
loogiakomisjoni istungil käesoleva aasta 
veebruaris arutati, missugused on popu-
laarteaduslikus kirjanduses praegu kõige 
tähtsamad teemad, kuidas muuta ajakirjad 
huvitavamaks ning nende materjalid köit-
vamaks ja mõjusamaks. Arutluse käigus 
märgiti, et populaarteadusliku kirjanduse 
väljaandmine jääb veel elu nõuetest maha. 
[„Eesti Loodus” lugejate seisukohalt, 1964]

25 aastat tagasi

Lõhutud püünised ja söödud kalad võivad 
tekitada tõsist vaenu hüljeste vastu, kuid 
samas on ju kalurite võrgud hüljeste surma 
põhjuseks meie vetes: hülged jäävad mõrda-
desse lõksu ja õhu puudusel lämbuvad üsna 
pea. Eriti palju upub noorloomi. Hüljeste 
kaitse seisukohalt on küsimus, kuidas pääs-
ta neid püügiriistadesse sattumast, eriti olu-
line. Kalurid tavaliselt varjavad sääraseid juh-
tumeid ja hülged heidetakse merre. Läheb 
kaotsi väärtuslik teave, sest hukkunud loom 
on hinnaline materjal histoloogiliseks, pa-
toanatoomiliseks ja keemiliseks analüüsiks. 
Kaldale toodud laipadega ei osata midagi 
tarka peale hakata. Saarte kalurikolhoosi-
des on nülitud kehad antud karuslooma - 
farmi, rasv ja nahad seisavad aga aastate  
viisi ladudes. [Valdis Pilats: Läänemere hül-
jeste kurb saatus 3, 1989]
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Super Hot Cosmos Blues Band, 
Kõrsikud, Dagö, Curly Strings, 

Tuulelõõtsutajad, Indigolapsed, 
Henry Laks & Seitsmes Meel, 

Jaan Sööt 50 gala, 
Sünteri Sassi mälestuskontsert, 

Intrigue (NO), Transjoik (NO), 
Jon Henrik Fjällgren (SE), 

Angelit (FI), Vicki Genfan (US), 
         Iva Nova (RU) jpt. 

8.–10. AUGUST 2014
KÄSMU

Peasponsor:

SUUR SAAMI AASTA!

www.virufolk.ee
Sooduspiletid 

müügil!
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25. Roheliste  
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„kuidas elad, 
mäRJamaa?”
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Ühismets pakub tuge pensionisambale 

Kaotame Eestis 
raiepiirangud? 
Välisturistid Eesti metsades

Tutvu ja telli: www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105

EELISTA EESTI 
LOODUSAJAKIRJU! 

http://e-pood.horisont.ee/ajakirjade-tellimine/



