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Eesti Looduse Liivimaa erinumbri jaoks piirasime käsitletava ala
13. sajandi alguse liivlaste alaga.
Väina- ja koivaliivlased on kadunud juba sajandite eest; Metsepole ehk salatsiliivlastest on märke
veel 19. sajandil. Kõige kauem on
vastu pidanud Kuramaa liivlased ehk
kuralased, kelle järeltulijad nimetavad end praegusajalgi liivlasteks.
Tänapäeval on liivlaste suurim keskus jälle Riia.
Miks on liivi rannarahvas nüüdisajaks sama hästi kui kadunud? Küsisin seda liivlaste ühelt parimalt tundjalt tänapäeval, professor Tiit-Rein
Viitsolt. Põhjus on mitme halva asjaolu kokkulangemises: nõukogude
võim võttis niigi väikeselt rahvusrühmalt põhilise elatusallika, kalapüügi merel; sundis liivlasi mujale elama
asuma; liivi asualast kaugel, muu rahvuse hulgas, on oma keelt elujõulisena, igapäevase koduse keelena peaaegu võimatu alles hoida.
Liivi keeles pole siiski eales ilmunud nii palju kirjandust kui viimastel
aastakümnetel, sealhulgas põhjalik
liivlaste koguteos, mille on toimetanud Renāte Blumberga, Tapio Mäkelainen ja Karl Pajusalu (eesti keele
sihtasutus, 2011). Liivi keele ja kultuuri uurijaid pole kunagi olnud nii
palju kui praegu, paljud nendest on
liivi juurtega. Liivi päevad Kuramaal
on tuntud üritus ka paljudele eestlastele. Liivi sõprade selts tegutseb
virgalt mitmel maal. Liivlasi märgitakse Läti põhiseaduse sissejuhatuses. Liivi keele sõnaraamat on vabalt
Internetis kasutatav: www.murre.
ut.ee/liivi.
On öeldud, et tänu liivlastele on alles
ka Eesti eestlaste maana. Sellepärast
tuleb ka Eestis hoida seda, mis on liivlastest ja liivi keelest säilinud – kas või
liivi sõprade seltsi kuuludes ja seda
toetades. Mõtlemisainet peaks meie
lähima sugulasrahva saatus meile aga
kindlasti pakkuma.

PÕ

L

ääne-ida sihis kulgev mõtteline joon jagab Eesti lubjakivi- ja liivakivi-Eestiks: põhja
pool Pärnu–Põltsamaa–Mustvee
joont avanevad siluri ja ordoviitsiumi
lubjakivid, lõuna pool devoni liivakivid. Umbes sama joont pidi jaotus
Eesti kuni 1917. aastani Eestimaa ja
Liivimaa kubermanguks.
Liivimaa keskosad on olnud algul
liivlaste asualad, viimase ajani on
neid aga elanud Põhja-Kuramaal.
13. sajandil tungisid sakslased siia
kanti just liivlaste kunagise tuumala,
praeguse Riia ümbruse kaudu ning
Liivimaa nimi kandus märksa laiemale piirkonnale. Eri aegadel on Liivimaa ulatunud ka praeguse Poola
ja Valgeveneni. Tsaari-Venemaa Liivimaa kubermang hõlmas suure osa
praegusest Lätist.
Liivimaa kui haldusüksus elab
Lõuna-Eestis omal kombel edasi ja
meie sidemed lõunanaabritega on
olnud nii ajaloo vältel kui ka nüüdisajal väga tihedad. Riia on Tartule
lähemal kui Tallinn. Seda märgivad
näiteks 19. sajandi alguse herbaariumi etiketid: „Dorpat bei Riga“ (Tartu
Riia lähedal). Kui mullu Mõniste
kandis välitöödel küsisime kohalikelt
poodide lahtiolekuaegu, teati pigem
Hopa (Ape) poodide aegu kui Varstu
või Mõniste omi.
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Sõnumid

Kumari looduskaitsepreemia pälvis Tiit Sillaots
Fotod: keskkonnaministeerium

Eesti looduskaitse hõbemärgi said
tänavu Tartu keskkonnahariduskeskuse juht Janika Ruusmaa, aastaid soode ja rannikute ökoloogiaga tegelnud Laimdota Truus, Karula
rahvuspargi elurikaste maastike ning
koosluste hoidja ja taastaja Silver
Visnapuu, ligi 25 aastat loodust tutvustanud ja loodusteadmisi jaganud
Val Rajasaar ning kirjanik Valdur
Mikita, kelle sõnavõtud on pannud
inimesi looduse ja kultuuri teemadel
süvitsi mõtlema ning loodust väärtustama.
Looduskaitsemärgi saajad koos ministriga: Laimdota Truus, Val Rajasaar,
Janika Ruusmaa, Marko Pomerants ja Valdur Mikita

K

eskkonnaminister Marko
Pomerants andis 11. mail
Eesti vabaõhumuuseumis
looduskaitsekuud avades teenekale
looduskaitsjale Tiit Sillaotsale Eerik
Kumari looduskaitsepreemia koos
looduskaitse kuldmärgiga. Preemia
on tänavu 5000 eurot.

Tiit Sillaots on looduskaitse valdkonnas töötanud üle 35 aasta ja olnud
looduskaitse järjepidevuse kandja. Aastaid on ta
olnud ühiskondlike looduskaitseorganisatsioonide
aktiivne liige ja hea nõuandja.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
Tiit Sillaots, tänavune
Kumari looduskaitsepreemia
laureaat. Paraku
viis ränk haigus
hinnatud töömehe
lehekuu lõpus manala
teele (vt lk 71)

Foto: Toomas Jüriado

Rahvahääletus selgitas parimad
KIKi rahastatud maakonnaprojektid

K

eskkonnainvesteeringute
keskus korraldas parima
maa konnaprojekti väljaselgitamiseks esimest korda rahvahääletuse. Valida sai 75 projekti vahel, mis kõik valmisid
2014. aastal. Igas Eestimaa maakonnas selgitati viie kandidaadi hulgast rahva lemmik. Kokku
anti nädalase hääletamise käigus
KIKi kaudu rahastatud projektidele 2722 häält.
Valgamaal võitis Tõrva gümnaasiumi korda saanud park (213
häält), Harjumaal Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus (150),
Põlvamaal kalapääs Aarna vesiveski paisule (147), Jõgevamaal Sadala
kooli tõhusam küttesüsteem (122),
Võrumaal
keskkonnahariduse

õppeprogramm Võru- ja Põlvamaa
lastele (101), Ida-Virumaal ajaloolise Narva Pimeaia korrastamine (88), Läänemaal Haapsalu
Tagalahe puhastamise projekt (64),
Järvamaal Lokuta lasteaia talvine
avastusretk (53), Saaremaal Šoti
mägiveiste abil taastatud Ruhnu
rannaniidud (55), Pärnumaal
Sauga kooli üleviimine maaküttele
(50), Lääne-Virumaal senisest puhtam Kunda jõgi (49), Tartumaal
Palupõhja ja Muraste looduskooli elektroonilised õppeprogrammid
(48), Hiiumaal Palade loodushariduskeskuse õppeprogrammid (44),
Raplamaal Kohila bioküttel katlamaja (42) ning Viljandimaal järvepallile paremate elutingimuste loomine (40).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Läänemaal osutus valituks Haapsalu
Tagalahe puhastamise projekt
Parima maakonnaprojekti elluviija saab tunnustuseks seinamärgi,
mille võib kinnitada oma soovi järgi
kas hoone fassaadile või siseruumidesse. Konkurssi on plaanis hakata
korraldama igal aastal ning seal saavad osaleda eelneva kalendriaasta
jooksul valminud projektid, mida on
rahastanud KIK. Kokku valmis neid
2014. aastal 1089.
KIK/Loodusajakiri
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Sõnumid

Märka meie looduses haruldusi!
Foto: Lauri Klein

E

esti looduseuurijate selts
(LUS) ja keskkonnaagentuur
kutsuvad üles otsima ja märkama kaitsealuseid liike ning sisestama leide loodusvaatluste andmebaasi.
Harrastajatest loodusvaatlejatele
on välja valitud 18 põnevat liiki, kelle
levikuandmeid on riiklikus keskkonnaregistris ja loodusvaatluste andmebaasis kirjas üsna vähe. Need liigid
on saarmas, kasetriibik, pähklinäpp,
lagrits, tait, koldvint, kuld-soverbiell,
roosa riisikas, kährikseen, kärbesõis,
alssosi, laiujur, talukimalane, nõmme-tähniksinitiib, vaskuss, pikk lõhnasamblik, rant-tünnsamblik ja sinisammal.
Kui neid looduses märkate,
pange loodusvaatluste andmebaasi kirja liik, vaatluskoht, kuupäev, arvukus, lisage kindlasti foto
(seekord ülioluline!) ja edastage andmed. Vaatlused on oodatud
18. maist 31. oktoobrini. Tegu pole
küll sõna tõsises mõttes võistlusega, kuid novembris pälvivad õnnelikumad vaatluste esitajad auhinnad.

Kährikseen on üks vähe tuntud liike, keda tänavu otsitakse
Täpsema info koos liikide nimekirjaga leiab loodusvaatluste andmebaasi veebilehelt loodusvaatlused.
eelis.ee. Vaatluskampaaniat ja andmebaasi arendamist toetab KIK.
Loodusvaatluste andmebaasi vaatluskampaaniad aitavad igal aastal

avastada mõndagi põnevat. Nii vaadeldi mullu lõunasiili ja kummutati
sellega senine arvamus tema pigem
lõunapoolsest levikust.
LUS/Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

Aasta linde esindab
margil herilaseviu

M

ark tänavuse aasta linnu
herilaseviuga tuli käibele
21. mail, traditsiooniliselt
suures ruutformaadis ja sisemaisele
standardkirjale sobiva nimiväärtusega, mis praegu on 55 senti.
20-margilises poognas postimaksevahendit on Vaba Maa trükikojas trükitud 60 000 eksemplari.
Aasta linde on tänavu teadagi lausa
kolm. Kui herilaseviul on au olla
margil, siis esimese päeva ümbriku
pildile on trükitud karvasjalg-viu ja
maksimumkaardile hiireviu.
See on järjekorras viieteistküm-

4
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nes aasta linnu mark; esimene ilmus
2001. aastal. Esimese kahe, kiivitajaga ning kodu- ja põldvarblasega
postimaksevahendi kunstnikud on
Signe Viilik ja Janno Poopuu ning
neil markidel oli ka aasta linnu valija Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ)
logo. Kolmanda, harakaga margi
on kujundanud Vladimir Taiger ja
EOÜ logo „kolis” margilt esimese
päeva ümbrikule. Veel aasta hiljem,
2004, kui aasta lind oli valge-toonekurg, andis Eesti Post välja esimese
aasta linnu maksimumkaardi.
Aasta linnu margid on olnud

Aasta linnu margi on nagu tosin eelmistki kujundanud Vladimir Taiger
populaarsed ja filatelistid on nad
nii mõnelgi aastal valinud Eesti
aasta ilusaimaks margiks. Nii läks
ka mulluse jäälinnumargiga.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Omniva/Loodusajakiri

Foto: Riho Kinks

Sõnumid

Tartu loodusnädal
meelitas rohelusse

E

Tänavune liigirikkaim
linnuvaatlustorn
asub Aardla poldril

E

esti ornitoloogiaühing korraldas 9. mail tornide linnuvaatluspäeva. Seekord laekus andmeid 20 vaatlustornist, eri linnuliike
saadi kirja 161.
Ilm oli päikeseline, kuid kohati
väga tuuline. Eriti andis see tunda
tuultele avatud mereäärsetes tornides, kus liiginimekirjad jäid ootamatult lühikeseks. Esimest korda tornide linnuvaatluspäeva viieaastases
ajaloos osutus kõige liigirikkamaks
vaatluskohaks sisemaal asuv rajatis:
Aardla poldri linnutornist Tartumaal
vaadeldi 69 linnuliiki. Järgnes samuti
sisemaal asuv Räpina ranna vaatlustorn Põlvamaal 64 liigiga ning võrdselt 63 liigiga Kuressaare Loode tammiku linnutorn ja Paljassaare roostikutorn.
Huvitavamad vaatlused olid tulipart Aardla poldril, tundrakiur Pärnu
Raeküla rannakarjamaal, mustviires Orjakul Hiiumaal ja Kuressaare

Loode tammiku vaatetornist vaadeldud tuhat kormorani.
Kuna käimas on viuaasta, siis olid
mitmes tornis juhendajaks röövlinnuspetsialistid, kes tutvustasid huvilistele ka röövlinde ja rääkisid nende
eluolust. Kõige rohkem röövlinde vaadeldi Urmas Abeli juhendusel
Lähte vaatetornis Tartumaal, kokku
seitse liiki. Huvilisi käis tornide vaatluspäeval kokku 186, enim vaatlejaid
oli liigirikkaimas Aardla poldri linnutornis.
Samal päeval oli tornide linnu
vaat
lus ka Soomes. Seal vaadeldi linde 325 tornis ja osalejaid
oli umbes 2000. Pikim liiginimekiri saadi Lääne-Soomes asuvas
Parhalahti kalasadama vaatlustornis,
kus vaadeldi 111 liiki linde, huvitavamad neist olid kaelusrästas ja valgeselg-kirjurähn.
EOÜ/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

TÜ loodusmuuseum /
Loodusajakiri
Foto: Toomas Jüriado

Tänavusel tornivaatlusel nägid vaatlejad enim linnuliike Aardla tornist

simest korda Tartus toimunud loodusnädal kutsus linlasi 23.–30. mail
märkama loodust, väärtustama
rohelist linnakeskkonda ning tutvuma elurikkusega.
Retki, loenguid, näitusi ja muid
üritusi korraldasid üheskoos
mitu Tartumaal tegutsevat loodus- ja keskkonnaorganisatsiooni.
Argipäevadel olid linnuhommikud
Raadil, Supilinnas, Annelinnas,
Toomemäel ja mujal. Ühel õhtul
kutsus Eestimaa looduse fond
nahkhiireõhtule. Käia sai Eesti looduseuurijate seltsi raamatukogus,
mille rariteetsemad raamatud pärinevad 16. sajandist. 29. mail kogunesid keskkonnahariduse spetsialistid konverentsile „Elurikkus loodushariduses“, et arutada, kuidas
toetab loodusharidus elurikkuse
väärtustamist ja hoidu.
Loodusnädal lõppes 30. mail
Tartu loodusmaja pargis perepäevaga, kus sai katsetada nutiseadmete loodusrakendusi, õppida konni üle tee aitama, kohtuda
mammutiga, osaleda taaskasutustöötoas, vaadata filmi „Emajõe
veemaailm“ ja teha muud silmaringi avardavat.
Ehkki loodusnädal sai korraldajate sõnul teoks õhinapõhiselt – ükski loodetud toetaja oma
rahakotiraudu ei avanud –, tahetakse loodusnädal järgmisel aastal taas ette võtta.

Perepäeval jätkus askeldamist igas
vanuses huvilistele. Fotol hindavad
linnusõbrad linnuraamatuid ja
binokleid
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Sõnumid

Miks tuli Eestisse Trooja hobune?
Foto: Toomas Jüriado

M

ai teisel nädalal püstitatud
hiiglasliku Trooja hobusega ning protestiüritustega Tartu Raekoja platsil ja Tallinnas
Tammsaare pargis püüdis Eesti roheline liikumine (ERL) näidata, et
Eestiski leidub inimesi, kes ei poolda EL-USA vabakaubanduslepingut
(TTIP) ja peavad seda ohtlikuks.
ERL kinnitusel on tegemist kinniste uste taga läbiräägitava lepinguga, mis seab esikohale ärihuvid ning
jätab tagaplaanile inimesed ja keskkonna. Selle ülim eesmärk on kaotada võimalikult palju kaubandusbarjääre EL ja USA vahel ehk soov
ühtlustada nõudeid. Euroopa Liidus
on teatavasti paljudes valdkondades
standardid kõrgemad ja ERL arvates
tuleks seda hoida ja tugevdada. Eriti
olulised on ERL-le muidugi keskkonnastandardid, aga ka toiduohutus, loomade heaolu jpm.
EL ja USA seisukohad erinevad
paljudes valdkondades suuresti. EL-s
on väga oluline järgida ettevaatusprintsiipi, USAs aga võetakse kergemal käel kasutusele uusi tehnoloogiaid, mille ohutus pole piisavalt tõestatud. Kui pannakse kehtima USAga
ühised standardid, oleks hiljem liik-

Selle 8. ja 9. mail Tartus ja Tallinnas näha olnud hiigelkujuga hoiatas ELF EL-USA
vabakaubanduslepingu eest
mesriikidel ja EL-l väga raske või
lausa võimatu kehtestada uusi tõhusamaid nõudeid.
Peale keskkonnaorganisatsioonide
on Euroopas TTIP vastu paljud tarbijakaitse- ja tervisekaitseorganisatsioonid, ametiühingud jt. ERL püüab

Eestiski luua võrgustikku organisatsioonidest, kes seda lepingut sellisel
kujul ei poolda, et ühisel jõul edasi
tegutseda. Samal teemal oli Tartus
13. mail ka rohelise tee õhtu.
ERL/Loodusajakiri

E

estimaa looduse fond (ELF)
korraldas sel aastal juba
neljandat korda konnatalgud „Konnad teel(t)“. Tänavu
päästeti 19 185 kahepaikse elu.
Konnapäästjad tegutsesid 24 Eesti
paigas.
Projekti juhi Kristiina Kübarsepa
sõnul pandi vabatahtlike konnatalguliste visadus tänavu proovile:
ränne kestis väga kaua ja mitmel
pool Eestis rändasid konnad pisteliselt. Oli ka kaks suuremat rändelainet, aga väiksemaid liikumisi tähel6

|326| EESTI LOODUS JUUNI/JUULI 2015

dati terve aprillikuu jooksul.
Kõige suurem oli ränne Võrtsjärve
põhjaosas Leie–Oiu vahelisel teelõigul ja Tammikul, kus mõlemas kohas
aidati üle tee ligi 4000 kahepaikset. Järgnesid Porkuni, kus sel aastal päästeti rekordiliselt palju loomi
(2254 konna), Kuremäe, Tallinna
Astangu tänava, Ihaste ning Kiisa
talgukohad. Nelja aastaga on kokku
päästetud üle 63 000 kahepaikse.
ELF tänas kõiki vabatahtlikke ja
hoolivaid inimesi, kes konni abistasid ning andsid teada teelõikudest,

Foto: Elin Soomets / ELF

Konnatalgutel päästeti
19 185 kahepaikse elu
See loomake on pääsenud hukust
autorataste all
mis ristuvad konnade rändeteedega.
Kogutud andmed aitavad korraldada kahepaiksete kaitset. ELF jätkab
saadud rändeinfo läbitöötamist koos
maanteeameti ja kahepaiksete ekspertidega.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ELF/Loodusajakiri

Sõnumid

K

Foto: Jason Brogan / McGilli ülikool

anadas Vancouveri linna meid. Näiteks Briti Columbia Fraseri
piirkonnas püstitati kurb jõe deltas on PBDE hulk viimase nelja
maailmarekord: sealt avasta- kümnendi jooksul iga nelja aastaga
ti maailma kõige saastatum looduses kahekordistunud. Muidugi on sellel
elavast liigist lind, üks põhja-tanu- oma mõju lähedal elavatele linnukull. Kanada uurimisrühm tegi selle asurkondadele.
Paljud loomad, teiste seas koiorabava avastuse, kui uuris Vancouveri
lähedalt surnuna või vigastatult leitud tid ja röövlinnud, lõikavad suurt kasu
linnades leiduvast toidust. Paraku on
röövlindude maksaproove.
Polübromobifenüüleetrite (PBDE) seal aga suurem saasteoht. Uuringu
järgi oli prügila
sisaldus oli kulli
lähedal pesitsenud
maksas 196 milkuldnokkade, kullijondikku, märgatade lemmiksaagi leevalt rohkem, kui on
giaeglusti-sisaldus
kindlaks tehtud lin15 korda suurem
dudes, kes on leikui nende mujal
tud kas California
Vancouveris elavalinnadest või Hiina
tel liigikaaslastel.
elektroonikajäätVancouveri teadlasmete prügilatest.
tele oli see halb üllaPBDEd toimivad
tus: siiani oli arvale eg iaeglustitetud, et elatakse n-ö
na ja neid on omal
rohelises linnas.
ajal laialt kasutaJääb vaid üle loota,
tud arvutites, teleet kuna PBDE kasurites, heliseadmetus on nüüd keelates, liiklusvahen- Põhja-tanukull (Accipiter cooperii)
tud, hakkab saastadites, vaipades ja
mööbliesemetes. Ehkki suurema osa tus tasapisi taanduma ka elusolendiselle ühendite klassi ainete tarvitus tes. Näiteks haigrute ja kormoranion Kanadas nüüd keelatud, akumu- dega on see juba tõeks saanud.
leeruvad nad endiselt prügilatesse,
McGilli ülikool / Loodusajakiri
kuhu visatakse ka PBDE-rohkeid jäät-

KIKi rahastatud uuringud leiab veebist

K

IKi keskkonnaprogrammi
toetusel on viimase kolm
aastaga valminud üle 160
uuringu kokku 10,8 miljoni euro
eest. Uuringu aruanded leiab
nüüd võrgupaigast kik.ee/et/
rahastatud-uuringud-0.
Seni on KIKi toetatud
uuringuid tutvustanud toetuse saajad ja uuringu tegijad.
Keskkonnauuringute koondamine ühte paika võimaldab nende
kohta hõlpsamalt teavet leida ning
aitab taotlejatel lihtsamalt kindlaks teha, kas teda huvitaval teemal
on samalaadseid uuringuid varem

rahastatud või tehtud.
Uuringuprojekte rahastatakse
KIKi keskkonnaprogrammi kaudu.
Toetust saab taotleda kalanduse,
veemajanduse, looduskaitse, metsanduse, keskkonnakorralduse, merekeskkonna, maapõue, jäätmekäitluse, atmosfääriõhu
kaitse ja keskkonnateadlikkuse alamprogrammist.
Täpsem info taotlemise võimaluste kohta on võrgupaigas www.kik.
ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist.
KIK/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Iseäraliku menüüga
koaaladel ei ole
teistmoodi
bakteristik

K

oaalad toituvad teatavasti
peaaegu eranditult eukalüptilehtedest; seepärast pakkus
teadlastele huvi, kas sellist toitu aitab
seedida isemoodi mikroobikooslus.
Nüüdismeetodeid rakendanud uuringut juhtis Berliinis asuv Leibnizi instituut (IZW), kus uuritakse loomaaiaja metsloomi; kaasa lõid Austraalia,
USA ja Austria teadlased.
Eukalüptilehti ei saa kuidagi pidada suurepäraseks toiduks: neis on
üsna napilt toitaineid ja pealegi sisaldavad nad ühendeid, mis on paljudele
imetajatele mürgised. Seepärast oleks
loogiline eeldada, et sellise toidu seedimiseks on vaja erilisi bakterikooslusi ehk mikrobioome. Uuriti loomade suu ja soolestiku mikrobioome.
Võrdlustes kasutati nii väljaheiteid
kui ka rektaaltampoonidega võetud
proove. Ilmnes, et esimestest leiab
üles vaid osa soolestikus elavaid mikroobe. Kokkuvõttes selgus siiski, et
koaala mikroobikooslused on väga
sarnased teiste imetajaliikide mikrobioomidega. Üksiti ilmnes, et looduses ja vangistuses elavate koaalade mikrobioomid on sarnased, nii et
puuris pidamine ilmselt koaalade seedimist ei kahjusta.
Kuna koaaladel on sageli klamüüdianakkusest põhjustatud silmahaigusi, uuriti ka koaala silma mikrobioomi. Sealt leiti suur hulk baktereid
perekonnast, mida teistel imetajatel
ei ole kindlaks tehtud. Edasine uuring
peab selgitama, kas just need bakterid
põhjustavadki koaala vastuvõtlikkuse
klamüüdianakkusele.
IZW/Loodusajakiri
Foto: Barbara Feldmann / IZW

Kanada tulekindlad kullid

Koaala (Phascolarctos cinereus),
armas, veidi
mänguasja meenutav loomake
Austraaliast
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Sõnumid

Vulkaanipursked muudavad pikaks ajaks

Põhja-Atlandi kliimat

8
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Foto: Richard P. Hoblitt / U.S. Geological Survey / Wikimedia

V

äljaanne Nature Commu
nications avaldas mitme
Prantsusmaa teadusasutuse uurijate ühistöö kokkuvõtte. Kõnealuses uurimuses on esimest korda kombineeritud kliimamatkimist, hiljutisi okeanograafilisi mõõtmistulemusi ja kliimaandmeid. Ilmnes, et vulkaanipursetel on vahetu nn vihmavarjuefekti kõrval kliimale ka hoopis pikem,
üle paarikümne aasta kestev mõju,
kuna pursked muudavad PõhjaAtlandi vee tsirkulatsiooni.
Atlandi ookeanile on omased aastakümneid vältavad pinnatemperatuuri muutused, mis mõjutavad
Euroopa kliimat. Seda muutlikkust
põhjustab ookeanivee tsirkulatsioon, mis ühendab pindmist veekihti süvahoovustega ning toob troopilist soojust Norra ja Grööni merre.
Temperatuuri varieerumise põhjused on olnud üsna ebaselged.
Teadlased alustasid uuringut
teabest kliima muutumise kohta
viimasel aastatuhandel. Selleks
analüüsiti Gröönimaalt puuritud
jääsüdamike vee keemilist koostist.
Nõnda tehti kindlaks, et kliimamuutused on perioodilised, kusjuures mõni tsükkel kestab paarkümmend aastat.
Edasi tehti arvutusi kahekümne kliimamudeli järgi ning näidati, et suured vulkaanipursked,
nagu Indoneesia Agungi 1963. a
ja Filipiinide Pinatubo 1991. a
purse, võivad olulisel määral muuta
Põhja-Atlandi hoovusi. Purske ajal
õhku paisatud tohutu osakestehulk
katab vihmavarjuna taeva ja peegeldab päikeseenergiat osaliselt
tagasi. Selle tõttu maapind jahtub.
Jahenemine vältab küll vaid paarkolm aastat, aga muudab tsirkulatsiooni Põhja-Atlandil. Umbes 15
aastat pärast purset tsirkulatsioon
kiireneb, 25 aasta pärast see aeg-

1991. aasta juunis hukkus Pinatubo purske tõttu üle 800 inimese ja see mõjutas
otseselt üle kahe miljoni inimese elu
lustub taas ning 35 aasta järel kiireneb uuesti.
Neid tulemusi kinnitas ookeani soolsuse analüüs; soolsus on
nimelt vee vajumise ja üksiti tsirkulatsiooni võtmetegur. Needki
andmed kinnitasid samasuguseid
ajalisi muutusi pärast Agungi purset. Kasutades Gröönimaa jääsüdamike ja Islandilt kogutud muistsetelt limustelt saadud andmeid, tehti
samasugune, 15 aasta järel kiirenenud tsirkulatsioon kindlaks veel
pärast viit purset, mis olid leidnud
aset mitusada aastat tagasi.
Lõpuks selgitati kolme viimase
suure purske, peale juba mainitud

Agungi ja Pinatubo veel Mehhiko
El Chichóni 1982. aasta ränga purske ühismõju, mis on põhjustanud
Põhja-Atlandi hoovuste hiljutise muutlikkuse. Järeldati, et mõni
lähitulevikus juhtuda võiv suurem
purse muudaks taas Põhja-Atlandi
hoovusi ja ühtlasi aastakümneteks
meie võimet Euroopa kliimamuutusi ette näha. Järgmise etapina
püütakse seniseid avastusi täiendada muudestki allikatest pärit andmete, näiteks paleokliimaleidude
toel.
CNRS/
AlphaGalileo/
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Boaworm/Wikimedia

Sõnumid

Ristlusreisijate
droonid lähevad
Arktikas ja Antark
tikas keelu alla

K
Euroopa merede
elustik vajab abi

L

ooduskaitsjad kutsuvad EL liikmesriike üles kiirelt rakendama
merelist Natura-võrgustikku
ning võtma seal meetmeid, et merelindudele tekiks võimalus aina kasvavatele ohtudele vastu seista.
EL merede hädad on üldtuntud:
aastakümneid väldanud ülepüük, toitainerohkusest tingitud vetikavohangud ja surnud piirkonnad, elustiku
hulgihukku põhjustavad naftalekked
ja kliimamuutustest tulenevad toiduvarude muutused. Merelinnud on
enim ohustatud linnurühmi Euroopas.
Jätkuva allakäigu põhjusi on paraku
küllaga nii merel kui ka maismaal ja
paljude liikide asurkonnad vähenevad
kiiresti. Abi ei ole pelgalt ühe või teise
piirkonna kuulutamisest kaitsealuseks tähtsaks linnualaks, vaja on väga
konkreetseid samme, mis tagaksid liikide, nende elupaikade ja toiduvarude
tegeliku kaitse.
Muidugi on tähtis vältida, et kriitiliselt ohustatud baleaari tormilind
(Puffinus mauretanicus) ei satuks
kalapüünistesse või et vaid paaril
Assooride saarekesel pesitsevat tormipääsuliiki Hydrobates monteiroi ei
ohustaks sealsed rottide hordid. Aga
sama tähtis on muuta asjaolusid, mis
on väga kiiresti vähendanud mõne

kunagi päris tavalise liigi arvukust.
Nii tikuvad kaljukajakad kaduma peaaegu kõikjal Põhjamere ümbruses,
kuna tugevasti on vähenenud nende
põhiliste toidukalade tobiaslaste ja
teiste tillukeste parvekalade arvukus.
Näiteks võib tuua Põhjamere ainulaadse piirkonna Dogger Banki madaliku, mille üle käivad innukad diskussioonid valitsuste, kalatöösturite
ja looduskaitsjate vahel. Seal asub
mitu Natura 2000 ala, mis kuuluvad Hollandile, Ühendkuningriigile ja
Saksamaale, aga seal püütakse ka rohkesti kala. Sajandeid väldanud põhjatraalipüük on lõhkunud elupaiku ja
muutnud suuresti merepõhja elustikku. Suurte raskustega on siiski suudetud mõni Põhjamere osa püügiks
sulgeda ja juba on märgatud, et see
mõjub hästi kaljukajaka pesitsusedukusele, samuti on hakanud veidi paremini käima pringli elujärg. Piirangud
aitavad loodetavasti kosuda ka tobias
lastel, keda kipuvad liiati ebasoodsalt
mõjutama kliimamuutused.
Looduskaitsjate arvates on riigid
merekeskkonna kaitseks siiski liiga
vähe teinud, sestap on viimane aeg
olukorda muuta.
BirdLife/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Barents Observer /
Loodusajakiri
Foto: Nevit Dilmen / Wikimedia

Kaljukajaka (Rissa tridactyla) asurkondi vähendab saaginappus. See kaljukajakapere on pildistatud Islandil

aks põhilist Arktika- ja
Antarktika-reise korraldavat käitusfirmat,
Antarktika-reiside korraldajate
liit ja ristluskäitajate liit, on teatanud, et kavatsevad algaval hooajal ristlusreisijatel keelata mehitamata lennuvahendite (UAV)
ehk nn droonide kasutuse.
Kuna nüüd on saada ka üsna
kergeid ja küllaltki odavaid droone, on nende tarvitus muutunud
reisijate seas väga populaarseks.
Nende abil püütakse hankida
põnevaid fotosid ja videoid maastikust. Droonide ülemäärane
kasutus suurendab aga mürareostust, häirib kohalikku elustikku ja
võib segada teadustööd.
Alla 22 kilo kaaluvate lennuriistade kasutus ei eelda mingi
oskusi kinnitava sertifikaadi
olemasolu, seepärast suureneb
oht, et oskamatu käitaja vigade tõttu võivad UAV-d kaotsi
minna ning kahjustada kaitsealuseid alasid.
Keeld puudutab ainult droonide vabaajakasutust; ühtlasi on
kinnitatud, et see kehtib ainult
sel hooajal ja otstarbekust kontrollitakse järgmisel aastal, kuna
droonitehnoloogia areneb väga
kiiresti.

Droon DJI Phantom on loodud
õhufotograafia tarbeks
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Foto: Vilnis Skuja

Liivi loodus

◊ 1. Kõige tuntum koht kogu Liivi rannal on Kolka nina. Siin piirneb Liivi laht Läänemere avatud osaga ehk nagu ütlevad
kohalikud: suurmeri kohtub väikemerega. Fotol vaade Bažu soole ja Kolka ninale

Liivi ranna loodust

ilmestavad luited ja metsalaamad
Kuramaa poolsaare kaugeim nurk on juba igipõlistest
aegadest peale olnud kõrvaline ja omajagu saladuslik paik,
rohetavate metsalaamade ja valendava luitevööga rannaala. Ajalooliselt on see olnud Lätimaa põlisrahva liivlaste
asuala, mida kutsutakse Liivi rannaks.
12
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Dace Sāmīte

L

iivlased on vanimaid Läti ala
rahvaid, seevastu Liivi rand on
geoloogiliselt noorim piirkond
Lätis. Enamjaolt on see tekkinud
Läänemere eelkäija Litoriinamere

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2 x foto: Vilnis Skuja

◊ 2. Vaade Slītere Sinim�����������������������������������������������������������
ägedelt merele üle Slītere
����������������������������������������
rahvuspargi. Slītere looduskaitsealast sai rahvuspark 2000. aastal. Tuntud on see ala oma liivaluidete ning nendevaheliste nõgude poolest. Luiteahelikke katab enamjaolt mets ning nõgudes
levivad märgalakooslused. Tegu on looduslikult väga mitmekesise piirkonnaga

◊ 3. Rannikuvööndi kõrgete metsaste luidete vahele jäävad madalad soised alad.
Tihtipeale on need soolapid kitsad ja väikesed

dest ja nende vahele jäävatest nõgudest moodustuv kompleks. Need
poolteise kuni nelja meetri kõrgused
luited asetsevad rööbiti mererannaga ning on nüüdisajal enamasti kaetud metsaga.
Üldjoontes on teada, et luited on
tekkinud merelainetuse ja tuule kuh-

java mõju tõttu, ometi
pakub nende täpsem
päritolu ikka arutlus- ja vaidlusainest.
Suurem osa kõrgemaid
luitevalle on esmalt
olnud eelluited, millest
hiljem on kujunenud
tüüpilised luited. Selline luitekompleks on rannikualal hõivanud poole
kuni paiguti suisa üheksa kilomeetri
laiuse ala. Näiteks Kolka nina ja Bažu
soo idaserva luitevallide ja nendevaheliste nõgude paaride arv ulatub
160–190ni.
Arvestades asjaolu, et luitevallid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ajal umbes 7000 aastat tagasi,
ainult Šlītere (liivi keeles, edaspidi
lv, Šlītõr) ümbruskonnas võib kohata vanemaid moodustisi, mis kuuluvad Antsülusjärve (8300–8500 aastat
tagasi) ja Balti jääjärve aega (10 000
aastat tagasi). Balti jääjärve astang on
35 meetrit kõrge ja 11–12 kilomeetrit
pikk pinnamoodustis: tinglikult peetakse seda järsakut Liivi ranna sisemaa piiriks.
Liivi ranna sümbol on liivaluited.
Litoriinamere ajal, umbes 5000–6000
aastat tagasi, on kujunenud Liivi rannale iseloomulik maastik: luitevalli-

Poolteise kuni nelja meetri kõrgused luited asetsevad rööbiti
mererannaga ning on nüüdisajal
enamasti kaetud metsaga.

13

Liivi loodus

14
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alguses tegid muret liikuvad rannaluited: suuresti tingis niisuguse olukorra inimtegevus ja sellega kaasnenud maastikupõlengud. Suurim selline luide asub Jaunciemsi (lv Ūžkilā)
lähedal, kus liivaluidete liikumine
peatati alles 1970. aastatel. See luide
oli umbes 2,5 kilomeetrit pikk ja mattis igal aastal 0,3 hektari suuruse ala.
Rändavaid luiteid ei ole sugugi
lihtne metsastada: kõigepealt kasutati kanarbikku, männi- ja kadakaoksi,
et liiv kinni katta, ning seejärel istutati nende okste vahele
männitaimed.
Tänapäeval võime
Valdavalt meretuulte tõttu on
liivade liikumist märrannal kasvavatel puudel iseäragata näiteks Kolka
likult kõverad, väändunud tüved
nina ümbruses: seda
reedavad vanad madaja lipukujulised võrad.
lad männid. Pärast
tugevat tormi, kui tuul
ja tormilainetus on
gelt intensiivsele liiva ümberpaikne- puude juured liivast paljaks uhtumisele sel perioodil.
nud, ilmneb, et tüved olid olnud kahe,
Uusimate aegade inimtegevuse vahel suisa kolme meetri sügavuselt
mõju Liivi rannale on seostatud kalu- liiva sees. Valdavalt meretuulte tõttu
riküla tekkega. Eeskätt rannikut palis- on rannal kasvavatel puudel iseäratavad hooned, kuid ka muu inimte- likult kõverad, väändunud tüved ja
gevus on mõjutanud liiva liikumise lipukujulised võrad.
suunda: luitevallid on edasi nihkunud
ja ümber paiknenud piki mereranda, Kinnine piiritsoon on omamoodi
moodustades külade ümbrusesse lii- kaasa aidanud looduslikule mitme
vakuhjatisi.
kesisusele. Piirkonna geomorfoloo19. sajandi lõpus ja 20. sajandi gilised olud, nõukogude ajal valitrel tegutses Nõukogude armee tankipolügoon. Arheoloogiliste uuringute
käigus jõuti järeldusele, et asulat oli
kasutatud lühikest aega, tõnäoliselt
jahihooaegadel. Asula paiknes iidse
Irbe jõe suudme ümbruses, tänapäevasest jõesuudmest umbes 20 kilomeetrit ida pool.
Üksiti selgus väljakaevamistel, et
asula oli siin olnud eri aegadel: kultuurikihid paiknesid teineteise peal.
Neid eraldanud liivakihid oli kuni
0,65 meetri paksused, mis viitab sel-

Foto: Vilnis Skuja

kulgevad paralleelselt rannajoonega,
saab rekonstrueerida mere taganemise etappe ja setete (liiva) kuhjumise intensiivsust. Setete kuhjumine
on suuresti mõjutanud näiteks siinsel alal looklevate jõgede sänge, mis
on seetõttu rõhutatult suunatud itta.
Kõige ilmekam näide on Irbe jõgi
(lv Īra), mis voolab rööbiti merega
umbes 20 kilomeetrit.
Tänapäeval on luitevallid kaetud
kuivade männimetsadega. Mõnes
kohas kõigest viie meetri, kohati isegi
saja meetri laiused luidetevahelised
madalad nõod on väga eriilmelised.
Nendes võib kohata sanglepalodusid,
soid, sh rohu-siirdesoid, mõnes nõos
leidub väikseid järvi.
Liivi ranna suur luitevallide ahelik
on osaliselt takistanud vee äravoolu
merre, seepärast on saanud kujuneda
kaks soolaama: Bažu soo ja Dižpurvsi
soo (Suursoo). Nendes katab turbakiht luitereljeefi ja ainult kõrgemad
luited tõusevad üle soopinna. Sellist
vaatepilti võib näha Bažu soos, kus
luited kulgevad paralleelselt merega.
Dižpurvsi soo luitevallid kulgevad eri
suunas ning neid nimetatakse seetõttu ruudustikukujuliseks luitekompleksiks: sellist asetust on mõjutanud
valdavad tuulesuunad.
Geomorfoloogilised protsessid
toimuvad siin ka nüüdisajal, kõige
selgemalt võib seda täheldada mererannal. Enamasti on tegu liiva kuhjumisega: tekivad stabiilsed eelluited ja eelluidete alged, mis tormide ajal minema pühitakse. Eelluited
küündivad siin mõnikord isegi üheksa kuni kümne meetri kõrgusele üle
merepinna.
Viimase paarikümne aasta vaatlusandmete järgi taastuvad tormiga
ära uhutud luited siin üsna aeglaselt: viie kuni kümne aasta jooksul.
Maismaa kerkib ja meri taandub siin
aga 0,3–0,4 meetrit aastas.
Luitereljeefi kujunemisel on
tähtis roll olnud inimtegevusel. Esimesi märke inimasustuse
kohta on leitud neoliitikumi ajastust, umbes 4500–1500 aastat e.m.a.
Keskneoliitikumi asulale viitavad
keraamikakillud tulid Irbe jõe kaldal ilmsiks ajal, kui Kolka poolsaa-

◊ 4. Lätis on kaljukotkas (Aquila chrysaetos) väga haruldane linnuliik: siin pesitseb
umbes kümme paari kaljukotkaid. Seda majesteetlikku linnuliiki võib kohata ka
Liivi ranna piirkonnas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

◊ 5. Väga haruldast silenastikut (Coronella austriaca) võib silmata Bažu soo
põlenud alal. Eestis selle liigi elutsemise kohta usaldusväärseid andmeid ei ole
Lahinguharjutuste tõttu puhkesid
väga tihti tulekahjud.
Samas sai nendes oludes kujuneda võrdlemisi mitmekesiseid kasvukohti ja elupaiku, mis on hästi
mõjunud liigirikkusele, sh võib leida
mitut harva leiduvat ja ohustatud
liiki. Näiteks on endisel tankipolügoonil teada juttselg-kärnkonna
ehk kõre (Bufo calamita) elupaik.
Vanades päikeseküllastes männikutes elab aga haruldane siklaseliik
Nothorhina punctata.
Vanades puutumata kooslustes,
inimesele raskesti ligipääsetavates
kohtades, pesitsevad kaljukotkad
(Aquila chrysaetos; ◊ 4), merikotkas
(Haliaeetus albicilla) ja must-toonekurg (Ciconia nigra). Mereranniku
pohlamännikutes võib kuulda kassikakku (Bubo bubo). Üsna suur on
metsise (Tetrao urogallus) arvukus:
teada on 16 metsisemänguala.
Taimestikus leidub mitu haruldust.
Taimeliikide poolest on väga omapärane avatud luidete ja metsa vahele jääv vöönd. Näiteks punast tolmpead (Cephalanthera rubra) ja lemmelilli (Tofieldia calyculata) võib
Lätimaal kohata vaid Liivi rannas.
Lähimad nende liikide leiud on Eestis
Saaremaal. Senini pole suudetud sel-
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2 x foto: Vilnis Skuja

senud range režiim ning pärast Läti
iseseisvumist loodud kaitsealad on
tinginud selle, et siinsed metsad ja
sood on säilinud üsna puutumatuna. Ainult rannikukülad ning
niidud Irbe ja Stende jõe kallastel on kunagi raadatud ja
sealsed loodusolud muutunud.
Tänapäeval on Liivi
ranna metsalaam üks terviklikumaid Lätis. Kuigi see
on suur ja enamik metsaalast
jääb looduskaitsealasse, on inimene seda ajalooliselt siiski mõningal
määral mõjutanud. Puidu järele on
alati vajadus olnud, näiteks on siinseid kõrgeid ja kvaliteetse puiduga
mände kasutatud kohapeal laevaehituses.
Hoogne metsaraie algas
selles piirkonnas pärast kitsarööpmelise raudtee valmimist 1915. aastal. Ventspilsi‒
Mazirbe‒Dundaga‒Stende raudtee
ehitas Saksa armee Esimese maailmasõja ajal; esmane siht oli vedada puitu kuni Ventspilsi sadamani
ja sealt edasi Saksamaale. Toonase
ilmasõja ajal küüditati kõik rannaelanikud, kelle kodud jäid kümne
kilomeetri laiusesse rannavööndisse.
Hulk elanikke põgenes ka Eestisse ja
Venemaale. Seega oli piirkond mõnda
aega üsna inimtühi ning loodus selle
võrra puutumatu.
Nõukogude ajal kuulus kogu Liivi
rand piiriäärsesse tsooni, kuhu pääses vaid erilubadega. Toona asuti
piirama ka kalapüüki merel, pidevalt tuli taluda armeelaste kohalolekut, osa koole pandi kinni, inimesed koondusid kolhoosikeskustesse, hakkas tekkima tööpuudus jne.
Nõnda jäi suurem osa liivi küladest
aina tühjemaks. Näiteks 1920. aastatel oli Lūžņa külas (lv Lūž) paarsada
inimest, kuid 1990. aastate algul vaid
kolm elanikku. Osa metsamaad anti
üle sõjaväe kasutusse, osa jäi eravaldusse. Nendel aladel tehti intensiivset raiet, paraku mitte alati heaperemehelikult. Seetõttu tekkisid suured lagendikud, mis jäeti looduslikult metsastuma. Ühtlasi rajati suur
tankipolügoon ja arvukalt tankiteid.

◊ 6. Harilikku jugapuud (Taxus baccata) võib kohata Slītere looduspargis
Sinimägedel. Ka Eestis leidub teda
ennekõike mere lähedal: peamiselt
Saaremaal ja Hiiumaal
gitada, kuidas need liigid on siia levinud. Võimalik, et taimede seemned
on Saaremaalt kaasa toonud linnud
või on kandnud neid siia meri. Võibolla on leviku taga aga hoopis inimene, sest liivlaste kontaktid saarlastega olid tihedamad kui lätlastega:
aeti soolakiluäri, siin peatuti hülgejahi ajal, mõni eestlane leidis oma abikaasa liivlaste hulgast.
Need taimeliigid on pakkunud
huvi ka lätlastest loodusteadlastele,
näiteks 1925. aastal avaldas Kārlis
Princis (1893–1978) esimese uuringu
punase tolmpea kohta. Kārlis Princis
on senini üks kuulsaimaid liivi loodusuurijaid maailmas, tema uuringuobjektid olid putukad, täpsemini
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hiopteris), samuti võib leida haruldast
Brauni astelsõnajalga (Polystichum
braunii) ja ogast astelsõnajalga (P. aculeatum). Erilisematest taimedest võib
siin kohata veel harilikku jugapuud
(Taxus baccata; ◊ 6) ning harilikku
balti luuderohtu (Hedera helix L. var.
baltica).
Rohumaid on vähe ja needki ena
masti liigniisked. Liivlaste külad
paiknesid otse mererannal kehvadel liivmuldadel. Niitusid oli külades
vähe ning kodulähedasi põllumaid
kasutati pigem kartuli- ja teraviljakasvatuseks. Sestap sai pidada vaid üksikuid koduloomi, mistõttu oli sõnnik
nõutud kaup. Et pisutki parandada
◊ 7. Bažu soos on Euroopa suurim tedremänguala, kuhu koguneb üle 60 kuke.
põllulapi mulla kvaliteeti, koguti ranTetrede (Tetrao tetrix) mäng on huvitav vaatepilt: platsil on igal linnul kindel koht,
kõige tugevamad tegutsevad alati keskel ja kehvemad isendid ääres. Selle asetuse nast vetikaid ehk kohalike kõnepruugis meresitta. 1930. aastatel aitas vetijärgi teavad eelistusi teha tedrekanad
kapüüdlaid rajada isegi Läti valitsus.
Toonaseid ehitisi on mõnes kohas
tirtsud ja prussakad. Teise maailma- kes võib kasvada 23–60 mm pik- veel tänini mererannal alles, kuigi
sõja lõpus emigreerus ta Rootsi, kus kuseks. Ka haruldasele silenastikule neid ei kasutata (◊ 8).
pühendus täielikult teadusele, tööta- (Coronella austriaca; ◊ 5) on sellised
Nagu mainitud, peeti rohumaaalad sobilikud.
de nappuse tõttu vähe koduloomi.
des Lundi ülikoolis teadlasena.
Lindudest võib siin näha tetri Lūžņa küla elanike meenutuste järgi
Omapärased kooslused on luidetevahelised nõod, mis ei ole metsa- (Tetrao tetrix), kelle meeliskohad on sai perekond endale lubada suveks
ga kattunud. Mõnda neist möödu- eelkõige põlengust taastuvad luide- ainult üht siga ja selleks et looma
nud sajandi algul isegi niideti. Nendes tevahelised niiskemad ja soised alad. toita, pidid lapsed iga päev Lūžņa
madalates ja niisketes paikades võib Viimastel aastatel on Bažu soos teada jõest veetaimi välja rehitsema.
Keskmiselt oli talumajapidamises
kohata näiteks haruldast harilikku Euroopa suurim tedremänguala,
kolm lehma ja üks hobune. Hobuseid
porssi (Myrica gale) ja soo-piimalil- kuhu koguneb üle 60 kuke (◊ 7).
Üks iselaadne metsasalu asub karjatati enamasti väikestel niitule (Euphorbia palustris). Kaugemal
sisemaal neid liike ei kasva, sest Šlītere looduspargis Sinimägedel. Tegu del kodu lähedal, lehmi aga metsas
ja mererannal. Heina
mere lähedus tagab pehmed talved.
niideti külalähedasMärgades kasvukohtades leidub ka
tes luidetevahelistes
Euroopas haruldast kollast kiviriknõgudes. Tihti oli see
ku (Saxifraga hirculus) ja soohiilakat Koosluste säilimisele on kaasa
aidanud keeruline ligipääs, mis ei
töö üsna raske, iseära(Liparis loeselii).
nis mõnel aastal, kui
1992. aastal puhkes Bažu soos tule- võimaldanud neid alasid kolhoosi
vett oli palju. Sellistel
kahju, mis lõõmas umbes 3000 hekaegadel pingsalt majandada.
aastatel hein niideti ja
tari suurusel alal. Pärast seda seisid
viidi seejärel luitevallooduskaitsespetsialistid selle eest, et
li päikeselisele kallakupõlengupiirkonnas alles jäänud metsas ei tehtaks raiet ega asutaks istuta- on umbes 1100 hektari suuruse Põhja- le kuivama. Enamasti sobis see hein
ma uut metsa. Taheti jälgida, kuidas Kuramaale ebatüüpilise laialehise vaid loomade allapanuks, kuna koosloodus ise taastub. Nõnda on Bažu metsaalaga. Selline kooslus on saanud tises oli palju erisuguseid tarnasid.
soo kogu Euroopas üks suurimaid kujuneda siinse sooja ja niiske mik- Sügisel sai neil märgaladel jõhvikaid
alasid, kus kooslused on pärast põlen- rokliima tõttu, ühtlasi ei ole seda ala- korjata.
tes 1923. aastast mõjutanud inimtegeSöödahein varuti loomadele vähegut jäetud looduslikult taastuma.
Iseäranis meelepärane on põlen- vus. Mets meenutab vihmametsa, kus malt viie kilomeetri kaugusel asuvatelt
gujärgne ala mitmele haruldasele puutüved on mitme meetri kõrguselt heinamaadelt Irbe ja Stende jõe kallasputukaliigile, sealhulgas Läti suu- sammaldunud. Alustaimestikus kas- tel või Sinimägede jalamil. Selline heirimale mardikale Ergates faber, vab laanesõnajalga (Matteuccia strut- nategu oli levinud 1920.–1950. aas-
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tatel. Igal talumajapidamisel oli oma
niidutükk, kus oli heinaküün (◊ 9).
Heinateo ajal pandi kõik vajalik koormasse ja inimesed kolisid mererannalt koos koduloomadega nendele
kaugetele niitudele. Küünides elati
seni, kuni kogu hein oli kogutud ja
varju alla pandud.
Praegusajal on need niidud looduslikult väga mitmekesised ja seetõttu suure loodusväärtusega alad.
Koosluste säilimisele on kaasa aidanud keeruline ligipääs, mis ei võimaldanud neid alasid kolhoosiaegadel pingsalt majandada. Kõnealuseid
puisniite ilmestavad jämedad haralised tammed, kus leidub elupaiku
näiteks mitmele haruldasele putukaliigile, sealhulgas eremiitpõrnikale
(Osmoderma eremita) ja õiepõrnikaliigile Gnorimus variabilis.
Enamik Liivi rannast on looduskait
se all. 1923. aastal loodi Liivi rannal esimene looduskaitseala, mis hõlmas umbes tuhat hektarit. 1957. aastal nimetati see ümber Slītere riiklikuks looduskaitsealaks; pärast mitut
laienemist võttis see toona enda alla
16 360 hektari suuruse maismaa-ala.
NSV Liidu ajal valitsenud rannikuäärse range liikumiskeelu tõttu oli

looduskaitseala kerge hallata, kuna
inimesed pääsesid sinna tegutsema
vaid range kontrolli all. Tuli ette olukordi, kus alal luiteid uurinud või
mererannal linde jälginud teadlased
peeti kinni ja viidi piirivalvekordonisse. Nõukogude ajal loodi veel Ovīši
looduskaitseala ja mitu väikest jõhvikakaitseala.
Läti vabariigi iseseisvumise järel
muutus Liivi rand avatud alaks.
Inimesed said eravaldused tagasi, taassündis liivi liikumine ja tekkis mõte
rajada rikka looduspärandiga kultuuriloolisele alale ühtne Põhja-Kuramaa
rahvuspark. Selle siht olnuks hoida nii
liivi kultuuri- kui ka looduspärandit.
Ent ühiskonna vastuseis nii ulatusliku rahvuspargi loomisele oli suur.
Kardeti, et rannik muutub taas liigsete
piirangutega alaks, sedapuhku looduskaitse tõttu. Nõnda nimetati 2000. aastal vaid Slītere riiklik looduskaitseala rahvuspargiks, mille pindala ulatub
nüüdseks 26 490 hektarini. 1999. aastal
loodud Ance soode ja metsade looduskaitseala hõlmab praegu 9822 hektarit
ja Ovīši looduskaitseala 5078 hektarit.
Seega kuulub enamik Liivi rannast kaitsealade alla, üksiti on tegu üleeuroopalise Natura 2000 alaga.
Selline on Liivi rand, vaikne, sala-
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◊ 8. Liivlaste merelähedase asuala loodusolud ei soosinud looma- ega põllupidamist. Ent kohalikud olid nutikad ja rajasid
merre adrupüüdjaid, et vetikamassiga (rahvalikus kõnepruugis meresitaga) põllulappidele rammu juurde anda. Nüüdisajal
sellist moodust mõistagi enam ei kasutata, kuid ajaloopärandina võib toonaseid adrupüüdjaid veel mõnel mererannal kohata, näiteks Košragsi külas

◊ 9. Vana heinaküün meenutab
omaaegsete liivlaste heinategu. Kuna
külade lähikonnas oli põllupidami
seks, karjatamiseks ja heinavarumiseks
sobilikku maad vähe, tuli talvehein
varuda kaugemalt niitudelt. Heinateo
ajaks võeti eluks vajalik kraam kaasa ja
elati küünides seni, kuni talvehein oli
tehtud
duslik, teadmatule liiga karm, teadjale imede maailm, mis pakub igal
sammul loodus- ja ajalooelamusi.
Räägitakse, et igas lätlases on natuke liivlase geene, võib-olla seepärast
ongi Kolka nina üks menukamaid
Läti vaatamisväärsusi.
Eesti keelde tõlkinud Ulla Fraser
Dace Sāmīte (1975) on bioloog, töötab
Läti looduskaitseagentuuri Kurzeme piirkonna juhatajana.
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Kes on liivlased?
Liivlased on läänemeresoome rahvas, kes on elanud praeguse Läti riigi alal juba ammusest ajast. Liivlased on Läti ja
osalt ka Eesti põlisrahvas, kes on vähehaaval sulandunud
lätlaste ja eestlaste hulka.
alamjooksul.
Liivi asustus püsis kõige kauem
Põhja-Kuramaal, kus 12 liivi külast
Ovīši ja Ģipka vahel kujunes piki
Läänemere rannikut umbes 60 km
pikkune ja 2–5 km laiune külavöö.
See on suuresti alles praegugi, kuid
kohalikud liivlased on 20. sajandi teisel poolel läinud järk-järgult üle läti

Foto: www.livones.net

Kus on liivlaste asualad?
Arheoloogiliste kaevamiste, kroonikate ning muude kirjalike mälestiste andmetel elasid liivlased 10.–13. sajandil
üsna suurel alal praegusest Läti riigist: Kuramaa alal Abava jõest põhja
pool, Liivimaa rannikul ja sisemaal
(Liivi lahest idas), Koiva (Gauja) jõe
alamjooksul ning Väina (Daugava) jõe

keelele. Veel 19. sajandi keskpaigas
võis liivlasi kohata ka Põhja-Lätis
Salatsi ja Pühaküla (lt Svētciems) kandis. Ajalooliste asualade järgi on eristatud Kuramaa liivlasi, Koiva liivlasi, Väina liivlasi ja Metsapoole ehk
Salatsi liivlasi.
Kas liivlastel on ka oma riik, lipp
ja hümn?
Liivlastel ei ole küll ilmselt kunagi
olnud oma riiki, kuid liivlaste asualadel on olnud kindlusi ja sõjapealikke,
näiteks on säilinud andmeid Turaida
liivlaste juhi Kaupo ning Holmist
(praeguse Salaspilsi ümbruses) pärit
pealiku Ako kohta.
Liivlastel on oma hümn ja lipp.
Hümni viis on sama mis Eesti ja
Soome hümnil. Sõnad on loonud liivi
luuletaja Kōrli Stalte. Liivlaste rohevalgesinine lipp (värvitriipude laiuse suhe 2 : 1 : 2) õnnistati sisse aastal
1923. Lipp sümboliseerib tolleaegset liivlase elukeskkonda: liivi kalur
sai oma põhitoidu merelt (lipu sinine värv) ning nägi ranna poole tagasi vaadates taamal liivaranda (valge
värv) ning metsaviirgu (roheline
värv).
Millal on liivlasi esimest korda kirjalikes allikates mainitud?
Teadaolevalt on liivlasi esimest korda
mainitud 12. sajandi alguses valminud Nestori kroonikas, kuid pikemalt
on liivlastest juttu eestlaste jaoks väga
tähtsas Henriku Liivimaa kroonikas,
mis on pärit 13. sajandist ja õigupoolest on lugu liivlaste ja nende naabrite
ristiusustamisest.

August Georg Pezoldi maal „Liivlased kõrtsis“ (1846, Uue-Salatsist)
18
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Kust on pärit liivlaste nimetus?
Tänapäeval on seda raske täpselt
öelda. Selle juured ulatuvad väga kaugele minevikku.
Nestori kroonikas on liivlasi mainitud etnonüümiga либь ~
любь, Henriku Liivimaa kroonikas
on kasutatud liivlaste ladinakeelset
nimetust livones, kuid liivlased ise

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Esimest korda on liivlasi mainitud
Nestori kroonikas

Baltimaade vanim kirik Ükskülas (lv Ikškilā, lt Ikšķile) Väina jõe Püha Meinardi saarel; kiriku ehitust alustati 1184. aastal

tatud vaid koduse keelena. Aastatel
1923–1939 sai liivi keelt vabaainena
õppida mitmes Põhja-Kuramaa koolis,
sh Irē (lt Mazirbe), Kūolka (lt Kolka) ja
Pizā (lt Miķeļtornis) jt koolides.
Praegusajal saab liivi keelt õppida keelekursustel või iseõppijana.
Keelekursuste korraldamise põhiKas keegi maailmas räägib veel liivi raskus on olnud see, et liivlased jt
huvilised paiknevad laiali mööda
keelt?
Teadlaste arvates oli 2010. aasta sei- Lätimaad ja maailma. Sissejuhatavat
suga Lätis ja mujal maailmas umbes liivi keele kursust pakuvad näiteks
Läti, Eesti, Soome ja
muudegi riikide kõrgkoolid.
Teadlaste arvates oli 2010. aasta
Mis on liivi keelel
seisuga Lätis ja mujal maailmas
ühist eesti keelega?
Nii nagu näiteks eesti
umbes 40 inimest, kes on võimeja soome keel kuulub
lised liivi keeles suhtlema.
ka liivi keel soome-ugri
keelte läänemeresoome rühma. Nagu eesti
40 inimest, kes on võimelised liivi keeles on ka liivi keeles kolm välkeeles suhtlema. Liivi keele põhitõed det, õ-häälik ja enamik teisi erijooni,
on selgeks õppinud umbes 200 ini- mida sageli peetakse ainult eesti keemest: suuremalt jaolt liivi keele uuri- lele iseloomulikeks. Mõlema keele
põhisõnavara on sarnane, näiteks
jad ja muud huvilised.
maa on liivi keeles mā, küla on kilā,
Kas liivi keelt on kunagi koolides ema on jemā.
Liivi keel on lisatud ka UNESCO
õpetatud? Kus seda praegu õppiohustatud keelte nimekirja. Liivi kirda saab?
Liivi keel pole teadaolevalt kunagi jakeel, mis põhineb Kuramaa liivi
olnud ühegi asutuse, kooli või kiri- ehk kuraliivi idamurdel, hakkas tänu
ku ametlik töökeel. Seda on kasu- Soome ja Eesti keeleteadlaste tööle
on end kutsunud līb roust (Liivimaal,
st Liivi lahest idas) või rāndalizt
(Kuramaal, st Liivi lahest läänes).
Tänapäeva liivi keeles kasutatakse
nimetust līvlizt, mis on liivi keelde
tagasi toodud 1920. aastatel, tuginedes eesti keelele.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Nii nagu Eesti lipp sümboliseerib ka
Liivi lipp sealse inimese igapäevast
loodusvaadet: meri, valge liivarand ja
metsaviirg

Liivi Liidu liikmepilet Teise maailmasõja
eelsest ajast, kui liivlaste rahvuslik liikumine oli küllaltki innukas
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Liivlaste kuningas Uldrik Kapberg koos pojaga lesta püüdmas. Liivlase J. Belte joonistus

arenema alates 19. sajandi keskpaigast.
Kuidas on liivi keel mõjutanud teisi
keeli?
Kõige rohkem on liivi keel mõjutanud
läti keelt, ilmsemad mõjud on esisilbi
rõhk, läti keele liivipärased murded
Liivimaa ja Kuramaa aladel (Läti põhjaosas mõlemal pool Liivi lahte) ning
hulk igapäevases kasutuses olevaid liivi laensõnu, näiteks vai ’või, ehk’,

„Üks Barbara“,
sümboolne
liivi raha, mille
on kujundanud liivi
kunstnik Baiba
Damberga
20
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läti keele ülesmärkimiseks kasutatavate lisamärkide ja -tähtedega
(nt ä, ȯ, õ, š, ž). Pikka
täishäälikut märgitakse
läti ortograafia eeskujul
pika kriipsuga hääliku
kohal (ā, ǟ, ē, ī, ō, ȱ, ȭ, ū) ning peenendust ehk palatalisatsiooni komaga
tähe all (ḑ, ļ, ņ, ŗ, ţ).

Meres elavad nii vaarao kalasabalised lapsed kui ka mereema
sinised lehmad ja sinised hobused.

maksāt ’maksma’, vajag ’vaja’, muiža
’mõis’, pīlādzis ’pihlakas’, puisis ’poiss’,
puķe ’lill’, sēne ’seen’, vimba ’vimb’.
Teisalt on ka liivi keel läti keelelt
üle võtnud rohkesti sõnu, grammatilisi vorme ning häälduslikke eripärasid. Liivi keele
mõjutusi leidub kohati ka
eesti murretes.
Mille poolest erineb
liivi keele tähestik
lähinaabrite omadest?
Liivi kirjakeel põhineb
ladina tähestikul, mida on
täiendatud nii eesti kui ka

Milline on olnud liivlaste traditsiooniline eluviis?
Liivlased on tegelnud samade asjadega nagu samades oludes elanud
eestlased ja lätlasedki. Meeste põhiline tegevusala Kuramaa rannaala liivlaste hulgas oli kalastamine:
püüti kilu, lesta, turska, heeringat,
angerjat ja teisi kalu. Naised töötlesid kala, parandasid võrke, pidasid
loomi ja tegid põllutöid. Põhiliselt
kasvatati kartulit ja teravilja. Lisa
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Viimased liivi külad Kura poolsaare põhjarannikul
teeniti ka metsatööde, tõrvapõletuse, marjade ning käbide korjamisega.
Millised on liivlaste tavad ja pühad?
Liivlaste kalendris on olulisel kohal
lihavõtted, millega seotud kombed puudutavad merd ja kalapüüki.
Näiteks anti lihavõttehommikul esimese asjana and mereemale – näiteks
õiekobar või lill –, et pälvida mere
poolehoid. Sellele järgnes nn linnuäratamise rituaal, kui küla noored
rannas lindude ja suve äratamiseks
laulsid ja kaasavõetud söögist ohverdasid.
Ka suvine ja talvine pööripäev olid
liivlastele tähtsad pühad. Huvitavad
kombed on seotud tuhkapäeva ja
vastlapäevaga. Vastlapäeval käisid
mööda küla valgesse riietatud tütarlastest vastlasandid, sellele järgneval tuhkapäeval aga noormeestest
„kõhulõikajad“, kes mängisid paastuaja alguse rituaalina liha kõhust väljalõikamist ning kalade ja tuha vastu
vahetamist.
Mida on liivlaste rahvapärimuses
omapärast?
Kõige sagedasemad olendid liivlaste rahvapärimuses on emad ja isad:
talveisa, tuuleisa, külmaisa, pakase
isa, tormiema, mereema, sooema jne.
Läti paganate asemel on liivi folklooris enam tuntud külmkingad, kes surnute radadel käies tantsivad.
Enim armastatud liivi legend paja-

Rännumees võib liivlaste siniseid lehmi kohata veel tänapäevalgi
tab merepulmast ning suurem osa
haldjatest ongi just merehaldjad.
Meres elavad nii vaarao kalasabalised
lapsed kui ka mereema sinised lehmad ja sinised hobused.
Kes on liivlaste sinised lehmad?
Siniseid lehmi, keda liivi rahvapärimuses on sageli kirjeldatud, kutsutakse ka liivi lehmadeks. Sinised
lehmad on liivlaste populaarseima
legendi peategelased. Siniseid lehmi
võib tegelikult veel praegugi siin ja
seal rannaäärsetes külades näha.
Tänapäeval sümboliseerivad nad ka
laiemalt tervet Lätit.
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Kust saaks huviline liivlaste kohta
rohkem teada?
Kõige ülevaatlikum eestikeelne allikas on koguteos „Liivlased.
Ajalugu, keel ja kultuur“ (koostanud ja toimetanud Renāte
Blumberga, Tapio Mäkeläinen ja
Karl Pajusalu; Tallinn, Eesti Keele
Sihtasutus, 2011).
Teksti allikas: livones.net (liivi kultuuri keskus). Gundega Blumberga
teksti on inglise keelest tõlkinud Triin
Todesk, täiendanud Valts Ernštreits ja
Karl Pajusalu
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◊ 1. Liivlased elasid eelkõige jõgede ja mere ääres, esimesi kutsuti jõeäärseteks ehk joug aģnika, ja teisi mereäärseteks ehk
mär aģnika. Ent sõna joug või jōk pole piirkonna kohanimedesse sageli jõudnud. Teada on ainult üksikud nimed, näiteks
Salatsi jõkke suubuv väike Jogla oja. Pildil on Salatsi jõgi

Salatsiliivi maastikusõnad

Põhja-Liivi kohanimedes
Tänapäeva liivi kirjakeel põhineb Kuramaa liivi keele ehk
kuraliivi idamurdel. Peale kuraliivi on andmeid siiski ka ajaloolise Liivimaa liivi keele kohta, mida kõneldi Põhja-Lätis
Liivi lahe idarannal ning Salatsi ja Pühajõe (lt Svētupe) ümbruses. See nn salatsiliivi keel hääbus juba umbes 150 aastat tagasi. Seevastu võime leida üksjagu kohanimesid, kus
kajastuvad salatsiliivi maastikusõnad.
Karl Pajusalu, Eberhard Winkler

E

simesed ülestähendused Salatsi
piirkonna liivlaste keele
kohta pärinevad 1655. aastast Thomas Hiärnilt, viimased
19. sajandi keskpaigast Soome keeleuurijalt Anders Johan Sjögrenilt.
Sjögreni salatsiliivi keele üleskir22
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jutused aastast 1846 ongi kõige
pikemad ja põhjalikumad teated
selle nüüdseks ajalukku jäänud
liivi keelekuju kohta [3]. Vaatleme
siinjuures liivi maastikusõnu ajaloolise Põhja-Liivi ala kohanimedes. Käsitletav ala kuulus suuresti
Metsapoole (liivi keeles Metsepole)
muinasmaakonda.

Salatsiliivi ülestähendustes leidub mõnikümmend kohanime, millest enamik on suuremate linnade,
maade ja paikkondade nimed [4].
Need ei anna siiski täielikku pilti
liivlaste põhjapoolsel asualal tänini
säilinud liivi algupäraga kohanimede kohta.
Praeguseni on Põhja-Lätis säilinud kümneid kohanimesid, mille
etümoloogiat saab seletada liivi
või täpsemalt salatsiliivi keele abil.
Liivi apellatiividest Läti kohanimedes on kirjutanud oma doktoritöö
Kersti Boiko [1]. Salatsiliivi sõnaraamatus [5] esitatud aines võimaldab
aga laiendada ja täpsustada kunagist
liivlaste asustust läänemere
soome
keeleala lõunapiiril.
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Piire tähistavad salatsiliivi sõnad
ja kohanimed. Metsapoole muinasmaakonna liivi asustuse piiritlemisel on kõigepealt asjakohane vaadelda piire tähistavaid sõnu salatsiliivi
keeles.
Sõna eža ~ eša ’piir’ üldmõistena
on salatsiliivlastel olnud läti keelest
laenatud (lt eža). Sama sõna kohtab
läti laensõnana ka Kuramaa liivi keeles (ežā). Nii on salatsiliivlased nimetanud Eestimaa piiri sārlis eža, st piir
saarlaste ehk eestlastega. Peale läti
laensõna on piiri tähenduses tuntud nii salatsi- kui ka kuraliivis saksa
laensõna grents.
Eeltoodud sõnad on laenatud,
tähistamaks mõttelisi ja halduslikke
piire. Piire maastikus on salatsiliivlased osutanud sõnaga adja ~ aģ(a) ’äär,
kallas, rand’, mis on iidne germaani
laensõna läänemeresoome algkeeles
(< *akja). Selle sõnaga on tähistatud
nii jõe kallast (jog aģ ’jõekallas’) kui ka
mereranda (märn aģ ’rand’).
Jõe või mere ääres elavaid inimesi kutsuti tuletisega aģnika ~ ainika
’äärne (inimene)’. Seega, jõe kaldal
elas joug aģnika ’jõeäärne inimene’,
mere rannas elanud inimene aga oli
mär aģnika ’mereäärne, st randlane’.
Ääre ja kalda tähenduses on tuntud ka ma-lõpuline, nähtavasti algul
liitsõna aģama, mida võiks tõlkida ka
’ääre-, piirimaa’.
Salatsiliivi keelele on omane klusiili muutumine palataalseks algses kjühendis, näiteks sõna ’lai’ (< *lakja) on
salatsiliivlastelt üles kirjutatud kujul
ladja (= laģa). Kuramaa liivi keeles
ilmneb sellise struktuuriga sõnades
prepalatalisatsiooni tõttu tekkinud igühend: aigà, laigà.
Peaaegu täpselt salatsiliivi häälikulisele vormile vastab lätikeelne jõenimetus Aģe (vt ◊ 2), mille Hiärn pani
1665. aastal kirja kujul Ayia. Peale
Aģe jõe on selle liivi sõnaga tähistatud järve, millest jõgi algab, ja jõest
lõuna poole jäävat sood. Ajaloo andmetel võikski seda jõge pidada piirijõeks kunagise Metsapoole ja Koiva
liivlaste asustuse vahel.
Teine veekoguga piirnevat maad
tähistav sõna salatsiliivi kirjapanekutes on rānd ~ raond ’rand, kallas’,

◊ 2. Salatsi piirkonna kohanimedes leiduvad sõnad aģe- ja rand(a)- osutavad piiridele maastikus (äär, kallas, rand). Tüvede
lān ja vanga tähendused viitavad aga vastavalt metsasele alale ja luhale jõekäärus

◊ 3. Veekogusid tähistavad liivi sõnad
kohanimedes: jog/jug-tüvi tähistab
enamasti suuremat, ūrga väiksemat
jõge või mõnel juhul vesist kohta

see on samuti varajane germaani laen
läänemeresoome keeltes. Salatsiliivi
keeles on see sõna tähendanud peale
mereranna ka jõgede ja teiste vee
kogude kallast.
Sellises üldtähenduses kohtab seda
apellatiivi mitmel pool Metsapoole
maakonna alal, peale Liivi lahe ranniku ka sisemaal veekogude ääres.
Kohanimedes tulevad esile nii algse
teise silbi vokaali a-ga kujud kui ka
lõpukaolised vormid. Külanimes
Rankuļ ’rannaküla’ on tüve konsonant d assimileerunud järgneva sõna
algusklusiiliga.

maani laen läänemeresoome keeltes *palte-, mis salatsiliivi keeles on
hakanud märkima kõrget (jõe)kallast ja lihtsalt kõrgendikku või mäge
kujul pāld ~ pāold ~ pāold. Seda kirjapanekute järgi sagedast salatsiliivi sõna käsitleme mõnevõrra hiljem
koos teiste kõrgendikku tähendavate
sõnadega.
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Veekogude liivipärased nimetu
sed. Veekogud olid varasemal ajal
ka ühendusteed. Salatsiliivi keeleaines ja ajaloolised teated viitavad
sellele, et liivlased elasidki eelkõige
jõgede ja mere ääres.
Esimesi kutsutigi eespool käsitletud sõnaPraeguseni on Põhja-Lätis säilinud
ga joug aģnika ehk
kümneid kohanimesid, mille etüjõeäärsed, ja teisi mär
aģnika ehk mereäärmoloogiat saab seletada liivi või
sed liivlased.
täpsemalt salatsiliivi keele abil.
Salatsiliivi keeles
nagu kuraliiviski on
suurema jõe nimeVeekogu kallast või randa tähistava tus olnud joug ~ jouk ~ jōk (K jo’ug
sõnana on salatsiliivi keeles teada veel < *joku). Siiski pole see sõna tavaliläti laensõna krast (1829, lt krasts), ne piirkonna kohanimedes. Tuntud
mis kuraliivi keeles on tuntud liivase on ainult Salatsi jõkke suubuv väike
kalda tähenduses (krastā ’Sandbank’). Jogla oja ja lõuna pool Lēdurga läheAlgul on äärt või piiri maastikus dal Jugla jõgi (vt ◊ 3). Nende nimetähistanud nähtavasti veel vana ger- de etümoloogia on ilmselt *jokela
23
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◊ 4. Salatsiliivi keeles tähistab tavaliselt põldu sõna nurm, samuti on tavaline sõna
olnud nīt (niit). Need tüved on talletunud ka mõnedes kohanimedes
või *jukala. Sõna lõpus olev la-liide
peaks osutama jõeäärsele asustusnimele, selle vasteks võiks olla Eesti
Joala. Vaadeldavast alast lõuna pool
Riia lähedal on Jugla ka järvenimi.
Võrreldes jog/jug-tüveliste kohanimedega on üllatavalt palju levinud
ūrg, -ed, mis on tähistanud väiksemat jõge ja üksikjuhul isegi väikest
soist järve. Tegu on vana soome-ugri
tüvega, mille vasteid Lõuna-Eestis on
uurinud Mariko Faster [2]. LõunaEesti Leivu keelesaarel ongi põhiline jõge tähistav sõna urg, näiteks
on sealt väike Emajõgi kirja pandud
kujul Imäurg.
Peale jõe on see sõna salatsiliivi
keeles tähendanud vesist kohta nagu
Lääne-Eestiski (eesti keeles harilikult
mitmuses: urgad), ja ka orgu.
Kohanime Urga laialdane kasutus
võib tuleneda sellest, et nimi on laenatud oja tähenduses liivi keelest läti
keelde ja on nii olnud nime kasutajale arusaadav. Samas nende nimede
liivi päritolu tõendavad liivikeelsed
eesosised, nagu Ķulaurga ’külaoja’,
Umurga ’Umboja’, Lēdurga ’Leheoja’,
Mudurgas ’Mudaoja’ jne.
Nõnda nagu salatsiliivi keeles on
ka kuraliivi keeles tuntud veel sõna
oja, aga seda väikese tiigi tähenduses. Järv on salatsiliivi keeles järu
(K jōra) ja meri mer ~ mär (K me’r).
Nende sõnade kasutuse kohta ala
24
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kohanimedes meil paraku andmeid
ei ole.
Soiste ja raskesti läbitavate alade
nimetused. Salatsi liivi keeles on
madalat metsast vahemaad, kõnnumaad osutatud sõnaga lān (vt ◊ 2),
mille vaste Kuramaa liivi keeles on
lōńtš, soome keeles lansi ja eesti
keeles laas. Salatsiliivi sõnakuju on
identne lääne-eesti murdevormiga
laan.

(vrd konna > koona ’lv konn’ jms).
Asustamata maakohta või kõnnumaad on märkinud sõnapaar lān mā,
vrd eesti laanemaa.
Jõeäärne luht on salatsiliivi keeles vaŋga; sõna algne tähendus on
ilmselt käänak, käär (vrd eesti (käe)
vangus, soome vanko); lõunaeesti murdekeeles ja Häädemeestel on
olnud tuntud vang, -u ’jõekäär, -luht’.
Seda sõna ei ole teada kuraliivi keeles, aga vastavatüvelisi kohanimesid
kohtab peale muistse Metsapoole
ala Lätis nii ajaloolisel Koiva liivlaste alal (Vangaži) kui ka Kuramaal [vt
ka 1: 31].
Madala koha ja oru tähenduses
on salatsiliivi keeles kirja pandud
veel Laik (1828), millele vastavad
ilmselt kuraliivi luoik ja eesti loik.
Saarde kihelkonnas, salatsiliivi võimaliku ajaloolise asuala põhjaservas, on teada kohanimi Laiksaare,
kuid selle seotus eeltoodud sõnaga
on siiski ebakindel. Sõna laik võiks
tõlgendada ka liivi häälikulise vastena läti sõnale lauks ’põld’, mõeldav
on ka seostamine lai-sõna liivipärase kujuga.

Viljelusmaid ja kõrgendikke tähis
tavad kohanimed. Tavaline põldu
märkiv sõna on salatsiliivi keeles
nurm, nagu ka lõunaeesti keeles. Peale
selle on tavaline sõna
Viljelusnimed on piirkonna kohaolnud nīt ’niit’ (vt ◊ 5).
nimedes vähem püsinud kui kõrViljelusnimed tunduvad olevat vähem
valiste metsaste alade nimed.
piirkonna kohanimedes püsinud kui kõrvaliste metsaste alade
Sõna tuleb esile mitmes piirkon- nimed, näiteks lān. Nurm-tüvega
na kohanimes, järgmine mõis Uue- kohanimed tulevad esile ajaloolise
Salatsist ehk Püög moiz’ast lõuna Metsapoole lähikonnas lõunas ja kirpool on olnud Lāņi, tänapäeva läti des, üks niit-tüvega kohanimi leidub
keeles Lānu-muiža. Rohkem Laan- siiski ka tuumalal Salatsi jõe ääres.
nimesid on piirkonna põhjapoolses Selle nime tänapäevane kuju on tõlosas. Mõned neist võivad asustus- kelise apellatiiviga: Ķulnīt plava ehk
nimena olla seotud vastava isikuni- ’Külaniidu niit’.
mega (Lāninš), enamasti on aga tegu
Eespool juba nimetasime salatmaastikuapellatiividega.
siliivi sõna pāld ~ pāold ~ pāold,
Põhja pool tuleb esile eesti keelega mida on tihtipeale kasutatud kõrge
sarnanev e-tüveline nimekuju, lõu- (jõe)kalda ja mäe tähenduses. Sõna
nas erinev a-tüveline, millele võiks ei ole teada Kuramaa liivi keeles,
olla vasteks lõunaeesti lanna-kuju küll on sellel üsna sarnane tähen-
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dus lüüdi keeles (vrd ka soome palle,
eesti palistus, Võru pald´us, Kihnu
paldõ). Mägine maa või kõrgendik
on olnud salatsiliivi keeles pāolde
māo. Kõnealusele sõnale ei ole kindlat vastet ajaloolisel Metsapoole alal,
ometi leiab Asti järvest ida pool
Palteskalnsi nime kandva künka (vt
◊ 5), mis tähendaks seega Mäemäe
(lt kalns ’mägi’).
Võimalik on siduda selle tüvega ka
Pühajõe äärde jäävat Pāle mõisa, mis
asub kõrgel jõe kaldal, ent siis tuleb
oletada ebaharilikku tüveklusiili assimilatsiooni. Seni on selle paiga kohta
esitatud teisi etümoloogiaid, aga
ükski neist ei ole veenev. Pealegi on
Aģe järve varem kutsutud Palciema
järveks. Seega võiks kohanime tõlkida
mäekülaks. Arvestades balti maastikusõnaga pala ’soo’, on võimalik hoopis sooküla etümoloogiana.
Läänemeresoome keeltes on kõrgendikku märgitud samuti sõnaga
selg ja selle sõna tuletistega, näiteks
eesti keeles seljandik, soome keeles
selänne. Salatsiliivi keelest on üles
tähendatud vastav sõna selga ~ selg
~ sēlga ~ sēlg jm ainult somaatilise sõnana. Siiski on teada kohanimi
Selgas. Läti keeles on sõna selga laen
liivi keelest, mis tähistab mereselga
ehk ulgumerd, mitte aga maapealset
kõrgendikku.
Koiva liivi kohanimedes on sage
järelkomponent -sele (hääldus ilmselt [säl´ä]), kus ilmneb tüve nõrk
aste (vrd ee selja), nt Satesele.
Kuraliivi ja üldiselt salatsiliivi keele
kirjapanekutes aga selle sõna nõrka
astet ei leia. Salatsiliivi keeles ilmneb
kunagine astmevaheldus siiski tuletistes, nagu sälliš ~ selliš ’selili’.
Ent on veel kõrgendikke tähistavaid läänemeresoome sõnu, mida
salatsiliivi keelematerjalides ei
kohta, kuid mis on üles kirjutatud kuraliivist ning ilmnevad PõhjaLiivi piirkonna kohanimedes, nt
kāngar (kangar on ka läti keeles
laensõnana) kohanimedes Kangari
(Rankuļragsi lähedal), Kangarkalns
(Saulkrastist 2 km kirdes) jt. Ilmselt
kuraliivi küngas-sõnale kõõnka ja
eesti kink-sõnale vastab aga kohanimi Ķinkas.

◊ 5. Kõrgendikke ja viljelusmaid tähistavad liivi sõnad kohanimedes. Nīt- ja nurmtüvega kohanimed märgivad niitu ja põldu. Sõna pāld ~ pāold ~ pāold on tihtipeale kasutatud kõrge jõekalda ja mäe tähistamiseks. Ka tüved selga ja kangar
viitavad pinnavormidele
Sõna maa salatsiliivi maastiku
sõnades. Lõpetuseks heidame valgust sõna maa tähendustele salatsiliivi keeles. Sõna mā ~ māo on üles
märgitud tähendustes ’maa; maapind; saar; riik’. Eespool käsitlesime
juba väljendeid aģama piirimaa või
kalda tähenduses, lān mā kõnnumaa
tähenduses ja pāolde māo mägise
maa tähenduses.
Samuti on tähelepanuväärne maa
kasutus saarte nimetustes. Ruhnu oli
salatsiliivlaste jaoks Rūnmā, Kihnu
Kīnmā ja Saaremaa eestipäraselt
Saårma ja lätipäraselt – või läti keeles liivipäraselt – Sāme maa (vrd lt
Sāmsala).
Kui saare nimes kasutati sõna maa,
osutati sellega ilmselt saare suurust
ja tähelepanuväärsust ning ka inim
asustust sellel, nagu see on olnud
eesti murreteski. Sama põhimõtet on
saarlased ise kasutanud oma kodusaarte nimetustes, näiteks Kihnu on
kihnlaste jaoks Kihnu mua jne. Maa
on tähendanud ka piiritletud ning
eraldatud piirkonda, nagu on seda
saared, ja mitte niivõrd mannermaad.
Säilinud on võrdlemisi palju
kohanimesid. Põhja-Liivi kohanimedes kajastuvate salatsiliivi maastikusõnade põgus käsitlus
näitab, et ajaloolisel Metsapoole
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alal on säilinud liivi algupära kohanimesid tunduvalt rohkem kui
Kuramaal. Ilmselt on see seotud
asjaoluga, et kohalik elanikkond
vahetas keelt, hoides alles kohtade
vanu nimetusi. Iseäranis rohkelt
on säilinud veekogude ja maastikus kõrvaliste kohtade nimetusi,
vähem aga maaviljelusega seotud
kohanimesid.
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Liivimaa ja liivlased

Kolka neem. Liivi lipu roheline tähendabki männimetsa, mis terendab merelt tulijale sinise vee ja valge rannaliiva kohal.
Liivikeelne männinimetus piedāg (kuraliivi) ja pädag (salatsiliivi) ’pedak(as)’ on eesti keelealal püsinud lõunaeesti ja kirderanniku murretes

Puude nimetused

liivi keeles
Min izāmō, min sindimō
ūod ārmaz rānda sa,
kus rāndaaigās kazābõd
vel vanād, vizād piedāgõd.
Kōrli Stalte (1870–1947)
Mu isamaa, mu sünnimaa
nii armas rand sa,
kus rannaääres kasvavad
veel vanad, visad pedakad.
Karl Pajusalu

K

uigi liivlased on olnud rannarahvas, on samamoodi kui
eestlastel nendegi elus olnud
puud tähtsal kohal. Puud andsid tuu-
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lisel rannal varju, liivi talude ja liivase
ranna vahel kasvas ikka rannamännik, taluõues enamasti pärn. Puust
tehti suur osa tarbeesemeid, puud
toitsid ka paljusid uskumusi. Puudega
seotud kultuuri põlisusest annab tunnistust seegi, et enamik puunimetusi on kahel lähedasel sugulasrahval
– eestlastel ja liivlastel – sama päritoluga.
Liivi keele loodussõnavara on tal
letatud piiratult, eriti kehtib see
19. sajandil hääbunud Liivimaa liivi
ehk salatsiliivi keele (S) kohta. Sellest
on säilinud ainult tavalisemate puude
nimetusi, mida koondab salatsiliivi

sõnaraamat [7].
Kuramaa liivi keele (K) loodussõnavara esitavad tunduvalt rikkalikumalt suured kuraliivi rahvakeele ja sellel põhineva liivi kirjakeele sõnaraamatud [1, 6]. Mõlemast
liivi keele põhikujust on teada enamik Eesti aasta puude nimetusi, vt
tabelit.
Iidne uurali sõna puu on liivi keeles
ikka pū (nagu läti keeles, osutab ka
liivi keeles vokaali pikkust kriips selle
peal). Seda on lisatud tihti ka puu erinimetusele, näiteks kuraliivi pūom ~
pūompū ’jalakas’, pī’lgõz ~ pī’lõg|pū
’pihlakas, pihlapuu’. Salatsiliivis, kus
juba 19. sajandil oli kasutusele võetud mitmeid laensõnu läti keelest, on
kohandatud läti puunimetusigi p/bulõpuliseks, nt guobu ’jalakas, künnapuu’ (vrd lt goba).
Nagu eesti keelealal, nii on liiviski puu-järelosis aga sageli lühenenud
sedavõrd, et on jäänud alles ainult konsonant -p ~ -b, vrd ee sarap, K tarāb,
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S tärab ’sarapuu’, eLõ halap ~ hallap,
K alāb ’halapuu, halapaju’.
Oodatav on puu-osise lisamine vilja ja kasutust iseloomustavates puunimedes: K umārzpū ~ S
umārpū ’õunapuu’ (lv umār(z)
’õun’), K pē’gõdpū ’pähklipuu, st
sarapuu’ (lv pē’gõz ’pähkel’), S nīdpū
’vaher, niiepuu’. Viimast nimetust ei
või segi ajada eesti murretes laialt
levinud niinepuuga, mis tähendab
ikka (noort) pärna. Liivi keeles nīdõd
on niied ja nīdõ pū on üles märgitud
kangasuga pii tähenduses. Ka Eestis
on kangasugade piisid tehtud vahtrapuidust [5: 146].
Põõsaspuude viljade kasutamist ravi eesmärgil osutavad lodjapuu nimetus kie’vmǭŗapū (otsetõlkes: köhamarjapuu, lv kie’v ’köha’) ja
paakspuu nimetus gregāmǭŗapū (st
rögamarjapuu, lv gregād ’röga’).
Päritolult kõige vanemad puu
nimetused on liivi keeles kõik samad
kui eesti keeles, erinevusi on ainult
häälikulises kujus, näiteks K kūzõ ~
S kūs ’kuusk’, K kõuvõ ~ kȭvaz ~ S küu
’kõiv, kask’, K tūoimki ~ S tüömki ’toomingas’.
Iidne on ka paju, kuid liivi keelealal on see puunimetus jäänud kasutusele ainult kuraliivis, seda kujul pa’j,
tähistades põõsana ja võsana kasvavaid pajusid. Paju kui suur puu,
remmelgas on alāb, alābõz, mis
sõna päritolult vastab eesti halapajule. Eesti keelealal on see iidne puunimetus, mille kaugemad vasted on
Lääne-Siberis ugri keeltes, säilinud
lõunaeestis mitmel kujul: halapuu ~
halapuupaju ~ halapaju ~ hal(l)ap;
halapaju on puunimetusena tuntud
veel Hiiumaal Reigis ja põhjarannikul
Jõelähtmes. Liivi keeles on aga alāb
olnud tarvitusel liiginimetusenagi, nii
on hõbepaju kutsutud vāldaalāb ehk
valge paju.
Hundipaju on kuraliivis aga vīetšõz,
nähtavasti on see omapärane vana
tuletis vett(imist) märkivast tüvest,
kasvab see taim ju vesistes kohtades.
Salatsiliivi keele viimased kõnelejad
on aga kasutanud pajude kohta juba
läti keelest kohandatud sõnu kārkil
(lt kārkls) ja vītil (lt vītols).

Eesti aasta puude nimetusi liivi keeles
eesti
kuraliivi (K)
haab
ōbõ
jalakas
pūom, pūompū
jugapuu
jougūzõ
kadakas
gadāg, gadāgõz
kask
kõuvõ, kȭvaz
kuusk
kūzõ
künnapuu
kīndabǟ, pūom
lepp
liepā, liepāpū
mustā liepā ’sanglepp’
vālda liepā ’hall lepp’
lodjapuu
kie’vmǭŗapū
mänd
piedāg
mänd ’noor mänd’
paakspuu
gregāmǭŗapū
paju
alāb, alābõz ’remmelgas’
pa’j ’paju (põõsana)’
vāldaalāb ’hõbepaju’
vīetšõz ’hundipaju’
pihlakas
pī’lgõz, pī’lõgpū
pärn
pǟrna
saar
särn, sǟrna
sarapuu
tarāb, pē’gõdpū
tamm
täm
toomingas
tūoimki
vaher
vō’dõr
õunapuu
umārzpū

salatsiliivi (S)
āb
guobu
–
kadagi
küu
kūs
guobu
läpa
–
pädag
–
kārkil, vītil

pīlag, pīlak
pǟrn, päern
sarn
tärab, tärāb
tam
tüömki
nīdpū
umarpū

Liivi keel on laenanud oma puu
nimetusi ka läti keelde. Näiteks põline soome-ugri puunimetus pihl(akas)
esineb pärast liivi keelele iseloomulikku -h- kadu kuraliivis kujul pī’lgõz
~ pī’lõgpū ja salatsiliivis pīlag ~
pilak, läti keeles on see aga pīlādzis.
Kadak(as) on kuraliivis gadāg ~

ugri puunimetuse laenamisega balti
keeltesse või vastupidi. Läti nimekujus leiduv -ķ- viitab ikkagi suhteliselt
uuele laensõnale (vrd pīlādzis, kus
lätile ootuspäraselt -ki > -dzi).
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Erilise sümboolse tähtsusega puu
on liivlastele olnud mänd, nagu
osutavad ka Kōrli
Stalte luulendatud
liivi hümni algusTormituultes seisvad männid sümridade vizād piedā
boliseerivad liivlasi, liivi lipu rohegõd ’kõvad, vastupidavad
männid’.
line tähendabki ju männimetsa,
Tormituultes seisvad
mis terendab merelt tulijale sinise
männid sümboliseevee ja valge rannaliiva kohal.
rivad liivlasi, liivi lipu
roheline tähendabki
ju männimetsa, mis
gadāgõz ja salatsiliivis kadagi, läti terendab merelt tulijale sinise vee ja
keeles kadiķis (ka paeglis).
valge rannaliiva kohal.
Kadaka-sõnaga sarnased vasted
Liivi keeles ongi vanem, sugulason ka leedu kadagys ja preisi kadegis, keelte kaudu kuni Uurali mägedeni
sellepärast on ilmne vanem laenu- küündiv mändi tähistav sõna K piedāg
kontakt ning keeleteadlased on vaiel- ~ S pädag ’pedak(as)’, mis eesti keenud ka selle üle, kas tegu on soome- lealal on püsinud lõunaeesti ja kirde27

Liivimaa ja liivlased

Põnevatele iidsetele laenukontak
tidele viitab ka õuna liivikeelne nimetus K umārz, S umar, nii on õunapuu
liivi keeles: K umārzpū, S umarpū.
umar-tüvele on täpne vaste mordva
keeltes, nii näitab see sõna, et liivlastel on olnud iseseisvaid kontakte idapoolsete sugulasrahvastega [vt 4].
Erilise tähtsusega on liivi kultuuris olnud kaks lõunapoolse levikuga
lehtpuud, tamm ja pärn. Mõlemad on
olnud puud, mida on istutatud kodu
ümbrusse. Nende puude liivikeelsed

Foto: Toomas Kukk

ranniku murretes. Kuraliivis on tuntud olnud ka sõna mänd oma algses
noore männi tähenduses. See läänemeresoome puunimetus on saadud ilmselt pudrumännast, mida on
kunagi tehtud noore männi ladvast.
Liivi keeles leiduvad ka kõik eesti
keelega sama algupära lehtpuunimetused, millele on vasteid Volgaäärsetest mordva või mari keeltest.
Nii on lepp K liepā ~ liepāpū, S läpa,
tamm K täm, S tam, haab K ōbõ, S āb,
saar K särn ~ sǟrna, S sarn, vaher
K vō’dõr.
Neist lõunapoolse levikuga sõnadest on mõnd küll peetud ka vanaks
laenuks indoeuroopa keeltest, näiteks
lepa nimetust on võrreldud balti keeltes pärna tähistava sõnaga, vrd läti ja
leedu liepa. Teiselt poolt on samatüveline lepa-sõna tähendanud liivi keeles
samamoodi kui eesti murretes ka verd,
salatsiliivis eriti hülge verd [7: 115].
Nähtavasti on vana laentüvi ka sarapuul, mille vasted liivi keeles on t-lised
K tarāb, S tärab ~ tärāb [vt 3].

Liivi Pizā (lt Miķeļtornis) küla kiriku ümber kasvavad peamiselt pärnad. Pärna liivikeelsed nimetused vastavad üheselt eestikeelsetele (kuraliivlastel pärna, salatsiliivlastel pärn ~ päern)

me keeleala tuntud veel vaid piiratult soome murretes. Samas on pärn
liivi rahvausundis püha puu, millega seostub kõige rohkem mitmesuguseid
kombeid.
Tamm kehastas läti uskumustes
Tamm
kehastas läti uskumustes
tüüpiliselt mehelikke omadusi,
tüüpiliselt mehelikjõudu ja tugevust, pärn aga naiseke omadusi, jõudu
likke omadusi, abivalmidust ja ilu.
ja tugevust, pärn aga
naiselikke omadusi, abivalmidust ja
nimetused vastavad eestikeelsetele, ilu; liivlased on omandanud aegatähelepanuväärne on see eriti kitsa- de jooksul sellist looduse tunnetust
ma levikuga pärna, K pǟrna, S pǟrn ~ balti naabritelt [2: 32–34]. Siiski on
päern puhul.
nad kandnud oma keeles ja elumõistPärn-tüvi on peale Soome lahest mises edasi ka põhjamaiste mändide
lõuna poole jääva läänemeresoo- visadust.
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Liivi keel

kui geoloogiline settekeha
Ordoviitsiumi ajal kattis Baltika mandrit läände avanev ulatuslik madalmeri. Põhja-Eesti alal olid tolle mere kaldalähedases vööndis tekkinud sagedaste katkestustega lubisetted, seevastu Lõuna-Eestis asus mere sügavama osa vöönd,
nn Liivi keel, kus settisid märgatavate lünkadeta lubi- ja
savimudad. Heidame valgust, kuidas Liivi keel kindlaks tehti
ning mismoodi see omale nime sai.

K

olmes Balti riigis võetis
üsna ühel ajal, 1950. aastatel, käsile süstemaatiline
geoloogiline kaardistus mõõtkavas
1 : 200 000. Üksiti hakati plaanipäraselt rajama süvapuurauke. Need ulatusid läbi kogu settekivimitest koosneva
pealiskorra 200‒2300 meetri sügavuseni ürgmäestikulisse aluskorda.
Lõuna-Eestis (Kaagvere, Otepää,
Karula, Pärnu), Lääne-Lätis (Engure,
Remte, Sturi) ja Põhja-Leedus (Paro
veja jt) puuraukudest välja tõstetud
Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu südamik oli seni uuritud Põhja-Eesti avamuspiirkonna omadest niivõrd erinev, et tekitas geoloogides suurt nõutust. Abi loodeti teaduste akadeemia
geoloogiainstituudilt, kelle teadurid
lävisid aktiivselt naabermaade kolleegidega. Nende ühistööna olid valminud väga üldised Vene platvormi
Ordoviitsiumi ja Siluri paleogeograafia kaardid [10].
Palju kasu oli ka isiklikest kontaktidest Moskva, Peterburi, Stockholmi jt
keskuste geoloogidega. Innustust läbilõikeid võimalikult mitmekülgselt uurida saadi professor Roman Heckerilt,
kes oli paleoökoloogilise suuna rajaja
geoloogias [6]. Ühtlasi saime häid kogemusi tema korraldatud väliseminaridelt Eestis ja Pihkva ümbruses, Uuralis,
Krimmis ja Kesk-Aasias.
Kahtlemata oli oma osa akadeemik Boris Sokolovi ühtse stratigraafia põhimõtetel: nendele tuginedes

edenes Dimitri Kaljo eestvõttel Eesti
ökostratigraafia koolkond.
Liivi keele avastamise tähtsündmu
sed. 1962. aasta kevadel pöördus minu
poole Ordoviitsiumi stratigraafia ja loomafossiilide parim tundja Ralf Männil
ettepanekuga tulla uurima Baltikumi
eri paigust pärinevaid Ordoviitsiumi
tugi
puursüdamikke. Meiega liitus 1963. aasta kevadel Tartu ülikooli
lõpetanud Linda Hints ja 1964. aastal
Lembit Põlma. Püüdsime kõrvutada
Eesti ja naaberalade tugiläbilõigete uusi
andmeid ja siduda seda kirjanduse alusel maailma laiema taustaga.
1963. aasta augustis uurisime Peipsi
taga Mišina Gora paljandit, kus kirjan-

Faatsies: ühesuguse koostise ja
kivististega kivimkeha või selle settimiskeskkond.
Fatsiaalne vöönd: lähedaste
meresügavuste ja hüdrodünaamiliste oludega settimiskeskkond; eristatakse madala- ja süvaveelisi, vaikseja liikuvaveelisi jne vööndeid.
Fatsiaalne mudel: settebasseini fatsiaalsete vööndite üldistav
ristprofiil kaldast süvamereni. Balti
paleobasseini fatsiaalse üldmudeli
vööndid: laguunne, madaliku-,
avašelfi-, nõlva- ja süvamere- (depressiooni-, ookeani-) vöönd.
duse andmetel [1] on Devoni liivakivide avamusel rikutud lasuvuses näha ka
Ordoviitsiumi alumised lademed.
Vaatlusel sai kinnitust esialgu paradoksaalne tõdemus, et sealsetes kihtides on valdavalt Rootsi Ordoviitsiumist
tuntud paetüübid ja fossiilsed liigid,
mida Põhja-Eestist ei leia.
Sama aasta septembris korraldati
kolme Balti riigi geoloogide ringsõit
Lõuna-Eestis, Lätis ja Leedus, et tutvuda uute puursüdamikega. Nendes
nähtu, s.o avamusel tundmatu, punavärviline paas ja must graptoliitargilliit, enamiku kivimkehade suur paksus, väline ühetaolisus, siirdelised piirid
ning peaaegu täielikult puudunud teravad kontakt- ja katkestuspinnad, jättis
Foto: Heldur Nestor

Rein Einasto

Geoloogia

Hetk NSV Liidu Siluri-ekspeditsioonilt: Podoolias Dnestri ääres 1980. aasta juunikuus. Seisavad (vasakult) Nijolė Jurevičiūtė-Sidaravičienė Vilniusest, akadeemikud
Dimitri Kaljo ja Boris Sokolov ning professor Rein Einasto. Istub Podoolia uurimisrühma juht Nikolai Predtetšenski Peterburist. Meie Balti paleobasseini fatsiaalseid
profiile ja mudeleid tunnustati kõrgelt: neist sai teiste basseinide uurimise etalon
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Geoloogia

Foto: Rein Einasto

Balti basseini paleogeograafiline üldskeem Ralf Männili [12] järgi (ülal paremal).
Baltika mandri lääneserva ääremere lai süvašelfivöönd kujundas Ordoviitsiumi
ajastu Arenigi ajajärgu algusest kuni Siluri ajastu lõpuni kunagise Liivimaa kohal
avara kirdesuunalise looke, Liivi keele. Selle kaudu oli ookean ühenduses kontinendi keskel paikneva sisemerega Moskva nõos, süvahoovused ulatusid mandrinõlvast kaugele madalšelfi aladele.
Läbilõige kajastab Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piirilademete settekihte madal- ja
süvašelfi üleminekuala laugel nõlval Lääne-Eesti saarte ja Kuramaa joonel [4]. Nõlval
Liivi keele äärealal (Ohesaare) ilmneb selgelt Porkuni eal aset leidnud intensiivne kulutus, mille tõttu on jäänud lünk kogu Pirgu ja Porkuni lademe osas: Jonstropi, Halliku,
Ostriku, Adila ja Ärina kihistu. Selle tingis üks geoloogilise ajaloo suurimaid eustaatilisi
ookeanipinna langusi Gondwana mandrijäätumise maksimumi ajal. Teine ulatuslik
regressioon ja kulutus šelfiplatool toimus Raikküla ea lõpul. Digitöötlus: Aat Sarv

Ralf Männil oma abikaasa Reedaga
Pakri neemel Friedrich Schmidti mälestuskonverentsi ekskursioonil 1958.
aasta septembris. See oli üks tähtsündmus rahvusvaheliste sidemete loomisel sõjajärgse noore põlvkonna jaoks
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mulje, et oleme sattunud teise maailma. Nõnda tekkis küsimus, kuidas seda
kõike mõtestada, lademeteks liigestada
ning seniste teadmistega siduda.
Selleks oli vaja Ralf Männili põhjalikke teadmisi, suuri kogemusi, erilist
uurijakirge ja erakordset annet. Ta tegi
julge oletuse, et Ölandil ja Kesk-Rootsis
katkendlikult paljanduv kivimikompleks ulatub pideva geoloogilise kehana
itta Balti regiooni keskele. See hõlmab
sügavamaveelisi setteid ja vastavaid fossiile. Seda asjaolu kinnitasid ka hilisemad uuringud. Jõudsime mitme uue
huvitava järelduseni, sealhulgas avastasime sügavamaveelise piirkonna Balti
nõos ehk Liivi keele (vt skeemi ülal).
Juba 1963. aasta lõpul pidas Männil
Eesti loodusuurijate seltsi koosolekul
ettekande, kus Rootsi tüüpi läbilõi-

ke levikuala oli üldjoontes piiristatud, hõlmates keelekujulise ala Mišina
Gorani Peipsi taga, sest Leedu kaguosa puuraukudest oli juba teada PõhjaEesti tüüpi Ordoviitsiumi läbilõige.
Männili doktoriväitekiri valmis
vähem kui aastaga ning ta kaitses selle
edukalt 1965. aastal Moskvas. Aasta
hiljem ilmus tema töö ka trükis [12].
See oli epohhi loov, koolkonda kujundav uurimus. Üks uurimistöö suuri saavutusi oli Ida-Balti,
Ingerimaa, Kesk-Rootsi ja Oslo regiooni Ordoviitsiumi geoloogia ja ühtlasi
settebasseini terviklik käsitlus.
Mis peamine: selgusid ühtse
Baltoskandia paleobasseini settimiskeskkonna põhilised paleogeograafilised piirkonnad ja eri sügavustes kujunenud setete fatsiaalsed vööndid (loe
lisakasti). Need hõlmavad settimisala
madalveest Eesti ja Leedu šelfil üle
Liivi keele kuni avaookeani sügavusteni Põhja-Poolas ja Norra lääneosas.
Sama tähelepanuväärsed on Männili
koostatud faatsieste kaardid lademele
vastavate lühikeste, umbkaudu miljon
aastat kestnud ajalõikude kaupa.
Käsitletava keelekujulise piirkonna Balti nõos nimetas kolleeg Valdar
Jaanusson Liivi keeleks [7] ja sellisena
on see teaduses juurdunud. Pisut hiljem tegime samalaadse, aga mõneti
diferentseerituma fatsiaalse vööndilisuse kindlaks ka Siluri ladestus [5, 8].
Liivi keele avastamine muutis
suuresti meie senist ettekujutust
sügavamaveelise setteala paiknemise kohta kaugel läänes, mere taga
Rootsis. Selgus, et lähim süvašelf
asub avamusest otse lõunas: siinsamas Lõuna-Eesti alal.
Basseini tervikkäsitlus juurdus aluspõhjageoloogias nii teaduslikes kui ka
paljudes rakendusuuringutes. Siiski on
erifatsiaalsete kihtide ajalisel rööbistamisel tänini mõningad raskused üleminekuvööndis, mis asub Põhja-Eesti
platoolise, rohkete katkestustega madalaveelise ja Liivi keele sügavama setteruumi vahel.
Pilti aitasid selgemaks muuta aina
uued puursüdamikud, mis andsid
lisateavet kihtide fatsiaalsete muutuste kohta. Nõnda oli võimalik koosta-
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da Siluri ladestut ja tervet paelasundit
hõlmavaid üldistavaid fatsiaalprofiile,
settebasseini fatsiaalne ja ökoloogiline mudel, fatsiaalsete kaartide seeria ka Siluri ajastu kohta, ühtlasi teha
võrdlusi naaberaladega.
Samas selgus peagi, et Balti paleobasseini eri arengufaasidele on omased mõneti erinevad fatsiaalsed mudelid just üleminekuvööndi osas PõhjaEestist Liivi keele alale [2, 13].
Esialgu ei leitud rahuldavat seletust
ka suure stratigraafilise lünga, s.o Pirgu
ja Porkuni lademe puudumise kohta
kitsas vööndis üleminekualal ümber
Liivi keele nii Eestis kui ka Leedus (vt
ka läbilõikejoonist). Kõige loomulikum
on sellist lünka põhjendada intensiivse
kulutusega ulatusliku eustaatilise regressiooni käigus Porkuni eal: ookeanipind langes Ordoviitsiumi ajastu lõpul
vähemalt 150 meetrit ja meri taganes
Liivi keele alale. Põhjuseks oli lõunapoolusel paikneval Gondwana mandril maksimumulatuse hõivanud mandriliustik [3, 4].
Vaid ühe korra Balti paleobasseini
pikas arenguloos kujunesid Porkuni ea
teisel poolel ja Siluri algul Liivi keele

Rein Einasto välipäeviku lehekülg 1963. aasta Mišina Gora paljandi uurimisest

vahetusel toimunud suursündmus
Balti paleobasseini arenguloos on
üks näitlikumaid, tõestamaks, kui
suur on olnud settimiskeskkondade erinevus ürglooduses kunagise
Eestimaa ja Liivimaa vahel.
Geoloogiauuringud kinnitavad
Eestimaa kuulumist Baltoskandiasse,
mida põhjapoolse Euroopa geotektoonilise, maastikulise ja kultuuriökoloogilise analüüsi käigus järeldas juba Edgar Kant
[9]. Looduslike eelduste ja hea uurituKäsitletava keelekujulise piirkonse tõttu kujunes Balti
na Balti nõos nimetas kolleeg
paleobassein koos
Liivi keele settekeValdar Jaanusson Liivi keeleks [7]
haga maailma teiste
ja sellisena on see teaduses juursamalaadsete uurindunud.
gute etaloniks.
Viimasel aastakümnel on avanealal väga madalaveelised, lausa murd- nud võimalus osa nende uuringute
lainetuse vööndis ja selle taga laguu- tulemusi (läbilõiked, paleogeograanis tekkinud setted [13: joonis 16]. fia kaardid) digitaalse töötluse järel
Üleminekuvööndis lõikusid Jõgeva avaldada ka värvitrükis, ent suur töö
lähedal, Ruskaveres jm kuivaks jää- selles valdkonnas seisab alles ees.
nud paeplatoo laugesse nõlva kanjo1. Асаткин, Борис 1938. Гдовские дислоnilaadsed orud [4, 14]. Sellele järgкации (Ленинградская область). Труды
Ленинградского геологического треста.
nenud väiksemad ookeanipinna tõuВып. 14: 1‒63.
sud ja langused tingisid madalšelfi alal 2. Эйнасто, Рейн 1986. Основные стадии
развития и фациальные модели силуselge tsüklilisusega settimise, ühtlasi
рийского краевого бассейна Балтики. ‒
täitus Balti nõgu Liivi keele äärealal
Кальо, Димитри; Клааманн, Эйнар (peд.).
Теория и опыт экостратиграфии. Валгус,
läätsjate settekehadena, mistõttu laieТаллин: 37–54.
nes platooline madalvee settimisala 3. Einasto,
Rein 1995. „Liivi keele” omapämitukümmend kilomeetrit Liivi keele
rast Baltika arenguloos. ‒ Meidla, Tõnu jt
(toim). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikooli
keskosa suunas.
Kirjastus, Tartu: 23–32.
Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu 4. Einasto, Rein 2007. Paealuspõhjast Põltsa-

maa ümbruses. Põltsamaa lossi sees ja
ümber. Põltsamaa muuseumi toimetised:
7‒42.
5. Эйнасто, Рeйн; Нестор, Хелдур 1973.
Общая схема фациальной зональности
Балтийского бассейна в силуре и ее
палеогеoграфо-седиментологическая
интерпретация. Фации и геохимия
карбонатных отложений. Leningrad –
Tallinn: 38–40.
6. Геккер, Poмaн 1957. Введениe в
палеоэкологию.
Государственное
научно-техническое
издательство
литературы по геологии и охране недр:
1–127.
7. Jaanusson, Valdar 1973. Aspects of carbonate sedimentation in the Ordovician of
Baltoscandia. – Lethaia 6 (1): 11–34.
8. Кальо, Димитри и др.1970. Фации и
развитие бассейна. ‒ Кальо, Димитри
(рeд.). Силур Эстонии. Валгус, Таллин:
301–317.
9. Kant, Edgar 2007. Eesti kuuluvus
Baltoskandiasse. – Eesti rahvastik ja asustus. Ilmamaa, Tartu: 28–53 (käsikiri aastast
1933).
10. Мянниль, Ральф и др. 1961. Атлас
литолого-палеогеогрaфических карт
Русской платформы и её геологического
обрамления, ч. 1. Поздний докембрии и палеозой. Листы 6–9. МоскваЛенинград.
11. Мянниль, Ральф и др. 1964. Изменение
фауны на границе основных фациальных
зон ордовика Прибалтики. Тезисы Х сессии Всесоюзного палеонтологического
общества. Ленинград: 30–31.
12. Мянниль, Ральф 1966. История развития
Балтийского бассейна в ордовике.
Валгус, Таллин: 1–200.
13. Nestor, Heldur; Einasto, Rein 1997.
Development of Ordovician and Silurian
carbonate sedimentation basin. – Raukas,
Anto; Teedumäe, Aada (eds.). Geology and
mineral resources of Estonia. Institute of
Geology. Estonian Academy Publishers,
Tallinn: 192–204.
14. Perens, Helle 1995. Ülemordoviitsiumist
Põltsamaa–Jõgeva–Ruskavere joonel. –
Meidla, Tõnu jt (toim). Liivimaa geoloogia.
TÜ Kirjastus, Tartu: 45–50.
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Rein Einasto (1934) on geoloog,
Paevana.
31

Foto: Kerttu Kibbermann

Liivi huvipaigad

◊ 1. Vaade Miķeļtorni teletornist. Siin on kilomeetrite kaupa liivast mereranda, mida võib kindlasti pidada selle piirkonna
üheks sümboliks
Foto: Kerttu Kibbermann

Liivi ranna

vaatamisväärsused
Liivlaste endisel asualal Liivi ranna piirkonnas leiab üksjagu
huviväärsusi, mis tutvustavad selle kandi ajalugu, pärandit
ja loodusolusid. Riia poolt saab Liivi randa sõita kolme teed
mööda, oleneb sellest, kuidas oma reisi kavandada.
Renāte Blumberga

K

ui on soov alustada LääneLiivi piirkonnast, tuleb sõita
mööda Riia–Ventspilsi maanteed Ventspilsini, kus võib enne liivi
külade nüüdiseluga tutvumist uurida veidi minevikku. Seda võimalust
pakub Ventspilsi mereäärne vabaõhumuuseum. Näiteks saab seal sõita kitsarööpmelise rongiga (◊ 2), vaadata
Mazirbe (liivi keeles Irē) raudteejaama
koopiat, liivi kaluri talu ja 2012. aastal muuseumisse toodud saja-aastast
Lielirbe (lv Īra) baptistide palvemaja.
Kitsarööpmelise raudtee ehitas Liivi randa Saksa armee Esimese
maailmasõja ajal. See oli aastakümneid, kuni 1962. aastani, liivlaste täh32
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◊ 2. Kitsarööpmeline raudtee ja rong
Ventspilsi vabaõhumuuseumis. See
raudtee oli kuni 1962. aastani üks liivlaste tähtsaim liiklusvahend

tis liiklusvahend, millega pääses kaugematesse küladesse ja linnadesse:
Ventspilsi, Talsisse ja Riiga.
Ventspilsis tasub käia 13. sajandil
ehitatud Liivi ordu lossis, milles praegu
tegutseb Ventspilsi muuseum. Aastatel
1832–1959 asus lossis vangla. Seal suri

Kolka maantee, mida juba aastaid on
kogu pikkuses katnud asfalt.
Alustades ringreisi Ida-Liivi piirkonnast, tuleb arvestada mõnevõrra ajamahukama teevalikuga. Sõita
tuleb mööda Liivi lahe kallast Riiast
Kolkani (lv Kūolka),
läbides Jūrmala ja
Roja, ühtlasi näeb teePūrciemsi valge liivaluite lähedalt
konnal ilusaid metsi ja
on leitud esimene kiviaja inim
mereäärseid kaluriküasula Läti looderannikul.
lasid.
Veidi enne esimest Ida-Liivi küla
1932. aastal luuletaja ja külahull Uļī Melnsilsit (lv Mustānum) jääb teele
Kīnkamäg, keda lätlased naljatades paeluv loodusobjekt: 20 meetri kõrkutsusid liivi kuningaks. Ventspilsist gune Pūrciemsi valge liivaluide. Selle
edasi liivi küladesse juhatab Ventspilsi– lähedalt on leitud esimene kiviaja
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SLĪTERE
RAHVUSPARK

OVĪŠI
LKA
j õgi
Irbe

ANCE
LKA

inimasula Läti looderannikul. Siia,
Pilsupīte jõe kaldale, on rajatud ka
loodusrajad.
Teine tähelepanuväärne loodusobjekt jääb mõnevõrra edasi Kolka
poole: Slītere rahvuspargi piiri lähedal
ilmestab randa Ēvaži pankrannik. See on
Liivi lahe rannikuvööndis suisa haruldane vaatepilt. Liivapaljandi kõrgus ulatub
Uši (lv Mägikilā) ja Aizklāņi (lv Ōsti)
vahel 8–15 meetrini. Mereäärse liivakalju tutvustamiseks on rajatud loodusrada ja autodele parkimisplats.
Riia poolt lähtuv kolmas tee juhatab
otse Liivi ranna südamesse Mazirbe
külasse. Sinna jõudmiseks tuleb esmalt
sõita mööda Riia–Ventspilsi maanteed
kuni Talsi teeotsani, seejärel minna
läbi Talsi Dundagasse ning siis võtta
suund Mazirbesse. Küla on tuntud
selle poolest, et seal asutati 1923. aastal liivlaste esimene ühiskondlik organisatsioon Liivi Liit ja 1930. aastatel
ilmus ainus liivikeelne ajaleht Līvli;
külas asub ka liivi rahvamaja.
Sellel teekonnal tasub teha peatus Dundagas (lv Duoņig), kus on
13. sajandi teisel poolel Riia toomkapiitli ehitatud loss. Toona oli see
Põhja-Kuramaa suurim loss (◊ 4).
Tähelepanu väärib selle kinnine hoov,
väravatorn ja väga paksud, lausa
kahe-kolme meetri paksused müürid.

Foto: Kerttu Kibbermann

◊ 3. Liivi ranna all mõistetakse rannavööndit Gipkõ külast Paţīkmāni (Gipkast Ovīšini). Kõik siinsed vanad liivi külad on omamoodi vaatamisväärsused. Kaardil on esimesena toodud liivipärane kohanimi

◊ 4. Dundaga piiskopilinnus on ehitatud 13. sajandi teisel poolel. Hilisemal ajal on
seda kasutatud kindlusena ja mõisnike elumajana. Lossi viimane eraomanik oli
Osten-Sackeni perekond
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siin tutvustame neid valikuliselt; rohkema info jaoks uuri lisakastis toodud
internetiviiteid (vt lisakasti).
Kolka (lv Kūolka) uhkeim loodusobjekt on Kolka neem: Läti ranniku
tähelepanuväärseim punkt, kus kohtuvad Liivi laht ja Kura kurk. Neem
jätkub madalikuna vee all veel kuus
kilomeetrit kuni Kolka tuletornini
(selle ehitamise ajal oli vahemaa viis
kilomeetrit).
Muistendi järgi olevat Kolka
neeme ehitanud kurat, rajades teed
Saaremaale. Päike tõuseb siin merest
ja loojub merre, seetõttu avanevad
neemel päikesetõusu ja -loojangu ajal
väga ilusad vaated. Kolka neem on
ühtlasi tähtis rändlindude kogunemis- ja peatuspaik.
Kolka mererannal on näha
16. sajandil ehitatud vana tuletorni varemed, mille merelained on aja
jooksul aina madalamaks kulutanud,
nii et need ilmselt ühel päeval täielikult vee alla kaovad. Kunagi asus see
majakas rannast kaugemal sisemaal.
Uuem tuletorn rajati toona juba
tehissaarele meres: ajutises puust
tuletornis süttis tuli 1875. aastal, järjepidevalt hakkas majakas töötama
aga 1. juulil 1884. Saarel asuvad ka
vahimaja ja abihooned. Praegu töötab
◊ 5. Slītere tuletorn on vanuselt teine tuletorn Lätis: see on ehitatud aastail
majakas automaatrežiimil.
1849–1850. Majakas asub kaugel sisemaal, merepiirist suisa viie kilomeetri kauguKolka külas on kolm kirikut:
sel. Selge ilmaga võib selle otsast näha Sõrve poolsaart
1886. aastal ehitatud luteri kirik,
1890. aastast pärit õigeusu kirik ja
1997. aastal Grīņise looduskaitsealalt siia tooHilisematel sajanditel on seda kasutaSelge
ilmaga
võib
Slītere
tuletordud katoliku kirik (ehitud kindlusena ja mõisnike elumajana.
tatud 1935). Liivlased
Lossi viimane eraomanik oli Osten- ni kõrgeimalt, viiendalt korruselt
olid enamasti luterSackeni perekond, kes majandas seal näha Sõrve tuletorni Saaremaal.
lased, ent samamoodi
1711. aastast kuni 1920. aasta Läti
kui eestlased pöördus
maareformini. Suurem osa liivi külasid
ka osa liivlasi 19. sajankuulus omal ajal Dundaga mõisa alluvusse. Lossi juures on üle 20 hektari viie kilomeetri kaugusele. Selge ilma- dil õigeusku. 19. sajandi lõpus hakga võib Slītere tuletorni kõrgeimalt, kas liivi rannikul levima ka baptism.
suurune park.
Dundaga–Mazirbe tee lähedale viiendalt korruselt näha Sõrve tuletor- Katoliiklased on siia rännanud teistest
jääb Slītere tuletorn: maanteelt tuleb ni Saaremaal. Alates 2002. aastast on Läti piirkondadest, peamiselt Latgalest.
Pitragsi (lv Pitrõgi) baptistikirik
pöörata paremale. See Läti vanu- majakat kasutatud vaatetornina, kuhu
selt teine tuletorn (◊ 5), ehitatud pääsevad kõik huvilised (vt ka veebi- on ehitatud 1902. aastal ning seda on
1849–1850, küündib teistest piirkon- kaamera vaadet www.daba.gov.lv/pub- hiljem mitu korda taastatud. Kogudus
ise loodi aga juba 1890. aastal.
na majakatest kõige kõrgemale: paik- lic/webcam2.php).
Košrags (lv Kuoštrõg) on liivi külaneb Slītere Sinimägede järsaku serval
ning ulatub 82 meetrit üle merepinna. Liivi külaolustikus leidub arvukalt dest üks nooremaid, rajatud 17. sajanÜhtlasi on see kõige kaugemal sise- vanu hooned. Liivi ranna külades (vt dil. Hoolimata sellest on just siin külas
maal asuv tuletorn, jäädes merepiirist ka ◊ 3) on huviväärseid kohti palju, kõige paremini säilinud ajalooline hoo34
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Foto: Hannes Pehlak

◊ 6. Mazirbe külas mere lähedal metsas leiab arvukalt vanu paate. See paatide surnuaed tekkis 1960. aastatel, kui nõukogude
võim hakkas piirama rannapüüki ja tarbetud kaluripaadid lohistati rannaäärsetele luidetele
nestus: see kuulub ka riikliku tähtsusega arhitektuurimälestiste hulka.
Košragsi küla on esitatud maailma kultuuripärandi nimekirja, paraku pole
seni sinna õnnestunud saada. Peale
hoonete on siin kaitse all teedevõrgustik, maastik, iseloomulik reljeef jms.
Küllap jäävad peale taluhoonete
silma Košragsi külatänavat ääristavad
puud. Need on istutatud 1912. aastal
ning palistavad teed küla keskelt Tilmači
majast kuni mererannani. Keset küla on
aga üles pandud kaart, kuhu on märgitud talunimed ja tee randa.
Košragsi naaberküla Mazirbet on
ajalooallikates esimest korda mainitud
1387. aastal. Mazirbest 27 kilomeetri
kaugusel üle mere loodes asub Saaremaa
lõunatipp Sõrve säär. See on Kura kurgu
kitsaim koht. 1920.–1930. aastatel sai
Mazirbest selle asukoha tõttu liivlaste keskus, seepärast ehitati siia Eesti,
Soome ja Ungari abiga liivi rahvamaja
(◊ 7; arhitekt Erkki Huttunen). Hoone
avati pidulikult 1939. aasta 6. augustil.
Nüüdisajal on rahvamaja riikliku tähtsusega arhitektuurimälestis. Maja oma-

mere lähedal, kuigi nüüdisajaks ei ole
sellest kuigi palju enam alles (◊ 6).
Paatide surnuaed tekkis 1960. aastatel, kui nõukogude võim hakkas piirama rannapüüki ja tarbetud kaluripaadid lohistati rannaäärsetele luidetele.
Mazirbesse sisse sõites jääb teest
paremat kätt Ķesteri
talu: liivi luuletaja, kulPaatide surnuaed tekkis
tuuri- ja ühiskonnategelase Kōrli Stalte
1960. aastatel, kui nõukogude
(1870–1947) sünnikovõim hakkas piirama rannapüüki
du. Talu on oma praeja tarbetud kaluripaadid lohistati
guse välimuse saarannaäärsetele luidetele.
nud 19. sajandi teisel
ja 20. sajandi esimesel
poolel. Just siin valmis
tust Mazirbe kirikumõisa elumaja ja uue testamendi liivikeelne tõlge (ilmuabihoone, mis pärinevad 18. sajan- nud 1937 ja 1942) ja tegutses aastatel
dist ja 19. sajandi esimesest poolest; 1933–1939 ajalehe Līvli toimetus.
Ka Sīkragsi küla (lv Sīkrõg) on riik1868. aastal ehitatud luteri kirik ja
vana surnuaed selle juures; 1939. aas- liku tähtsusega arhitektuurimälestis –
tal ehitatud Mazirbe internaatalgkool vanimaid liivi külasid, mida on maivaimupuudega lastele ning 1893. aas- nitud juba 1387. aastal. Sīkragsi külatal rajatud ja hiljem ümber ehitatud keskuses on säilinud vana hoonestusplaan, näiteks Kilasidami elumaja on
endise merekooli hoone.
Omalaadne on paatide surnuaed ehitatud 1890. aastatel: see on siinne
nik on Liivi Liit.
Mazirbes tasub üles otsida
mitu huvitavat vaatamisväärsust.
Kirikumõisa lähedal asuvad katkukivid, need on seotud elanike rohke
suremisega 1710. aasta katkuepideemia ajal. Üksiti kannavad ajalooväär-
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Foto: Kerttu Kibbermann

Liivi huvipaigad
Liivi ranna vaatamisväärsuste
kohta leiab ingliskeelset teavet
järgmistelt veebilehtedelt:
• http://slitere.lv/en
teave Slītere rahvusparki rajatud
turismimarsruutide kohta
• http://www.kolkasrags.lv
Kolka neeme turismiinfokeskuse veebileht
• http://visit.dundaga.lv/en
Dundaga turismiinfokeskuse
veebileht
• http://virac.venta.lv/en
Ventspilsi rahvusvahelise raadio
astronoomiakeskuse veebileht

36
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geim Lätis: umbes 56 meetrit.
Miķeļtorn on esimeste liivi luuletajate ja keelejuhtide Jāņ Prints vanema
(1796–1868) ja tema poja Jāņ Printsi
(1821–1904) sünniküla. 2006. aastal avati Jāņ Prints vanemale mälestusmärk Ventspilsis Prinča ja Kroņa
tänava ristmikul, kus ta oli elanud
oma elu lõpus.
Ovīši (lv Pațīkmā) on viimane läänepoolne liivi küla. Siinne majakas on
Läti vanim säilinud tuletorn: ehitatud
1814. aastal. See on 38,1 meetrit kõrge,
hea ilmaga näeb tornis plinkivat tuld 23
kilomeetri kaugusele merele. Majakat
saavad kõik huvilised uudistamas käia.
Ent kindlasti tasub teha jalutuskäik
Ovīši rannale: siinne ranna- ja luiteala
erineb liivi idakülades nähtust.
Omajagu nõukogude aja pärandit leiab Irbenes, mis asub Lūžņa
(lv Lūži) ja Oviši vahel, mererannast
pisut eemal. Siia metsade varju, kõigi
silmade alt eemale, on ehitatud sõjaväelinnak ja võimsad raadiolokaatorid.
Toona üks maailma suurimaid raadioteleskoope võimaldas Nõukogude sõjaväel luurata läänemaailma. Nüüd asub
siin Ventspilsi rahvusvaheline raadioastronoomia keskus, kus muu hulgas korraldatakse huvilistele ekskursioone.
Renāte Blumberga (1971) ajaloolane ja
liivlaste uurija; tema uurimus liivlastest
pälvis 2013. aastal Balti assamblee teaduspreemia.
Eesti keelde tõlkinud Kerttu Kibbermann

◊ 8. Nõukogude aja salajane objekt:
Irbene suurim, 32 meetri laiuse taldrikuga raadioteleskoop. Nüüdseks
on see ümber ehitatud ja rajatises
tegutseb Ventspilsi rahvusvaheline raadioastronoomia keskus
Foto: Kerttu Kibbermann

vanim säilinud elumaja. Ķeļķi majas
on sündinud liivi pedagoog, kultuuritegelane ja liivi keele korraldaja Pētõr
Damberg (1909–1987).
Lielirbe (lv Īra) on vana liivi kaluriküla Lääne- ja Ida-Liivi piirkonna piiril (esimest korda mainitud
14. sajandil). Tähelepanuväärseim
loodusobjekt on siin Irbe jõe suue.
Veel 19. sajandi lõpus oli küla
aktiivne puidu müügi- ja transpordikeskus, samuti ehitati siin purjekaid.
Praeguseks on Lielirbe peaaegu hääbunud, järele on jäänud vaid mõned
hooned ja enam pole näha isegi endisi talukohti. Ent näiteks 1939. aastal
oli siin umbes 300 elanikku ja üle 70
maja. Küla allakäik sai alguse nõukogude ajal, kui toonased võimud keelasid alates 1951. aastast rannapüügi.
Ventspilsi vabaõhumuuseumi viidud
baptistide palvemaja kohale asetati
2012. aastal mälestusplaat.
Miķeļtorni külast (lv Pizā) leiab
taas mitu ajaloomälestist: 1893. aastal
ehitatud luteri kiriku ning 1857. aastal valminud kõrtsihoone, mis on
ainuke tänini säilinud kõrts liivi külades; samuti Miķeļtorni tuletorni. See
meremärk ehitati siia 1884. aastal, kuid
Esimeses maailmasõjas sai see kõvasti kannatada ja 1932. aastal lammutati majakas maha. 1934. aastal ehitati
vanale vundamendile uus tuletorn,
mille Nõukogude armee 1941. aastal
taganedes õhku lasi. Praegune majakas on ehitatud 1957. aastal ja on kõr-

Foto: Kerttu Kibbermann

◊ 7. Liivi rahvamaja asub Mazirbe (liivi keeles Irē) külas. Hoone valmis Soome ja
Eesti rahalisel toel ning avati 1939. aasta 6. augustil. Maja omanik on Liivi Liit

◊ 9. Irbe jõgi voolab luiteahelike vahel ja
pikalt merepiiriga rööbiti, kuni Lielirbe
küla juures suubub Läänemerre

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

EL küsib

Tuuli Tuisk, liivi sõprade
seltsi juhatuse liige

R

ahvusvaheline
liivi sõprade selts on
asutatud 1. augustil 1998. aastal Lätis Liivi ranna
keskuses Mazirbes, liivipäraselt
Irēl. Seltsi peamine siht on toetada,
kaitsta, edendada, arendada ja tutvustada liivi keelt ja kultuuri.
Korraldame ise või koostöös teiste organisatsioonidega liiviteemalisi päevi, nädalaid, koosolekuid,
loenguid, seminare, konverentse,
kontserte, näitusi ja muid üritusi. Samuti aitame kaasa liivi teoste ja publikatsioonide ilmumisele ja ettekandmisele nii Eestis kui

Foto: Taavi Tuisk

Millega tegeleb liivi sõprade selts?
ka mujal. Raamatuesitlusi on toimunud isegi kaugel Austraalias!
Tegutsemisaastate jooksul on korraldatud mitu uurimisreisi ja väljasõitu liivlastega seotud aladele.
Liivi sõprade seltsi esimees on
nüüdisaja parim liivi keele tundja
ning uurija Tiit-Rein Viitso. Seltsi
jaoks on väga olulised koostööpartnerid, kellega koos on ühist liivi
asja aetud ja loodetavasti aetakse ka edaspidi: Läti keeleagentuur
(Latviešu valodas aģentūra) ja liivi
kultuuri keskus Lätis (Līvõ kultūr
sidām), Tartu ülikool, Eesti kultuurkapital, emakeele selts ja hõimurahvaste programm Eestis. Koos on
tähistatud rahvusvahelist liivi keele
ja kultuuri aastat 2011. aastal, ühtlasi on välja antud kaua oodatud lii-

vi-eesti-läti sõnaraamat (veebiversiooni leiab aadressilt www.murre.
ut.ee/liivi). Ilmunud on ka esimene
trükis Salatsi liivi keeles („Salats joug
kolm aģa“). 2013. a korraldati esimene rahvusvaheline liivi keele suveülikool jpm. Liivi aabitsa „Jelzi sõnā“
(„Elav sõna“) väljaandmisse olid kaasatud nii Eesti kui ka Läti kooliõpilased, kelle joonistusi on kasutatud
raamatu illustreerimiseks.
Liivi sõprade seltsil on liikmeid
Eestis, Lätis, Soomes, Leedus, Norras,
Saksamaal ja Inglismaal. Aastate
jooksul on seltsiga liitunud palju üliõpilasi, uurijaid, teadlasi ja muidu
huvilisi, kellele läheb korda kõik see,
mis seostub liivi keele, kultuuri ja ajalooga. Uued huvilised on alati teretulnud seltsiga liituma!

Kuidas ja miks sai Riia lahest Liivi laht?

E

järgneva sajandi jooksul Gerardus
Mercatori ja kümnete teiste kartograafide paljudes trükkides ja
keeltes ilmunud kaartidel. Ainsa
erandina kasutas esimese mereatlase koostaja Lucas Waghenaer
oma kaartidel nime Sinus Magnus
Riganus (1585).
17. sajandi lõpukümnendeist alates saab umbes 250 aastaks ülekaalu nimetus Riia laht. Nii siis kui ka
hiljem on alati trükitud kaarte, kus
kõnealune laht kannab teist nime.
Mõnel kaardil, ka Eesti iseseisvusaja algaastail, on Riia lahe nimi paigutatud lahe äärmisse lõunasoppi
Riia külje alla.
Esimestest eestikeelsetest kaartidest – „Eüropa ja Palästina“ (1855),
„Maa Kaardi-ramat“ (1859), Carl
Robert Jakobsoni kooliatlased (1873
ja 1879) – kuni 1920. aastate keskpaigani oli ainuvalitseja Riia laht.
Peagi vahetas Riia lahe välja Liivi
laht ning 1930. aastail oli kaartidel,
õpikutes ja teatmeteostes ülekaalus
juba Liivi lahe nimi. Ainult mõni
ametkond (raudtee, post) ja kirjastaja kasutas järjekindlalt Riia lahe

nime. Harva olid kaardil mõlemad
nimed: Riia ehk Liivi laht või Liivi
ehk Riia laht.
Iseseisvusaegne kohanimi püsis
veel esimestel sõjajärgsetel aastatel, kuid peagi asendati see Riia
lahega. Huvitav on nime-eelistusi
vaadata ENE/EE ilmumise järjekorras. Mõlema trüki märksõnad on
„Riia laht“ (1974, 1995; teises trükis avaldati artikkel nii hilja, sest
veel 1990. a köites viidati märksõna „Liivi laht“ juurest „Riia lahele“). ENE kaardiköites (1989) on
Riia laht, kõigil entsüklopeedia ajalookaartidel aga Liivi laht. Tundub,
et selle nime kõige järjekindlamad
eelistajad on olnud ajaloolased.
Eesti Looduse Riia/Liivi lahe erinumbri (1972, nr 11) artiklite pealkirjades kohtab nii tollal ametlikku
Riia lahte (allakirjutanu artikkel)
kui ka Liivi lahte.
Tsensuuri nõrgenedes avaldas
kaardifirma Regio 50-aastase vaheaja järel esimese korraliku teedekaardi „Eesti teed ’89“ (1 : 400 000),
kus oli jälle Liivi laht. Nüüdseks on
see nimi saanud valdavaks.
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Foto: erakogu

Heino Mardiste,
Tartu ülikooli geograafia
emeriitdotsent

estit piirava
mere osade
nimed
on
mandrilt vaadates väga õnnestunud: Soomest eraldab meid samanimeline laht, läände jääb Läänemeri
(võrdle soomlaste Itämeri) ja liivlaste (kunagist) asuala ääristab
poolkaarena Liivi laht. Seda lahte
on eri aegadel vaheldumisi nimetatud kord Liivi, kord Riia laheks.
Vaatame nime muutumist peamiselt kaartide põhjal.
Esimest korda ilmus see veekogu
Mare Livonicum’i (Liivimaa mere)
nime all rootslase Olaus Magnuse
Põhjamaade kaardile Carta marina (1539). Järgneva paarikümne aasta jooksul avaldatud kaartidel kandus see nimi Kuramaast
ja Saaremaast lääne poole. Alles
Johannes Portantiuse Liivimaa
kaardil (1573) on lahe nimi Sinus
Magnus Livoniae (Suur Liivimaa
laht) jälle õiges kohas ja nii ka
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Liivimaa tühjuse täiuslikkus
Liivimaa seostub minule tühjusega, mis on täis äsjaseid
asju ja inimesi, vana nimigi hõljub veel õhus. Liivimaa on
olemas, looduslikult, kuid teise nime all. See on olemas ka
sama nime all, kuid kaugel ajaloos.
Tiit Kändler

M

Joonis: Joris Joostensz Laerle / Wikipedia

eetrikõrgune
lennuvõimetu lind dodo elas
Mauritiuse saarel, kuni
hollandi meremehed seal randusid, et oma Vürtsisaarte vallutuste eel puhata. Esimesena kirjeldati seda elukat 1598. aastal, viimase laskis maha Mauritiuse kuberner
Isaac Johannes Lamotius 1688. aastal. Need aastaarvud võivad kõikuda
siia-sinna, kuid on kindel, et inimene
ja tema toodud loomad said endeemilisest dodost jagu sajandiga.
Lamotius oli loodusesõber: ta
joonistas 250 kalaliiki, edendas
herbaariumide kogumist ja taimede joonistamist. See ei takistanud
tal käitumast despoodina, nõnda
et elanikud tõstsid hädakisa ja loodusesõber Lamotius veetis alates
1695. aastast seitse aastat aheldatuna Indoneesia kandis idapoolsel

Viimane emakeelena liivi keelt kõnelnud inimene suri Kanadas 2013. aastal – nii kirjutab Vikipeedia.
Liivlased ei olnud endeemiline
liik, geneetiliselt olid nad tõenäoliselt keskmise eurooplase mõõtu
Banda saarel, süüdistatuna erakau- nagu eestlasedki. Nõnda tuleb liivlasbanduse viljelemises.
te puhul toetuda mälestustele. Minu
Dodost on laulnud paljud bändid, esimene kokkupuude liivlastega oli
teaduskirjanik David Quammen on algkoolis, kui ajalootunni nurgake
tema kohta kirjutanud võluva ja hari- pühendati Eestile. Vabadusvõitlus
va, eesti keeldegi tõlgitud raamatu saksa orjastajate vastu sööbis ere„Dodo laul“, kuid dodo kurb ja vetti- dalt mällu. Liivlaste osaks sai Kaupo:
nud kuju Londoni loodusmuuseumi tema liitumine ordurüütlitega, oma
klaasi taga on mulaaž, mitte topis.
laste saatmine Saksamaale õppima
ja kokkuvõtteks – liivlaste reeturlikkus.
Kuidas sai olla nii,
Viimane emakeelena liivi keelt
et üks rahvas äkki
kõnelnud inimene suri Kanadas
olid reeturid ja teised
2013. aastal – nii kirjutab
ei olnud, mõtiskleVikipeedia.
sin. Muidugi ei olnud
nõnda, aga kooliõpetusest hüppas see eriLiivlastel ei olnud oma meresaart, lisena ninna. Mille „tõestuseks“, näe,
need lüheldased inimesed elasid kan- neid enam ei olegi.
Kes seda teab, kas nad end nii
dis, mis paikneb lõunas Daugava, idas
venelaste asustatud maade, põhjas väga ühtseks pidasidki, aga nad räävaieldava ja meie esivanematega kau- kisid eesti keelele lähedasemat keelt
beldava piiri ning läänes mere vahel. kui teised ugrilased, kellest enami-

Esimesed dodo (Raphus cucullatus) joonised hollandlaste 1602. aasta ekspeditsioonilt. Jooniste juurde on märgitud: „Neid
linde püütakse Mauritiuse saarel suurel hulgal, sest nad ei suuda lennata. Nad on hea toit ja tihti on neil kõhus suured kivid,
umbes sama suured nagu munad.“
38
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Teine mälestus on 1970. aastate lõpust, mil Tõnis Vint tuli meile,
noorteadlastele, kõnelema liivi vöödest ja eesti vöödest, näidates lätlaste vändatud dokumentaalfilmi
„Lielvārde vöö“. Just nimelt Lielvārde,
kohanime järgi, kust liivi vöö on pärit.
Liivlastest polnud filmis sõnagi juttu.
Neid ei olnud lätlaste arust rahvana
olemas. Vöödest luges Vint välja terve
universumi, tühjuse ja elu, aga mis sa
selle teadmisega ikka pihta hakkad,
kui on vaid tühjus. Ja kuigi Läti on
nüüdseks liivlasi rahvana tunnistanud, pole nende järjepidevat keelt ja
kultuuri enam võtta.
Või natuke ikka on? Keeleteadlane
Udo Uibo kirjutab oma raamatus
„Sõnalood“, et termin kõurik kui ’raskesti kasvatatav laps’ pärineb keeleteadlaselt Eduard Väärilt 1968. aastast, ent liivi keele uurijana laenas
Vääri selle sõna “kõver” liivikeelsest vastest kõurõ. Teisalt on liivi
keel nüüdseks isegi nõnda hääbunud, et minu spelleri jaoks on sõna
„liivi“ väärt punasega alla märkida.
Ettevaatust, liivi!

Foto: Wikipedia

kuga eestlased kokku ei puutunudki. Kui tagantjärele lugeda, siis olid
omad ristimisvee mahapesemised
ja ülestõusud ja salanõud liivlastelgi.

Pole välistatud, et Lielvārde vööde
mustrisse on kodeeritud universumi
ajalugu. Vähemalt tükike Liivimaa oma
kindlasti

seal eestlased ja kaubitsenuks väärt
mereanniga?
Võrdluseks mõtleme, mis jääb
alles Eestist, kui eesti keel hääbub.
Kroonikaid ei ole, ei riimis ega riimituid. Eesti lahte ka ei ole. Meil on
Põhja-Eesti klint, mis kaugemalt vaadates on Balti klint. Meil on Eesti
põlevkivimaardla, kuid seegi nimi
on kasutusel vaid lähialadel. Meil on
Eesti monoklinaal: Põhja- ja KeskEestis aluskorral lasuv 100–400 meetri paksune Vendi ja Vanaaegkonna
settekivimeist pealiskord, mis on kaugele lõunasse kaldu. Kuid seegi pole ei
nähtav ega kaugemale kuuldav. Nii et
pole sedagi mis liivlastel.
Liivlaste kõrgaeg oli enne nende
vallutamist 11.–12. sajandil. Kui nad
elasid Metsapooles. Ja ei jaksanud
takistada, et Riia linn ehitati.

protsesside intensiivsuse, tasakaalulise rannaprofiili laiuse ja piki
randa kulgeva settetranspordi mahu
ja suuna. Selle arvutamine Eesti
randades on võrdlemisi keeruline,
kuna randade geomeetria on keerukas ning lainetuse andmestiku lahutusvõime peab olema üldiselt 500
meetri ringis. Siiski suutsime lahti
muukida protsessid, mis toimuvad
Läänemere kõige pikemas, ligi 700
kilomeetrini ulatuvas ühendatud
rannasetete süsteemis Kaliningradist
Pärnuni. Kui varem arvati, et seal liigub rannaliiv valdavalt vastupäeva,
seega aina meie poole, siis tegelikult
on seal paar-kolm nähtamatut barjääri, millest setted pääsevad mööda
vaid erandjuhtudel. Just nende, näiteks Akmeņragsi neeme olemasolu
on ilmne põhjus, miks merevaik on
meie kandis väga haruldane.“
Akmeņragsi neem tungib Lääne
merre Kura rannalt. Seega ei ole Eesti
olnud eales merevaigumaa seetõttu,
et liivlased hõivasid ala, kust merevaik enam põhja poole levida ei saanud. Kui liivlasi polnuks, ehk elanuks

Meie tänapäevane ettekujutus
liivlastest on suurelt jaolt speku
latsioon. Nõnda nagu on speku
latsioon ka matemaatika. Võib
siis spekuleerida järgmisel moel.
Täisarvud on matemaatikas väga olulised elemendid. Saksa matemaatik
Leopold Kronecker arvas 19. sajandi
keskel koguni, et Jumal andis täisarvud ja muu on inimese töö. Täis- ja
murdarvude põhjal saab üles ehitada kogu matemaatika. Lõpmatusega
pole matemaatikal pistmist, kurjustas Kronecker Georg Cantoriga.
Matemaatika omakorda on inimesele ainus kulumatuks osutunud töövahend, millega kirjeldada loodust.
Pole oluline, kas matemaatika on looduses olemas või on selle välja mõelnud inimene: ta on just nii täiuslik,
nagu ta on.
Täisarvude seas on erilisel aukohal
algarvud. Arvud, mis ei jagu muude
täisarvudega, üksnes iseenda ja ühega.
Algarvude esinemine arvureas on
kaootiline. See ei tähenda, et pole umbkaudseid reegleid, kuid täpselt ennustada, kus algarv asub, pole võimalik.
Algarvudega seotud probleemid
on ühtpidi esoteerilised, teistpidi eluliselt olulised kui meie eluks oluliste andmete krüpteerimise ehk sala
kodeerimise alus. Kui Tõnis Vint
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Mis siis liivlastest meie tavamällu on
jäänud? Tänapäeval Liivi laht. Ehkki
see on nõnda vaid eestlastele. Muu
maailma jaoks on see pigem Riia laht.
Ajalootunnist on meeles Liivimaa. Mis
on üksvahe hõlmanud ka Eestimaa.
Teame Henriku Liivimaa kroonikat.
Peale selle Liivimaa riimkroonikad:
vanem ja uuem. Liivi sõda. Siis on veel
Liivi jõgi, mis voolab Kasarisse, aga
see võib olla pelgalt nimede kokkusattumus.
On olemas Liivi lahe rannikumadalik. See on olnud meile tähtsam, kui arvata oskame. Tsiteerin
mereteadlast, akadeemik Tarmo
Soomere: „Laineenergia voog on
füüsikaline suurus, mis põhiosas
määrab mitte ainult selle, kui palju
laineenergiat võiksime me ranna
vetest ammutada, vaid ka ranna-
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Miks pole Eesti vetes merevaiku? Akmeņragsi neeme majakas Kura poolsaare läänerannikul tähistab seljandikku veepõhjas,
mis takistab hoovusel setteid põhja poole kanda

ja teisedki on spekuleerinud vöökirjadega, siis võib ju spekuleerida ka
arvudega. Võib-olla on mõned rahvad nagu algarvud: ei lagune, mis ka
ei juhtuks. Nagu juudid, moslemiaraablased. Valitud rahvad. Mõned on
tundunud algarvudena, nagu kunagi
Portugal, siis Holland, siis Inglismaa,
siis Austria-Ungari, siis Vene impeeriumid. Aga päris algarvud ei ole
need olnud.
Mõned rahvad on olnud vähemate
algarvude korrutis, mõned aga, nagu
liivlased, suisa sellised arvud nagu
väikese algarvu astmed, äärmuslikul
juhul arvu kaks astmed, mis kipuvad lihtsamalt ja loomulikumal moel
lagunema. Kaks oli lihtne arv, kuni
mängu tuli kahendsüsteem ja puges
meie arvutitesse. See on väike arv, aga
suur number. Võib-olla on liivlastega
sama moodi, ainult et me ei tea veel,
kui suur number nad on.
40
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matust „Kirjad kaugetest aegadest“.
Tahad või ei taha,
„liivi“ seostub liivaga. Liiv mererannal
pole lõpmatu arv liivateri. Kui olla väga
visa ja elada väga
kauaks, siis saab need üle lugeda.
Nende liivaterade seas on terade
hulk, mis on Maale langenud taevast. Meteoriidikestena, kui tahate.
Langeb iga päev juurde.
Liivimaa tühjus on omamoodi
täiuslik. Inimliik ei ole ju kusagile
kadunud, maastikud ei ole kadunud, isegi ajalugu pole kusagile
kadunud, seda lihtsalt loetakse niija naapidi. Neid liivlasi justkui langeb taevast juurde, senikaua, kuni
on lugejaid.

Võib-olla on mõned rahvad nagu
algarvud: ei lagune, mis ka ei juhtuks.

1828. aastal kirjutas keemiapro
fessor Friedemann Goebel, reisides
Jenast Tartusse, oma naisele Kuramaa
kohta: „Kuramaa on rikas ja ilus maa
ning siiani pole ma mingit vaesust
kohanud. [---] Minu hirm Kuramaa
ja Liivimaa ees väheneb üha: inimesed on vastutulelikumad, viisakamad,
isegi haritumad kui Saksimaal. Ma
ei ole ka märganud, et siin millestki puudust tuntakse. Võõrastemajad
on kenad ning paremad kui Erfurdis
ja Dresdenis, ka süüakse ja juuakse siin hästi.“ Sellest saab lugeda äsja
Tartu linnamuuseumi ilmutatud raa-

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Põnevad põlispuud

Hendrik Relve
Sandiväsitaja kask kasvab Järvamaal Koeru vallas Vahuküla lähedal. Täpsemini asub ta Vahuküla ja
Puhmu küla vahelise kitsa külatee
ääres. Kunagi oli siin Sandiväsitaja
küla. Külale pandud säärane nimi
seetõttu, et vallavaene olevat sellest
külast nii palju moona saanud, et ei
jaksanud seda hästi tassida. Külas oli
hulk talusid, mis nüüdseks on viimseni kadunud. Niisiis on Sandiväsitaja
kask nagu mälestusmärk kunagisele elujõulisele külale. Kase juurde
juhatasid mind Vello Keppart ja Jaan
Kabin, kes kumbki iseseisvalt seda
puud 2012. aastal uurimas ja mõõtmas käisid.
Puu välimus on muljet avaldav.
Jäme tüvi haruneb kolmeks. Esimene
haru algab 1,5 m kõrguselt, teine
2,4 m kõrguselt maapinnast. Tüve
ümbermõõt 1,3 m kõrguselt ehk rinnakõrguselt on 446 cm. Kuna sellel
n-ö normaalkõrgusel on tüvi juba
hakanud harunemise tõttu jämenema, on otstarbekas võtta veel teinegi ümbermõõt: kõige peenema
koha pealt enne harunemist. Sealt,
0,9 m kõrguselt maapinnast, sain tüve
ümbermõõduks 335 cm.
Kase võra on uhke ja laiuv, läbimõõduga üle 20 meetri. Ladva kõrguseks sain 24 m. Puu on täies elujõus.
Liigilt kuulub ta arukaskede hulka.
Sandiväsitaja kask on teadaolevalt
Järvamaa jämedaim ja kuulub kindlasti Eesti kõige jämedamate kaskede hulka. Puu ei ole looduskaitse all,
kuid vääriks seda.

Laiakivi rekordviirpuu sirgub
Läänemaal Lihula vallas Metskülas
Laiakivi talu õuel. Selle leidsid
Metsaordu puudeotsijad 1998. aastal
kohalike inimeste juhatamise järgi.
Siis oli viirpuu tüve ümbermõõt rinnakõrguselt 173 cm ja latv ulatus 15
meetrini. Metsaordu soovitusel võeti
puu looduskaitse alla.
Vahepealsetel aastatel murdus
puul üks haru. Kui teda tänavu maikuus uuesti vaatamas käisin, selgus,
et puu on siiski täies elujõus. Tüve
rinnasümbermõõduks sain nüüd
185 cm. Seega oli ümbermõõt vahepealse seitsmeteistkümne aasta jooksul suurenenud 12 cm.
Mis liiki on Laiakivi viirpuu?
Teatavasti on meie looduslikke
viirpuuliike sageli üpris keeruline
eristada isegi kogenud dendroloogil. Viimastel aegadel enam poolehoidu leidnud lihtsustatud viirpuuliikide klassifikatsiooni järgi
võib Laiakivi talu õuel kasvavat
puud pidada harilike viirpuude
hulka kuuluvaks.
Harilik viirpuu on meie looduses üldiselt levinud peamiselt Lääne-

Fotod: Hendrik Relve

Sandiväsitaja kask
ja Laiakivi viirpuu

Laiakivi viirpuu kasvab Läänemaal
Lihula vallas Metskülas
Eestis. Puukujulisena saab teda näha
väga harva. Üldjuhul kasvab ta põõsana, mis on kadakastki madalam. Ent
siinne viirpuu on ju kõrgem kui Eesti
kõige kõrgem teadaolev kadakas,
mis on 13,5 m kõrgune. Eestis pole
teada ühtegi hariliku viirpuu isendit,
kes ligilähedaltki küündiks Laiakivi
viirpuu mõõtmeteni. Seepärast võib
seda puud pidada omamoodi looduse imeks.
Hendrik Relve (1948) on põlispuude
uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.

Sandiväsitaja
kask Koeru vallas
Vahuküla lähedal.
Mõlemad pildid
on tehtud tänavu
maikuus
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Suur punasuru

lõhnava kuslapuu õiel

J

uuni alguses mähkub valgesse õhtukleiti lõhnav kuslapuu.
Temast saab varasuviste ööliblikaballide heldeim võõrustaja.
Hämaruse saabudes saadab kuslapuu laiali vastupandamatult lõhnastatud peokutse. Juba päikese loojudes tulevad visiidile vöödilise tagakehaga madara-vöötsurud, kel on
au suruda esimestena oma imilondid õiekarikates peituva joovastava
nektarini.
Alles seejärel tulvavad ballile hilised seltskonnalõvid, esmalt veidi kasvatamatult rüselevad väike-punasurud, kes peavad kohe tõdema, et nad
on sattunud rebasteks kure võõruspeole: nende imilont on liiga lühike. Pärast seda, kui väike-punasurud
on läinud end lohutama võhumõõkade õitele, saabuvad märksa kombekamad suur-punasurud. Peoliste
seas võib näha ka mõnd männisuru
ning üksikuid suuri ja salapäraseid
sirelisurusid.
Jõuline lend ja öine jahedus nõuavad surudelt palju energiat. Seetõttu
kasutavad nad meelsasti juhust lõhnavatelt õitelt nektarit tankida ega
lase end isegi lambivalgusest eriti
segada. Suurtest liblikatest kubisev
hõngav põõsas pakub elamust, mida
ei saa just igalt ballilt. Kui tuli kustutada, on kuulda suurte liblikate tiivavurinat, mis lööb kuslapuult lendu
üha uusi ja uusi magusalt lõhnavaid
tundepahvakuid.
Sellise pildi saamiseks on üldiselt
tarvis väga häid fotoseadmeid. Mõned
huvitavad pildid umbes 3000 kaadrist
võimaldasid siiski teha Nikon D90 ja
Sigma 120–400 mm.
Rein Kuresoo
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Tiit-Rein Viitso on sündinud
4. märtsil 1938 Tallinnas. Lõpetas
1961 TRÜ eesti filoloogina. Töötas
1965–1973 TRÜ arvutuskeskuses,
1973–1993 keele ja kirjanduse
instituudis / eesti keele instituudis
ja 1991–2003 Tartu ülikoolis läänemeresoome keelte professorina.
1989–1991 Helsingi ülikooli külalisprofessor. Alates 2007 ajakirja
Linguistica Uralica peatoimetaja.
Uurinud läänemeresoome keelte
fonoloogiat, dialektoloogiat ja
eelajaloolisi kontakte, soome-ugri
keelte klassifitseerimist ning liivi
ja vepsa keelt. Pälvinud Valgetähe
V klassi teenetemärgi 2001, Läti
vabariigi aumärgi Atzinības krusts
(Tunnustusrist) 2012.
Eesti Looduses avaldanud artikli
Irbe väina õige nimetuse, Kura
kurgu kohta (1980, nr 6).
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Rahvus võib hääbuda

kiiresti ja märkamatult
Liivlaste asjatundjat, keeleteadlast
professor Tiit-Rein Viitsot küsitlenud
Toomas Kukk

uurib virgalt Karl Pajusalu ja mul pole
siin midagi lisada.
Kui palju erines salatsi- ehk koivaliivlaste, väinaliivlaste ja Kuramaa
liivlaste keel?
Kahjuks ei tea me väina- ja koivaliivlaste
keelest peaaegu midagi. Koivaliivlastelt
on kirjas vaid lause maga magamas
Läti Henriku kroonikas. Väinaliivlastelt
on veelgi vähem, on jäänud koha- ja
isikunimed. Isikunimedega pole paraku midagi peale hakata, sest need on
kas laenatud või analüüsimatud: igaüks
võib neist arvata, mida tahab, ja kõik
võivad eksida.

Hulk sõnu ei ulatu eesti keele
edelamurdes palju kaugemale
Pärnu jõest ning võib arvata, et
need on liivi päritolu.

Mille poolest on liivi
keel eriline?
Liivi keeles võivad
sõnu eristada tõusev
püsitoon ja eriline tõusev-langev katketoon,
Foto: Tuuli Tuisk

Kui lähedane on liivi keel ja rahvas
olnud eesti keelele? Kas eesti keeles on näiteks liivi sõnu ja tüvesid,
mida tarvitame ise teadmata?
See on võrdlemisi raske küsimus.
Ühelt poolt on need keeled lähedased ja ühistüved kindlasti olemas, teiselt poolt on liivlastel olnud ammusest ajast kontaktid eestlastega, kuralastel saarlastega ja koivaliivlastel
Pärnumaaga. Ilmselt on liikunud inimesi siitpoolt sinnapoole ja vastupidi. See on kindlasti rahvusi lähendanud ja ka vastastikust laenamist tinginud. On olnud liivlasest Kuressaare
merekooli juhataja ja ka vastupidi,
Kuramaa tipu rannakülad kuulusid
kolhoosi, mille esimees oli eestlane.
Eriti tihe suhtlemine oli tsaariajal Liivi rannaga, kus saarlased käi-

sid sulasteks või tüdrukuteks, samuti mindi kaugemale sisemaale lätlaste
juurde. Mõned jäidki sinna. Kindlasti
õppis liivi keel päris korralikult eesti
keelest. Kuidas vastupidi, seda on
väga raske öelda.
Liivi lahe rannal on liivlasi elanud
Läti piirist kaugemal Eesti pool. Hulk
sõnu ei ulatu eesti keele edelamurdes palju kaugemale Pärnu jõest ning
võib arvata, et need on liivi päritolu.
Tugevaimad liivi mõjud pole päris
piiri ääres, vaid kaugemal, pigem
Tahkuranna kandis. Selle ala murret
ja naabruses räägitud salatsiliivi keelt
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nt mōdõ ’(seda) maad’ ning mōdõ
’mahtuda’, kus kriips täishäälikul märgib selle pikkust. Liivis on isesugused häälikuvaheldused, nt kurg ’kurg’
ja kurgõ ’kurge’, kus r on pikk, ning
kūrgõd ’kured’, kus r on lühike; täm
’tamm’ ja tam ’(selle) tamme’, kus
m on pikk, ning tōmõd ’tammed’,
kus m on lühike, või täuž ’täis’, täud
’täie’ ning tǟdõd ’täied’. Liivi keeles on
eitustegusõna, millel on ka minevikuvormid, vrd ma sīeb ’ma söön’, sa sīed
’sa sööd’ ning ma äb sīe ’ma ei söö’, sa
äd sīe ’sa ei söö’ ja ma iz sīe ’ma ei söönud’ ja sa izt sīe ’sa ei söönud’.
Liivi keel on huvitav selleski mõttes, et mõningad jooned on selles
ühised vepsa, lüüdi ja lõunakarjalaga, mitte teiste keeltega. Neis kõigis on helilised häälikud b, d, g, z
ja ž ja paistab, et need on küllaltki vanad. Näiteks kaks vana taimenimetust algavad seal helilise sulghäälikuga: ’pohl’ on liivlastel būol
gõz, vepsas bol; ’jõhvikas’ on liivlastel gārban, vepslastel garbol. Muide,
Eestis Kuusalus ja Vaivaras oli jõhvika
nimeks karbal.

sõnu, mis liivi keeles täiesti puudusid.
Läti laenudest liivi keeles on kirjutanud Seppo Suhonen oma doktoritöö (1973). Paraku pole teada paljude
n-ö tarbetute laensõnade kasutamise
sagedus: mõni inimene kasutas neid
sagedamini, teine üldse mitte.

Kui liivlased olid veel olemas, kas
nad kutsusid end liivlasteks või
olid randlased, kuralased või kala
mehed?
Kuraliivlase kohta on rāndalizt ’randlased’ ja kalāmīed ’kalamehed’ kõrval nüüd käibel nimetused līvlizt või
līvõd. Viimased on ilmselt hilisem
nähtus. Kui need on kuskilt laenatud,
siis pigem saksa kui läti keelest. Teiselt
poolt, nn Nestori kroonikas on liivlased libj (либь) ja läti keeles on lībieši,
ja ka salatsiliivi keeles on līb või lībe.
Võta siis nüüdisajal kinni, kuidas nad
ennast kunagi tegelikult kutsusid.

Salatsiliivi keel oli kadunud juba
19. sajandil, möödunud sajandil pole
seal kandis liivi keele rääkijaid olnud.
19. sajandi lõpul olla üks salatsiliivlane elanud Haapsalus. Aga tollaste
uurijate häda oli läti keele mitteoskamine, nad ei pruukinud õigeid keelejuhte üles leida. Võib-olla neid ikka
oli, näiteks on räägitud 19. sajandi lõpul ühest vanemast mehest, kes
laulnud keeles, mis polnud läti ega
eesti. Kindlaid andmeid aga pole.

Kui erinevad on läti ja liivi keel?
Kas nad on teineteiselt sõnu laenanud?
Läti, leedu ja muinaspreisi keel on
nn balti keeltena indoeuroopa keeled. Läti laenude hulk on mõnes mõttes määramatu, sest nende kasutamine polnud reguleeritud. Osa laene
olid puhtisiklikud ja ajutised, näiteks kui oma sõna ei tulnud meelde.
Küllalt palju laene on üldtarvitatavaid
46
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Liivi keele uurimisel pole vist
põhjust enam välitöid teha: kogu
materjal on juba kogutud.
Paraku jah. Juhuslikult võib küll veel
leida mõne seni märkamata kirjapandud sõna mingisuguse kindla mõiste
tähistamiseks, kuid nüüd seitsme- või
kaheksakümnesed ja nooremad liivi
keele oskajad pole elanud liivikeelses
keskkonnas, nad pole kasutanud keelt
iga päev. Siin tulevad mängu ka segaperekonnad. Selline väike rahvas ei
saa puhast aretust teha.

Liivlaste õnnetus oli selles, et
nõukogude aja algus muutis
nende elus väga palju.

Kui palju on praegu liivi keele
kõnelejaid?
Küsimus on esiteks selles, keda pidada keele oskajateks. Neid inimesi, kes
on oma vanemate või vanavanemate keelest midagi õppinud, on väga
vähe. Ei julge sõrmedel üles lugeda.
Pole nende kõigiga tuttav, aga minu
teada on neid viis või kuus. (Mõtleb.)
Vabandust, siiski seitse. Lisaks neile
on tublisid iseõppijaid.
Liivlaste õnnetus oli selles, et nõukogude aja algus muutis nende elus
väga palju. Neil keelati ära põhiline

tegevusala, kalapüük merel. Kohati
pidid inimesed rannast lahkuma, sest
see kuulutati piiritsooniks. Ventspilsi
rajoonis ei lastud inimesi üldse merele kala püüdma. Kui teistes liivi külades oli 1970. aastate alguses neljasviies külas küla peale üks paat, siis
vaid mõnes peres saadi kalapüügiga
tegeleda, peamiselt suvel lesta püüda.
Aga põhiline elatusallikas kadus ja
inimesed pidid minema sisemaale,
nagu see juhtus ka Eesti rannikutel.
Nad pidid minema linnadesse: eelkõige Ventspilsi ja Riiga, ka kaugemale. Juba Esimese maailmasõja ajal
aeti rand sakslaste tuleku eel tühjaks.
Ümberasujate peredes olenes palju
muidugi vanematest. Aga kui lastel olid
mängukaaslased lätlased, siis harjusid
nad rohkem rääkima läti kui liivi keelt
ning koduküladesse tagasiminek enam
palju ei muutnud.
Miks liivlased on
pidevalt hääbunud?
17. sajandil oli neid
veel kuni 5000.
Arvan, et hääbumine
hakkas peale 13. sajandi alguses. Teame kõige varasematest
allikatest, et liivlased maksid venelastele makse. Vene vürst Vjatško, kes
Tartuski on liikunud, elas juba otse
liivi ala kõrval lätlaste maal. Kindlasti
korraldasid venelased liivlaste vastu
sõjaretki.
Kui sakslased tulid, siis osa rahvast
võttis neid väga hästi vastu. Kui 1201
asutati Riia ja sellest sai ristisõja keskus,
kasutati väina- ja koivaliivlasi rüütlite
eelväena. Nad olid rüütlitest aga kehvemini relvastatud ning juba siis olid liivlaste seas suured meeste kaod.
Hiljem sõdisid piiskopid ja Riia
linn ning ordu omavahel alatihti.
Kõige pikem rahuperiood oli kord 80
aastat. Sõjalistes kokkupõrgetes kannatasid kõige rohkem maainimesed.
Liivi sõjas hävitasid vene väed Läti
Võnnu (praegu lt Cēsis), mis oli ordu
keskus. Venelaste abiväed olid tatarlased, baškiirid, marilased; eks need
liikusid ümbruses ning röövisid ja ka
tapsid maainimesi. Järgnes vahetult
Rootsi-Poola sõda. Pärast Põhjasõda
olid suured katkupuhangud, nii et
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Teadaolevalt viimane emakeelne liivlane Grizelda Kristiņ (1910-2013) oli pärit Vaide külast. Pilt on tehtud 2010. aastal Kanadas
Toronto lähedal Saulaines Grizelda suvekodus. Grizelda on siin fotol 100-aastane. Ta põgenes 1944. aastal üle Läänemere
Rootsi ja sealt edasi Kanadasse
väga suur osa rahvast hävis ja külad
jäid tühjaks. Siis tulid kaugemalt lätlased neile aladele.
Nõnda oli 19. sajandiks jäänud
liivlastele kaks asuala: Kuramaa ja
Salatsi. Salatsi liivi keel oli palju kannatanud, segunenud läti keelega ja
kadumas.
Kuramaa liivlastel läks paremini.
Nende külad asusid liivasel maal, kus
kasvas vaid mänd, nii et põlluharimiseks oli see ala sobimatu. Lähemate
läti küladeni jäi vähemalt kümmekond kilomeetrit, nii need rahvad seal
kandis segunesid vähem ja liivlased
säilisid kauem.

hakkasid elama Riias. Eestis on sõja
tallermaa tagamaa olnud suurem, et
pärast sõdasid ja katkuaegu sai eesti
keele ala taastuda.
Lõuna-Eesti ala ulatus siiski ilmselt kaugemale lõunasse kui praegu.
Leivude ja lutsilaste alad oli vaid säilinud killuke, teised on varem kadunud. Kui suurel alal elasid kunagi lõunaeestlased, on praegu võimatu öelda.
Et lõunaeestlased on omal ajal käinud
Väina jõel ka Riia kaupmehi röövimas,
pidid nad elama suhteliselt lähemal.
Millal algasid teie välitööd Kura
maal? Mis on nende aastatega
Kuramaal muutunud?
Jõudsin sinna esimest korda 1972.
Edaspidi käisin seal välitöil liivi keelt
kogumas igal aastal. Kui räägime 12
liivi külast, siis lõunapoolseimas külas
oli üks liivi keele rääkija, suuremas,
Pizā külas kohtasin kolme. Enne sõda
suurim küla oli elanikest üldse peaaegu tühjendatud. Niinimetatud idaliivi
edelapoolseimas külas, Ūžkilās elas
vaid liivi rahvusest metsavaht, teised

pered olid välja rännanud. Ja ka kõige
läänepoolsemas külas, Mustānummel
oli kaks liivlast.
1970. aastatel oli kõige rohkem
liivlasi Kolkas, seal oli ka kalatööstus
ning kalurikolhoos, mille nimi tõlkes oli Vaba Kalur. See kolhoos ühendati varsti kolhoosiga Banga, eesti
keeles Laine. Sinna lainesse see Liivi
ranna kalurikolhoos paraku uppuski. Pealegi tõi ühel kevadel meri nii
palju liiva suure mere randa, et seal,
kus paadid seisid, oli edaspidi liiv.
Kalapüügil oli lõpp.
Kolkast lõunapoolsetes külades oli
suure ranna peale kaks poodi, nende
vahed olid suured. Juba need igapäevased olmeraskused sundisid inimesi sealt kandist linnadesse minema.
Ainuke koht peale Kolka, kus inimestel võis olla parem teenistus, oli
Irē. Sealne kool andis natuke teenistust, peale õpetajate oli ka teenindavat jõudu vaja. Mujal võis palka saada
vaid metsavahina.
Liivi rannast sisemaa poole loodi
Slītere looduskaitseala. Reservaadis ei
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Samas on ka eestlaste arv olnud
väga väike, näiteks samade sõdade
ja katku tõttu. Kas meie säilimine
on olnud juhus?
Küsimus on selles, et kõige rohkem
kannatas liivlaste tuumala, Väina
ja Koiva ala. Riia ümbruse liivlased
olid sakslastega heades suhetes, isegi
eelistatumad kui lätlased. Seetõttu
need liivlased pigem saksastusid ja
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Tiit-Rein Viitso kõneleb liivi suvekooli osavõtjatele 2013. aastal Piza (lt Miķeļtornis)
surnuaial nn liivi kuninga mälestuskivi juures
tohtinud enam metsa teha. Varem oli
lisaks kalapüügile käidud talviti metsatöödel ning seegi võimalus kadus.
Tööjõulistel inimestel polnud Liivi
rannikul enam midagi teha.
Nõukogude ajal ei saanud seal isegi
suvitada. Irēl oli mõnekümnemeetrine riba, kus võis ametlikult randa ja
merre minna. Mujal ei tohtinud üheski külas merre minna. No vilksamisi
salaja ikka vees käidi, aga isegi rannas
suvitada ei saanud.
Praegu võib Liivi rannas ainult nentida, et siin on olnud liivi külad?
Jah, just nii – elasid siin kunagi ja kadusid. Praeguseks on küll elus inimesi,
kes peavad ennast liivlasteks või nende
järeltulijaks. Nad saavad aeg-ajalt ka
kokku, ent kokkusaamise võimalused
on viletsad. Kujutame ette Riiat, tohutu suurt linna – mõned peavad linnas
kuhugi kohale sõitmiseks terve tunni
kulutama. Vanemad inimesed käivad
ikka aeg-ajalt laulmas. Omal ajal käisid
Riias kooris ka nooremad liivlased, aga
nüüd on need juba vanad. Sellist tegevust on raske pärandada.
Kas liivlaste ja liivi keele uurijaid
jätkub? Kas liivi keele kohta on veel
üldse midagi uurida?
Uurijaid on praegu rohkem kui kunagi varem kokku. Liivi keeles on, mida
uurida. Ühelt poolt on see väga ise48
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äralik ja huvitav keel. Teiselt poolt,
kui võtta keeli kulumise seisukohalt
– keele arenedes jäetakse vahel midagi kõrvale ja tõstetakse teisi asju esile
–, siis eesti keel on soome keelega
võrreldes märksa kulunum, sõnad on
lühemad. Liivi keeles on sõnad veelgi
lühemad. Samas on liivi keeles sõnad
vahel säilitanud seda, mida eesti keeles on peetud liigseks.
Liivi keele abil saab uurida, mis on
toimunud eesti keeles. Teisalt on palju
õppida ka liivi keele kadumisest: kui
Esimese maailmasõja ajal liivlased oma
küladest Läti sisemaale aeti, siis nende
lapsed enamasti enam liivi keelt selgeks
ei õppinud. Näeme, et mõne aastaga
võib hävitada küllaltki suure keele, kui
seada rahvas teatavasse olukorda.

Kas oma osa rahvuse kadumises on
ka selles, et liivi kirjakeel ja kirjandus on tekkinud hiljem kui näiteks
eesti oma?
Me ei tea täpselt, kas liivi keelt on
kirja pandud enne 19. sajandi viimast veerandit. Mingid käsikirjalised
vaimulikud tekstid on olnud kindlasti, aga praeguseks on need kadunud. Esimene eesti keelt sisaldav trükis valmis 1525. aastal. See ei jõudnud kunagi Eestisse. Samas raamatus
oli olnud ka tekst, mille keeleks oli
Livonisch. Kas see oli liivi või läti keel,
me ei tea – olen näinud vana lätikeelset teksti, mille keeleks oli ilmutatud
Livonisch. Igatahes on selle raamatu ainuke teadaolev eksemplar hävinud Teises maailmasõjas Saksamaal.
Ükski keeleoskaja pole seda näinud.
Lätlastele meeldiks muidugi lätikeelne võimalus rohkem.
Londonis 1863. aastal ilmunud
idaliivi- ning lääneliivimurdelisest
Matteuse evangeeliumist on teada,
et Liivi randa jõudis kummastki üks
eksemplar. Neid mõlemat on kasutatud Peterburis 1880. aastal trükitud Matteuse evangeeliumi käsikirja
koostamisel. Osa viimase tiraažist viidi
leivudele, kes ei saanud sellest aru.
Põhjuseks oli kindlasti see, et leivude enesenimetuse leivu aluseks on läti
sõna līvu ’liivi’ latgalipärane kuju leivu.

Küllap oli liivi rahvas ka liiga väikene, et saanuks liivi keeles kirjandust avaldada: ka tsaariajal pidi
avaldamine end tasa teenima.
Jah. Pärast 1880. aasta Matteuse evangeeliumi ilmus liivikeelset kirjandust alles
Läti iseseisvuse ajal.
Täielik liivikeelne uus testament
Aga nii palju liivikeelset kirjandust, nagu
ilmus alles Teise maailmasõja ajal
on ilmunud viimastel
ning Liivi randa see ei jõudnudki.
aastakümnetel, pole
kunagi varem olnud.
Kui küüditatud eestlased 1950. aastatel Siberist tagasi tulid, oli rohkesti
neid eesti lapsi, kes olid keelega tõsiselt hädas. Niisiis pole palju vaja: rahvas tuleb hajutada teiste sekka. Sama on
juhtunud ka isurite, vadjalaste ja ingerisoomlastega, kes olid küüditatud.

Ilmselt polnud liivlaste seas kuigivõrd ka rahvusliku liikumise tegelasi?
19. sajandil tõesti neid polnud. Üks
kooliõpetaja, kes muu hulgas tõlkis
Matteuse evangeeliumi, aeti Liivimaalt
minema, kuna koostas talurahva pal-
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vekirju. Tema suri Venemaal. Mõned
liivlastest kooliõpetajad on olnud, aga
seda oli rahvuslikuks ärkamiseks vähe.
1920. ja 1930. aastail oli aktiivne rahvuslik liikumine, mis aga noorte enamikuni ei jõudnud.
Isegi kirikuõpetajatest pole
teada, et nende seas olnuks liivlasi. 16. sajandi esimesel poolel
olnud Riias liivlasest kirikuõpetaja. Järgmine kindel liivlasest kirikuõpetaja oli 20. sajandil, aga temagi
jäi õpingute järel Soome. Kirikuid
oli mitu, näiteks olid luteri kirikud Pizās, Irēs ja Kūolkas, baptisti kirikud Īras ja Pitrõgis ning õigeusu kirik Kūolkas. Kuid liivikeelseid jumalateenistusi peeti haruharva, neil teenis Eesti Ingeris toiminud
Soome kodanikust soomlane.
Liivi keeles kõnelevaid kirikuõpetajaid võinuks seega olla?
Jah, aga kuna neid ei õpetatud liivi
alal, vaid kuskil mujal, siis sama lugu:
teoloogiat õppinud ei pruukinud
tagasi tulla. Ka eestlastest kirikuõpetajatel oli Eestis 19. sajandil raske teenistust leida.
Mis keeles Liivi kirikutes jumalateenistusi peeti?
Läti keeles, sest liturgiaks on vaja
alusteksti. Liivikeelset piiblit polnud. Täielik liivikeelne uus testament ilmus alles Teise maailmasõja
ajal ning Liivi randa see ei jõudnudki.
Mõned uue testamendi osad – evangeeliumid ja apostlite teod – said trükitud küll 1939. a ja jõudsid raamatuna ka liivlasteni.

Nii palju liivikeelset kirjandust, nagu on avaldatud viimastel kümnenditel, ei ole
kunagi varem ilmunud. Huvi liivi keele õppimise ja uurimise vastu on püsinud,
kuigi keele emakeelena valdajaid enam peaaegu polegi
ja öeldi, et väga hea, palun mine.
Teaduste akadeemia oli selle poolest
ülikooliga võrreldes jõukamal järjel.
Kus te Liivimaal välitööde ajal
elasite?
Enamasti Irē koolimajas. Seal oli väga
abivalmis direktriss Maija Valce, kes
aitas öömajaga. Tema vanaisa oli
olnud Irē merekooli juhataja ning isa
Dundagas õpetaja.

Kuidas sündis liivi trikoloor?
Liivi rohevalgesinine lipp oli algul
Liivi Liidu (Līvõd Īt) lipp, mille avamispidu toimus 18. novembril 1923
Irē kirikumõisas. Ma ei tea, kes oli
mõtte autor. Igatahes mõeldi sellele, et roheline sümboliseerib metsa,
valge liiva ning sinine merd. Lipu
mõõdud ja värvitriipude suhe – keskmise triibu laius on viiendik laiusest
– on samad kui Läti riigilipul.

Küllap on üht-teist liivi keelest talletatud ka välismaal?
Rootsis on Julius Mägiste materjalid. Helsingis on Eemil Nestor Setälä,
Lauri Kettuneni ja Seppo Suhoneni
kogutu. Liivi keelest on Merilyn
May Vihman teinud doktoritöö ka
Ameerika Ühendriikides, kasutades
keelejuhina üht liivlast.

Kas Lätis suhtutakse liivi päevadesse ja rahvuslusse positiivselt?
Kui enne Teist maailmasõda suhtuti liivi liikumisse Lätis ettevaatlikult ja isegi halvasti, siis nüüd
on seda kõigiti toetatud. Küllap
lätlased nägid nõukogude ajal, et
nende saatus võib olla samasugune nagu liivlastel. Pealegi on suurel osal lätlastest ka liivi juured
ning seda pole neil põhjust häbeneda. Kindlasti tuleb ära märkida Läti
keeleagentuuri, millest on sel kümnendil palju abi olnud. Igati positiivset suhtumist kajastab seegi, et
liivi-eesti-läti sõnaraamatule (2012)
on kirjutanud oma eessõna nii Eesti
vabariigi president Toomas Hendrik
Ilves kui ka Läti vabariigi president
Andris Bērziņš.
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Kui palju on liivi keelt talletatud?
Lindistatud on kokku umbes 400
tundi, need on Helsingis, Tallinnas ja
natuke Tartus. Kui ma välitöid tegin,
olin keele ja kirjanduse instituudi töötaja ja kogutud materjalid jäid sinna
instituuti. Tuleb tunnistada, et suur
osa neist lindistustest on senini läbi
töötamata, sest instituudis tuli ka
muud tööd teha. Ka pole suurem osa
liivi lindistustest veel digiteeritud.
Välitöid oli siis väga hea teha: võisin näiteks suvel võtta kuuks ajaks
komandeeringu liivlaste juurde

Kui palju liivlaste ainelist vanavara
on säilinud?
Rahvaluulet on päris palju kirjandusmuuseumis ennekõike tänu
Oskar Looritsale. Tema kogus omal
ajal virgalt. Ainelise vanavara kogumise eest hoolitsesid ennekõike Ferdinand ja Jüri Linnus Eestis.
Lätis on seda vabaõhumuuseumites
Riias ja Ventspilsis.
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Huvitav Eesti

Esialgu oli luitevallide vahel merelaht, siis sai sellest rannikujärv ning seejärel soo. Praegusajal tunneme seda Tolkuse rabana.
Loodushuvilistele on rabaga tutvumiseks rajatud matkarada ja vaatetorn

Luitemaa loodus

on inimesi ühendanud ja eraldanud
Edela-Eesti loodust iseloomustavad kõige paremini tasasel
maastikul jõuliselt esile kerkivad vanad rannikuluited – omasuguste hulgas kõrgeimad Eestis. Rannametsa küla piirkonnas paiknevad liivavallid on tänapäeval Luitemaa looduskaitseala kese. Need pinnavormid on sajandeid mõjutanud
siinse maanurga arengut, olles ühtaegu rannarahva ja rändurite ühendus- ning eralduslülid.
Mati Kose

L

igi 9000 ja 4500 aastat tagasi Läänemere varasemates
Antsülus- ja Litoriinamere
staadiumides kerkinud võimsad
luiteahelikud on suuresti mõjutanud selle piirkonna looduse kujunemist ja hilisemal ajal ka inim
tegevust. Taanduva mere rannajoonega rööbiti kuhjunud liivavallidest
said suured looduslikud tõkked,
mis takistasid veel voolamast sisemaalt otsejoones merre. Kümnete
kilomeetrite pikkuselt luidetega
eraldunud merelahtedest kujunesid jäänukjärved ja neist omakorda sood.
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Luiteahelikud olid ainus võima
lus piirkonnast läbi pääseda.
Aastatuhandete vältel kujunes luidete idaserva ja Sakala kõrgustiku edelanurga vahel äärmiselt soine raskesti
läbitav ulatuslik kõnnumaa.
Põlislaante, soode ja väikejõgedega loodust asus inimene jõulisemalt
muutma ja oma tegevusega mõjutama alles ligikaudu 150 aastat tagasi.
Kuni tolle ajani ei olnud arvestatavat

ühendust ega läbikäimist idapoolsete kihelkondadega, mis olid viljakate
põllumaade tõttu tihedamalt asustatud. Ainsad võimalikud ja mõnevõrra
hõlpsamad liikumisteed olidki põhjalõuna suunas kulgevad luiteahelikud.
Seetõttu kujunes merelähedasest
eikellegimaast liivlaste ja eestlaste
asustusalade vahel eelkõige sõjakäikude ja rüüsteretkede läbikäigutee.
Tähendusrikkad on ka siinsed kohanimed: Sõjamägi, Sõjatee – Rootsi
kuningas olevat ehitanud silla, et
väed pääseks rannast mäkke – ning
Varsamägi, kus pärimuse järgi olnud
pärast taplust verd varsa rinnuni.
Samuti tunneb rahvas Röövlimäge,
mille liivas asunud röövlite koobas.
Nad kasutasid loodusolusid oskuslikult ära: teadsid hästi, kus on kõige
hõlpsam vaevaliselt ülesmäge rühkivatele teelistele kallale tungida.

Taanduva mere rannajoonega
rööbiti kuhjunud liivavallidest
said suured looduslikud tõkked.
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tõotatud maa. Peale
süngevõitu mineviku
on neil luitemaastikel
ajalooline helgem side
inimese tegevusega.
Varjulised rannikujär-

2 x foto: Mati Kose

Eestis omasuguste seas kõrgeimatel luitevallidel kasvavad sirged sihvakad männid
3 km

Tahkuranna

Surju

Võiste

Luitemaa LKA
MAARJAPEAKSE
RABA

Luitemaa LKA

Soomets

TOLKUSE
RABA

Sooküla

Rannametsa

kaardi alus: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

ved ja lauged liivarannad on olnud
head kalastus- ja jahipaigad.
Seevastu kõrged luidetel kasvavad
metsad on olnud väärtuslikud maamärgid Liivi lahes kulgevatele meresõitjatele. Omaaegsetes meresõiduoludes muutusid luidete metsased harjad
suisa tõotatud maaks merel hätta sattunud laevnikele. Pärimuse järgi on
ka Tõotuse mägi oma nime saanud
hukust pääsenud ja luitele roninud
laevnike järgi: tänutäheks andsid nad
tõotuse ehitada künkale kabel. Ent on
teadmata, miks see siiski ei valminud:
kas takistas sealse muinasaja pühapaiga aura või läks lubadus meelest.
Küllap oli võimsa merevaatega
piirkonna kõrgeim tipp heade looduslike eeldustega, et muinasajal siin
tavatseti koguneda: korraldati kokkusaamisi, peeti aru, tuldi kokku sõjaretkede eel ja järel.
Sihvakad luitemännid tõusid aga
lausa hindamatu loodusvara staatusse Rootsi ja Vene impeeriumi purjelaevastike hiilgeajal, mil mastimännipuud lausa eraldi arvele võeti ja kroonu kaitse alla seati. Seega võib öelda,
et nende metsade kaitsel ja säästlikul
tarvitusel on päris pikk ajalugu.

Papisilla

Häädemeeste

Luitemaa liivaluiteahelikud ja Tolkuse raba on Edela-Eesti omalaadseim
looduspaik
tuntuim matkarada, kus saab tutvuda Eesti mandriosa kõrgeimate luidetega ja luitevahelises nõos asuva
ainulaadse veerežiimiga ‒ Tolkuse
rabaga. Raja kõrgeimas punktis
Sõja- ehk Tornimäel avaneb matkajale avar vaade kogu piirkonnale:

Mati Kose (1970) on ornitoloog ja loodusfotograaf, töötab Tartu ülikooli Pärnu
kolledži teadurina.
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Nüüdisajal on Luitemaa hinnatud
loodusala: siin kaitstakse luitemetsade haruldasi ja tundlikke liike.
Ühtlasi pakub piirkond häid võimalusi puhata ning loodusharidust
jagada. Rannametsas asub üks Eesti

näha on Liivi lahe meremaastikud,
luitemetsad, sood ja metsalaamad
ühes nende vahele kiildunud kultuurmaastikega.
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Vaade Marina Headlandsi vaateplatvormilt San Francisco suurlinnale 14. juunil 2014. Rjuriku meresõidu aegu kuulsat punast
silda loomulikult lahesuus ei olnud. Vasakul poolsaare tipus on metsane presidio-ala

Eschscholtz ja Chamisso

taimekulda otsimas
Kahesaja aasta eest, 18. juulil (vkj 30. juulil) 1815 heiskas maadeuurija Otto von Kotzebue
prikk Rjurik Kroonlinnas purjed. Seda avastusreisi kajastab mitu taimeliiki Tartu ülikooli botaanikaaia toonase juhataja Carl Christian Friedrich von Ledebouri raamatus „Flora
Rossica” [8]: Eschscholzia californica, Artemisia californica, Parnassia californica, Parnassia
kotzebuei, Arnica chamissonis, Ranunculus eschscholtzii, Saxifraga eschscholtzii jpt. Need
Alaska ja California taimed on nime saanud ekspeditsiooniliikmete, retkel innukalt taimi
kogunud loodusuurijate Eschscholtzi ja Chamisso järgi.
Tiiu Speek

S

iberi, Kaug-Ida, Baikalimaa,
Amuurimaa,
Jaapani
ja
Kamtšatka botaaniline avastuslugu, aga ka Kiievi ja Peterburi
botaanikaaia ajalugu on lahutamatult seotud Carl Friedrich Ledebouri
koolkonnaga, kuhu kuulusid Meyer,
Trautvetter, Middendorff, Bunge,
52

|372| EESTI LOODUS JUUNI/JUULI 2015

Maximowicz, Schrenck jt. Siia tuleb
lisada Tartus arstiks õppinud Johann
Friedrich Eschscholtz, üks esimesi
Põhja-Ameerika taimestiku-uurijaid.
Rjuriku kaptenil Kotzebuel tuli
kahe suvega kaardistada selle mandri looderannik ja leida põhjameretee
ümber Alaska. Beringi mere ümbruse
arktilised liigid, aga ka Ameerika lääneranniku taimed sattusid Tartusse

ja Ledebouri töölauale tõenäoliselt
just tema õpilase, hilisema kolleegi
ja õemehe Eschscholtzi kaudu, kes
oli Rjurikul laevaarst. 1815–1818
osales meditsiinidoktor koos prantsuse-saksa loodusuurija Adelbert
von Chamissoga Kotzebue esimesel
ümbermaailmareisil.
Hispaania Californiast ja Briti
Columbiast veel kaugemale põhja
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Prikk Rjurik, jäädvustatuna margil

Johann Friedrich
Eschscholtz

Bodega laht on üks Kotzebue avastusreisidega seotud paik. Ent sellest kohast on
juttu ka Vassili Golovnini 1817.–1819. a ümbermaailmareisil osalenud Eesti maadeuurijate Ferdinand von Wrangelli ja Friedrich von Lütke päevikutes. Purjelaevad
sisenesid lahte selle värava kaudu, mida nüüd piirab taamal paistev muul

Adelbert
von Chamisso

sattus neil aegadel vaid mõni üksik
mereväelaev. Geograafidel ei olnud
ettekujutust, mis täpselt paiknes päris
mandri lõpus: kas jäävaba meri, suur
manner või arvukalt saari. Seda väärtuslikumad olid avastusreisijate teated Beringi mere puudeta ranniku
ja saarte kohta ning loodusuurijate
kogutud Alaska taimede kogu.
Põhjalaiustelt purjetati talveks
lõuna poole. Toiduvarusid sai rannikul täiendada üksnes Hispaania
Californias, kus katoliku misjonitel
olid suured viljapõllud, juur- ja puuviljaaiad. Seetõttu on mõlemaga seotud mitu Californiast pärit taimeliiki.
Kotzebue väikesel prikil oli kaks
loodusuurijat: see oli Vaikse ookeani ekspeditsioonidele otsa lahti teinud Adam Johann von Krusensterni ja
Venemaa krahvi Nikolai Rumjantsevi
teene. Rumjantsev oli ka priki omanik.
Aasia ja Ameerika vastastiku
ne asend oli 18. sajandi lõpul ja
19. sajandi algupoolel suur mõistatus.
Peale venelastest merisaarmaküttide
ei olnud sinna maailma lõppu kellelgi asja.
Lahkunud 1778. aasta aprillis
Nootka lahest, leidis kapten James
Cook kolmandal Vaikse ookeani
avastusreisil (1776–1780) pika kitsa
fjordi, mille lõpus asub Anchorage’i
linn. Meri ei ulatunud siin kusa-

Nelson.
Vaid 38 aastat pärast Cooki, 1816.
aasta juulis-augustis, purjetas neil
põhjalaiustel Kotzebue. Läbinud
Beringi väina, avastas Kotzebue
Nortoni lahega suuruselt võrreldava
lahe. Aastaaeg oli merereisi jaoks hiline ja meeskond vajas juba üle aasta
kestnud reisi järel puhkust.
Talve otsustas kapten veeta päikeselises Californias. Enne
Geograafidel ei olnud ettekujuoli seal taimi kogunud
tust, mis täpselt paiknes päris
George Vancouveri
mandri lõpus: kas jäävaba meri,
kartograafilise ekssuur manner või arvukalt saari.
peditsiooni liige, šoti
sõjaväearst Archibald
Menzies. Chamisso
nemad tarvitasid nime hoopis pool- oli juba enne Kotzebuega ühinesaare kohta (Alaska peninsula), põlis- mist olnud tunnustatud botaanik, ta
elanikele tähistas see aga manner- ei lasknud mööda ühtegi võimalust
kogusid täiendada.
maad.
Eschscholtzi köitsid eelkõige marNõnda hakkas mandri looderannik Cooki koostatud kaardil piirjoo- dikad ja liblikad, kuid Chamisso
ni omandama: poolsaar, selle tagused innustusel hakkas ta tegelema taimelahed, neemed ja saared asetusid oma dega. Nõnda kogusid nad taimeekkohale, selgus Alaska õige kuju ja ula- semplare ühisesse ekspeditsioonitus läänes ning kirdes. Cook aga pöör- herbaariumi. Taimeliigid kolmes
dus jaanuaris Hawaiile tagasi. Seda eksemplaris tuli üle anda Rumjantmereteed lõunasse järgisid paljud maa- sevile, ülejäänu jäi korjajatele.
Chamisso ja Eschscholtzi emakeel
deavastajad, nende hulgas Kotzebue.
Loodusuurijana oli Cookiga kaa- oli saksa keel. See lähendas neid laeval,
sas temaga varem merd sõitnud arst kus muidu aeti asju vene keeles. Ka
William Anderson, keda abistas Kew’ ühised püüdlused teaduse vallas ühenbotaanikaaia nooruke aednik David dasid neid. Teineteist mõisteti hästi.
gil otse põhja. Läbipääsu põhja leidis ta Kodiakist läänes saarte vahelt
(Aleuudi ahelik).
Kamtšatka (Beringi) meres otsis
Cook kaua suurt Aljaska-nimelist
saart. See oli vene kaardil paigutatud kahe mandri vahele merre, kus
oli veel hulk muid saari. Unalaskal
venelastega kohtudes sai ta aru, et
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Laeval oli väga kitsas, ohvitseridega
tuli jagada ühiskajutit, kus oli vaid üks
laud. Mõlemad said kasutada kõigest
paari sahtlit. Taimepakke hoiti, kus
võimalik. Maismaal püüti herbaarlehti kuivatada: see oli eriti oluline niiskes
troopikas.
Ühel inimesel oleks olnud väga
raske nii suurt hulka materjali korras hoida: tuulutada, kaitsta hallituse ja putukate eest, märkmeid teha ja
uusi taimi pressida. Liike ja perekondi
lisandus igas peatuskohas.
Kodumaale toodud suur taimekogu
tuli korrastada. 1818. aasta suvel oli
Rjurik Peterburis tagasi. Eschscholtz
korrastas Tartus putukakogu ja asus
tööle Tartu ülikooli. Chamisso töötas Berliinis ja vastutas ametliku loodusuurijana ekspedit
siooni teadustöö tulemuste avaldamise eest. Tema
pikk kirjatöö, mitmesugused märkmed merede ja maade looma- ning
taimeriigi, kivimite ja põlisrahvaste kohta lisati Kotzebue reisikirjelduse kolmandale köitele, mis ilmus
1821. aastal Weimaris saksa keeles ja
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Peterburis vene keeles.
Teadusmehed olid omavahel
kokku leppinud, et herbaariumi süstematiseerib Chamisso. See oli arukas, sest temast sai peagi Berliini
kuningliku botaanikaaia herbaariumi
abihoidja. Peahoidja oli tema endine õpetaja Berliini ülikoolis Dietrich
von Schlectendal.
Herbaarlehti ja seemneid saadeti teineteisele postiga. Vahemaa ja
aeglase posti tõttu nende koostöö
venis. Chamisso hakkas tulemusi
avaldama 1820. aastal kindla korra
järgi, alustades arktilisest Ameerikast
ja lõpetades Tenerifega. Sellest, kuidas Eschscholtz pärast taimekastide saabumist Peterburist määramistöös osales ja mismoodi osales siin
Ledebour, saab lugeda Tatjana Lukina
elulooraamatus avaldatud kirjavahetusest [9].
Rjuriku ekspeditsiooni raames
tutvustas Chamisso teadusringkonnale kõige esimesena perekonda
Eschscholzia. See oli kindlaks tehtud San Francisco poolsaare tipus
Hispaania sõjaväeposti (presidio)

Foto: Tiiu Speek

Eesti päritolu maadeuurija Otto von Kotzebue ümbermaailmareis Rjurikul võeti ette aastatel 1815–1818. Siht oli otsida
Loodeväila, kuid see ei õnnestunud. Seevastu kaardistati polaaralasid ning koguti hulgaliselt taimi

California läänemagun (Eschscholzia
californica Cham.) Fort Rossi vabaõhumuuseumi teivasaia ääres. Eschscholzia
oli esimene uus taimeperekond, mida
Chamisso Rjuriku ekspeditsioonilt teadusringkonnale tutvustas. Taime levila
ulatub Californiast New Mexiconi,
samuti kasvab ta Sierra Nevada mäenõlvadel ja talub mõõdukat külma.
Kultuurvormide seemneid võib osta ka
meie aiapoodidest
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tutvustamisega. Ta mõistis, kuivõrd
tähtis oli avaldada uute liikide kirjeldused niipea kui võimalik.
Seda, et suure vaeva ja mõnigi
kord peaaegu elu hinnaga Euroopasse
toimetatud taimepakid jäid riiulitele seisma, näitab kasvõi eespool mainitud Andersoni-Nelsoni Ameerika
kogu saatus. Anderson suri merel
tuberkuloosi ja tema herbaariumi eest kandis hoolt Nelson. Nende
taimed lisati Banksi herbaariumile,
ent ülevaade Cooki viimase Vaikse
ookeani ekspeditsiooni botaaniliste
leidude kohta jäi avaldamata, sest
Banks oli tegev mitmes teadusseltsis
ja tema hoole all oli ka Georg III Kew’
botaanikaaed.

Phacelia californica oli üks Chamisso
kirjeldatud keerispealiik
Foto: Walter Siegmund/Wikipedia

ümbrusest korjatud taime järgi ning
nimetatud sõber Eschscholtzi mälestuseks. Selle esimene liik oli kalifornia läänemagun (Eschscholzia
californica), kelle kirjeldus koos
illustratsiooniga ilmus 1820. aastal
Bonnis kogumikus „Horae physicae
Berolienses“.
Tunnustaime (tüübi) herbaarleht
autori enda märkustega on hoiul
Berliini botaanikaaia muuseumis.
Sellelt on näha, et oktoobris oli mõnel
taimel veel õisi küljes, seega võis kasvukoht olla varjus. Tavaliselt õitseb
kalifornia läänemagun aprillist septembrini, kogu suvise põuaaja.
Kalifornia läänemaguna õis on
nelja läikiva õielehega, lokkis servaga ning asub varre tipus, taime lehed
on sulgjad ja hallikasrohelised (vt ka
fotot vasemal). Õite värvus varieerub
kuldkollasest sügavoranžini, leitud on
ka päris valgeid ja punaseid õisi; õie
südamik võib olla tume. Õhtul, pilvise ja vihmase ilmaga, rullib taim
õie kokku. Tema vili on pikk peenike kupar. Tänapäeval on Eschscholzia
perekonnast teada tosin liiki.
Rjuriku kuu aja pikkust viibimist
San Franciscos teavadki ajaloolased,
bioloogid, geoloogid ja botaanikud
eelkõige kuldkollase mooni järgi: see
taim on ka California osariigi tunnuslill. Ta kasvab rohumaadel, rannikuluidetel, teeservades, jäätmaadel,
tuulistel mäetippudel ja ookeanilainete kohal kaljudel. Taim on pealtnäha
õrn, kuid äärmiselt vastupidav.
1822. aastal puhkes Chamisso

Rjuriku teadusretke botaanili
sed tulemused ilmusid ajakirjas
Linnaea. Peale California ja Alaska
toodi Rjuriku pardale taimi ka sadamatest ning saartelt, kus oli tehtud
vahepeatusi: Hawaii, Guam, Manila,
Vaikse ookeani korallsaared (Marshalli
saarestik, Tuamoto arhipelaag),
Talcahuano (Tšiili), Santa Catharina
(Brasiilia), Hea Lootuse neem. Taimi
kogunes tohutult palju, seetõttu otsustasid Chamisso ja Schlectendal asutada oma ajakirja Linnaea. Väljaanne
ilmus Schlectendali kulul ja tema oli
ka toimetaja.
Kümne aasta jooksul (1826–1835)
kirjeldasid nii nemad kui ka paljud teised asjatundjad selle veergudel ekspeditsiooni taimeliike ühise peakirja
all „De plantis in expeditione speculatoria Romanzoffiana
observatis“. Esimene
mitmesaja lehekülChamisso tutvustas teadusringje paksune Linnaea
konnale kõige esimesena taimevihik ilmus Berliinis
1826. aastal. Chamisso
perekonda Eschscholzia.
nimi, üksi või koos
Schlectendaliga, kajastub üle 1280 taime
kodus tulekahju ja osa taimi hävis. liigi- või perekonnanimetuses [7]. Kui
Et kõik perekonnad ja liigid olek- Eschscholtz 1831. aasta mais tüüfusse
sid siiski kirjeldatud, aitas teda suri, lõpetas Chamisso ühiselt alustahädast välja Eschscholtz, kelle kogust tud töö.
õnnestus saada asenduseksemplaChamisso ja Eschscholtzi innukat
rid. Vähemaga Chamisso ei leppinud, tööd Põhja-Ameerika lääneranniku
ehkki oleks võinud piirduda vaid tai- taimestiku uurijatena ei ole Californias
mekataloogide ja mõne perekonna unustatud. Samal 1826. aastal aval-

das Peterburi teaduste akadeemia
Eschscholtzi artikli San Francisco taimede kohta: „Descriptiones plantarum Novae Californiae”. Selles kirjeldatud abroonialiik Abronia latifolia,
päine giilia (Gilia capitata), frankeenia Frankenia grandifolia, Solanum
umbelliferum, peitõieline kuslapuu
(Lonicera involucrata) jt olid kogutud koos Chamissoga 1816. aastal San
Franciscost presidio maadelt, kuid
mitte teise ümbermaailmareisi ajal
fregatil Predprijatije, kui retke käigus
suunduti ka kaugemale.
Artiklile on lisatud märkus,
et 18. juunil 1823 peeti akadeemia
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Baker Beachi rannikupõõsastikus
on valdavad kuiva taluvad taimed.
Tüüpilised on Eschscholtzi kirjeldatud
kalifornia paakspuu (Rhamnus californica), Chamissolt ja Schlectendalilt
esimese liiginimetuse saanud kalifornia kibuvits (Rosa californica) ja fotol
olev karumurakas (Rubus ursinus).
Karumuraka kirjeldus ilmus Linnaea
2. köites 1827. aastal

55

2 x foto: Tiiu Speek

Eestist pärit maadeuurijad

San Francisco lahe äärse matkaraja
trepi kõrval l���������������������
iivas võib näha hõbehalli puju (Artemisia californica Less.).
Seda liiki taimi korjasid oma kogusse
ka Eschscholtz ja Chamisso. Ajakirja
Linnaea 6. numbris 1831. aastal avaldas taime kirjelduse saksa botaanik,
korvõieliste asjatundja Christian
Friedrich Lessing

Foto tagaplaanil paistab sinkjas kivim –
vulkaaniline serpentiin. Eschscholtz
lisas selle kivimi ekspeditsiooni mineraalikogusse

koosolekul sellesisuline ettekanne. Arvatavasti viibis Eschscholtz
Peterburis enne Predprijatije väljasõitu 28. juulil (vkj). Kolmeteistkümnest
taimeliigist kümme olid tundmatud ja
said Eschscholtzilt esimese teadusliku nimetuse, nagu on kindlaks teinud
California botaanik Alice Eastwood
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[3]. California botaanilise uurimise
ajalugu käsitlevas raamatus [1] on bioloogist ajaloolane, California ülikooli
emeriitprofessor Richard Beidleman
kirjutanud, et esimese teadusartikli
selle Vaikse ookeani äärse rajamaa taimestiku kohta avaldas Tartu ülikooli
zooloogiaprofessor Johann Friedrich
Eschscholtz.
Hispaanlased
kutsusid
San
Francisco sadamat hästi lõhnava
mündi järgi Yerba Buena. Selle nime
all teadis sadamat ka inglise kapten
George Vancouver. Eschscholtz aga
kasutas nii reisikirjelduses kui ka artikli pealkirjas sadama asemel provintsi nime: Uus-California. Beidlemani
selgituse järgi on tema kirjatöö kõige
varasem selle maa loodusele keskendunud teadusartikkel [1].
Avastusreisijad San Francisco lahes.
1816. aasta septembri alguses lahkus
Rjurik Aleuudi ahelikust Unalaska
sadamast ja suundus merele. Puhusid
soodsad tuuled, peagi jõuti järgmisse sihtkohta, Californiasse, kus meeskond sai pikast ookeanireisist kosuda. 1816. aasta 1. oktoobri südaöö
paiku oli kuuvalguses selgelt näha tuntud maamärk, Kuningate neem (Point
Reyes).
Kell neli pärastlõunal jäi laev San
Francisco lahel ankrusse ja ohvitserid
sõudsid paadiga kaldale, kust viis jalgrada presidio’sse, hispaanlaste kindlusesse, mis oli ümbritsetud nelinurkse
müüriga. Sõjaväelaste käes olid need
maad väga pikka aega: 1994. aastani, mil poolsaare ots arvati Golden
Gate’i rahvuspargi koosseisu. Presidio
nime kannab see koht tänini. Lahtede
ja neemede nimed, nagu Bodega Bay,
Point Reyes, Point Lobos ja Land’s
End, on Kotzebue reisiraamatu lugejale kindlasti tuttavad.
Kotzebue koos Eschscholtziga naasis armsaks saanud maale 1824. aastal
Predprijatijel. Kapten on taaskohtumist kirjeldanud nõnda: „Kahekümne
viiendal septembril olime juba päris
Kuningate neeme lähedal. Säärase
nime andsid talle hispaania meresõitjad. St. Francisco laht pole sealt küll
kaugel, kuid sel aastaajal Kalifornia
rannikul vaitsev tihe udu varjas meie

eest maa. Alles 27-nda hommikul, kui
udu üles tõusis, silmasime me igatsusega oodatud neeme, võrdlemisi kõrget, täiesti lagedat küngast, mis mere
pool küljes lõpeb järsu must kaljuseinaga, millel pole mingit kuninglikku
väljanägemist. Kella kümne paiku purjetasime ainult kolme miili kauguselt
ümber selle mäekuninga ning nägime
seal lähedal kahe tugeva merehoovuse kiirest vaheldumisest tekitatud väga
tugevat murdlainetust” [6].
„Põhja-Ameerika
läänerannikul asuv kitsas poolsaar, mis algab
St. Diego sadama juurest 32. laius
kraadilt [---], lõpeb St. Lucase neemega 22. laiuskraadil, [---] kandis algul
üksinda nimetust Kalifornia. Kui aga
hispaanlased avastasid kaugemale
põhja poole ulatuva ranniku, andsid
nad sellele sama nime.
Poolsaart nimetati sellest ajast
peale Vana-Kaliforniaks, põhja pool
asuvat rannikumaad 37. laiuskraadil paiknevast San Francisco lahest
ülespoole hakati nimetama UusKaliforniaks. [---]
San Francisco laht on ümbermõõdus 90 miili. Saared jaotavad ta kaheks
võrdlemisi ühe suurusega lõuna- ja
põhjapoolseks osaks. Lõunapoolse
osa kallastel, mis ida suunas maasse
lõikuvad, asuvad kolm misjonit. [---]
Purjetasime päris ida poole, möödudes hurmavatest kallastest, saartest
ja neemedest. [---] Igal pool, kuhu
pilk langes, paistis maa ilusa ja viljakana. [---] Kõige ilusama rohelusega kaetud kaldad ei ulatu kuigi kõrgele. Laineliselt ja amfiteatri kujuliselt kõrguvad künkad sisemaa pool ja
tagaplaanil on kõrge metsaga kaetud
maa. Ilusa kumerusega küngastel on
laialipillutatult väikesi tammesalusid,
moodustades meeldivate rohumaadega eraldatult nägusamaid rühmi, kui
kunst seda kujutada suudab” [6].
Põlenud rand. Pöördume veel tagasi
Rjuriku ja toonaste kirjelduste juurde. Kaks loodusuurijat olid üsna pettunud: laiuskraadi järgi oleks maa
pidanud haljendama, kuid selle asemel laius kuivanud rohuga kõnnumaa.
Nad ei teadnud, et rannikutaimed olid
suvise kuivuse, tugevate tuulte, udude
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oli päeval väga kuum, aga õhtud olid
jahedad. Veendusin, et suvi on tõepoolest udude aeg. Hüüdis udupasun,
plinkisid poid ja tuletornid. Suure õhutemperatuuri vahe tõttu valgus õhtul
ookeanilt rannaäärsetele elurajoonidele ja mägedele paks udu. Hommikuks
oli maa puude all märg, justkui oleks
vihma sadanud. See udukaste aitab
taimedel veepuudust taluda.
Kullapalavik, valglinnastumine,
elamu- ja maanteede ehitus ning võõrliikide pealetung on aja jooksul muidugi oma töö teinud. Poolsaart katvale suurele luitestikule
rajati 19. sajandi keskpaigas linn. Siis ja edasRõõmustav oli näha taimi, keda
pidigi võeti maad lahe
Eschscholtz oli laeval ümber maaarvelt juurde: padur
kuivendati.
ilma endaga kaasa viinud.
Lig ipää smatutelt
rannakaljudelt ja kanjonitest ning Presidio
kevad olid vihmased, suvi kuiv. Nagu maadelt on vahepeal kadunud liike
Kotzebue kirjutas, oli oktoober juba uuesti leitud. Taastatud on rannikuotsakorral, kui algasid esimesed suu- kooslusi, neid võib näha matkaradade
red sajud. Öösiti lõõmasid lahe kaldad ääres. Seda väärtuslikumad on taimeleekides, sest vana kombe kohaselt loendid, mis Chamisso oli reisipäevisüütasid indiaanlased preeria põlema, kusse kirja pannud. Alice Eastwood,
Ida Geary, Michael Wood ja teised
et seeläbi soodustada uue rohu kasvu.
Ent saagita kaks botaanikut ei jää- botaanikud on neid ikka sirvinud.
nud. Ranitsasse mahtus nii marju Paraku Eschscholtzilt ei ole selle ekskui ka õite ja seemnetega rohttaimi. peditsiooniosa kohta reisimärkmeid.
Koht, kus Kotzebue meeskond
Maa lahekäärus oli tasane ja liivane.
Põõsastike vahel kasvas üksik puu: omal ajal poolsaare lahepoolsel küljel
California rannikuahelikule iseloomu- laagris elas, asub nüüd umbes Crissy
lik teravatõruline tamm (Quercus agri- Fieldi nime kandva ranna osas. Seal
asub rahvuspargi hoone, kohvik, pood,
folia).
Chamisso märkmete järgi algas üsna mereelustikku tutvustav looduskeskus
telkide lähedalt soo, õigemini ookea- ja jahisadam. Poolsaare radadel meelniga külgnev padur, kust mõlemad dib linlastel nädalalõppudel jalutada ja
mehed lootsid leida üht olulist taime: tervisespordiga tegelda.
Jalutuskäigud randadel ja väljasõiJaumea carnosa. Tegu on lihakate
maad ligi väänlevate vartega halofüüdi dud üle lahe tõid palju uut, kuid siisehk soolalembese märgalasid eelistava ki ka midagi tuttavat. Rõõmustav oli
taimeliigiga, keda esimesena kirjeldas näha taimi, keda Eschscholtz oli laeval ümber maailma endaga kaasa viisaksa botaanik Lessing [2].
nud. Kõige paremad EschscholtziKohtumised Rjuriku taimedega. Chamisso taimede leiupaigad asuvad
Saabusin San Franciscosse koos mole- otse üle lahe. Ei ole vaja teha muud, kui
kulaarbioloogist abikaasaga mullu jalutada üle Kuldvärava silla. Seejärel
aprilli alguses, kui Eschscholtzia’te võib valida ükskõik millise matkatee
ja lupiinide hooaeg oli alles alanud. otsa, sest kõik need juhatavad ranniMais vihmavarju enam vaja ei läinud. kupõõsastikku, kus kasvavad vahemeJuunikuu jooksul lisandus maastikku relise kliimaga kohastunud igihaljad
üha rohkem kollast, rohi kuivas. Juulis põõsad ja poolpõõsad.
ja merevee mõjuga harjunud. Põõsad
olid eurooplase silmale kidurad ja suured tuiskliivaväljad meenutasid neile
pigem kõrbe kui sooja mere rannikut.
Chamisso ei kirjutanud midagi
selle kohta, kas nende kuuajalise peatuse ajal ka vihma sadas [2]. Kotzebue
päevikust võime aga lugeda: „Kogu
suve läbi valitseb siin loodetuul, mille
puhul iialgi ei saja. Nüüd aga, oktoobri lõpus, algasid sagedasemad läänetuuled, mis tõid endaga kaasa halva
ilma ja ägedad vihmavalingud” [6].
Selline oligi California aasta: talv ja

Artikli autor Tiiu Speek San Francisco
lahe ääres. Siin seisis kunagi ankrus
ekspeditsioonilaev Rjurik
Nende taimede lehed on hallikad,
nahkjad, kleepuva vahakirme või tihedate karvakestega, et aurumine lehe
pinnalt oleks võimalikult väike. Näiteks
hallikarva California pujud, tatraliste
sugukonna roosakasvalgete õierosettidega Eriogonum’id, sügavkollaste õitega raudrohud (Eriophyllum confertifolium) ning muidugi ka Eschscholtzi
moonid ja Chamisso lupiinid.
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Tiiu Speek (1958) on botaanikahuviline
filoloog. Tõlkinud ja kirjutanud artikleid ja
raamatuid eesti päritolu avastusreisijatest
ja polaarränduritest.
JUUNI/JUULI 2015 EESTI LOODUS |377|

57

Rahvapärimus

Puuoksad
talvise loomasöödana

Saaremaa näitel
Lehekimpe tehti nii lammastele kui ka kitsedele. Enamasti
raiuti oksad lehisvihtade jaoks võsast augustis. Seal, kus
võsa oli vähem, raiuti oksi ka suurematelt puudelt, põhiliselt saarepuudelt. Puid kaarsiti ja Saaremaa lõunaosas rungiti iga paari-kolme aasta tagant. Kui taheti, et puu ei kuivaks, raiuti oksi jaanipäeva paiku. Praeguseks on kunagised
pügatud puud peaaegu kadunud: saartele jõudnud seenhaiguse saaresurma tõttu.
Raivo Kalle
Eesti alal on puuoksi loomasöö
daks kasutatud väga pikka aega.
Pikemalt säilis see tava Lääne-Eesti
saartel. Üksikasjalikud pärimustekstid
saarepuust söödavihtade tegemisest
lammastele on seni avaldanud etnograaf Ants Viires [6: 141]: „Saardest
sai ka lamba lehti tehtud. Oh lambad
söid saare lehti kangest. Sui, kui kuskil saare oksa nägid, olid lehed oort
peelt kadunud. Saared raiuti nenda ää,
et paljad oksad öksi, rongid [= tüvetüükad] jääti kasuma, sönna tulid jälle
oksad ja lehed peele. Saar ta oli irmus
kange võsu ajama. Sedasi vöttes sai
saarest mütu korda lamba lehti teha.
Saar on visa puu vastu pidama. Vötad
taal pee maha, seda vihasem ta kasuma on“ (Kaarma khk).
„Omal ajal sai lammaste lehti raiutud, enamasti saared ja haavad, vahel
kaski ka sekka. Tehti niisugused kimbud, meetri pikkused. Sai raiutud ikka
neli-viissada kimpu, 6–7 lamba tarvis. Ma veel möödunud aastal raiusin
200 kimpu. Vanad inimesed ütlesid,
et vanas kuus tuleb raiuda. Heinaaja
ja viljalõikuse vahel pidi seda tööd
tegema. Vahel heinaaeg venis, siis
jäi liiga hiljaks, leht läks kehvaks.
58
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Kimbud kuivasid metsas, siis toodi
vankriga koju, hoiti kuskil ulu all või
pööningul“ (Püha khk). Lugusid söödavihtade tegemisest on avaldatud
ka Eesti maalambakasvatajate kodulehel [2].
Kui tegime 2014. aasta suvel koos
Renata Sõukandiga etnobotaanilisi
välitöid Saaremaal, räägiti meile peale
ravim- ja toidutaimede ka muust taimekasutusest, peamiselt söödavihtade tegemisest lammastele, aga ka kitsedele. Siinne kirjutis täiendab varem
trükis ilmunud kirjeldusi.
Kuidas suhtuti saarepuusse kui
levinumaisse lambasöödaks kasutatavasse puusse? Tarbepuuna oli ta au
sees. Sellest tehti väidetavalt reejalaseid, vankri-, adra- ja reeaisu, kirvevarsi, ka rehapulki, mis pidid olema
sitked, mitte jäigad. Teati, et saare
leheteed olevat pruugitud kõhukinnisuse vastu.
Oma maja juurde seda puud siiski ei tahetud: „ .. vanad inimesed ei
lubanud hoovi saart ega tamme istutada, et need on kõvad puud, kurnavad maa ära“ (Kärla khk), „ .. saar
ei ole kena puu, saar on tead selline
puu, et tema tõmbab kõik rammu ära
ümberringi. Ta on täpselt samasugu-

ne kui venelane, tõmbab kõik rammu
ära“ (Anseküla khk).
Meie valim oli küllaltki suur, 57
informanti, kuid keegi ei teadnud,
et nüüdisajal keegi lammastele söödavihtasid teeks. Kusjuures mitu
neist pidas ka praegusel ajal lambaid.
Kindlasti tehti lehisvihtu veel nõukogude aja lõpus, eriti laialdaselt kolhoosides: „Kolhoosis Saare Tööline
1985.–1990. aastatel tehti veel loomadele palju saare vihtasid“ (Erna
Sarapuu).
Lammaste söödavihtu ei nimeta
tud ühte moodi, tarvitusel on lambaviht, lamba lehe kimp, lehekimp,
Püha kihelkonna pärimustekstides ka
lehtagu. Mandril on viha kohta öeldud ka lehis; paar vastajat nimetaski lambasöödavihta lehis’eks, neist
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üks vastaja on sündinud mandril ja
teine seal pikalt elanud. Arvatavasti
ei sobi nimetust lehis üldistada kogu
Saaremaa kohta.
Söödavihtade pikkus varieerus
meetrist kuni poolteise meetrini ehk
kohalike kõnepruugis „lapse kõrguseni“. Kõrgus olenes sellest, millisest
puust vihta tehti ja milliseid oksi kätte
saadi. Kimpe seoti kinni paraja paksusega oksaväätidega; ühe küsitletu
sõnutsi: „ .. niisugune paksem punt
seoti kokku, et kohe kahe käe näppudega ümbert kinni ei võta“ (Taimi
Kongas).
Kuivanud vihtu hoiti heintest eraldi: nad laoti kuuridesse. Oksad, mis
olid lammastel jäänud järele, raiuti
peenemaks ja nendega köeti pliiti või
saunaahju. Ühe teate järgi kasutati
paljaks söödud rootsusid jõest lutsu-

de püüdmiseks: „ .. rootsudega oli hea
väikesest jõest lutsu püüda. Rootsud
pandi vette, luts läks sinna sisse peitu
ja tõmmati kaldale“ (Elmar Ränk).
Peale saarepuu seoti kimpu kõiki
võsas kasvavate lehtpuude oksi: kaski,
haabu, vahtraid, tammi, pihlakaid,
pajusid, harvem leppi jt. Nendest
puuokstest tehti vihtu kas ühe puuliigi kaupa või tarvitati mitut liiki koos.
Lammaste lemmik oli paakspuu,
kuid seda leidus metsas vähem, seetõttu pandi kimpu maitseks vaid
mõni paakspuuoks: „Lammastele
tehti vihtasid, kuhu pandi kõige rohkem haavaoksi, siis saareoksi, need
olid lamba lemmikud. Siis mõned
paakspuu oksad, kui heinamaal kuskil
neid oli, sest heinamaadel neid vihtu
käidi tegemas“ (Virve Oopkaup).
Kuigi meie ei teinud kindlaks, et
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Foto: Toomas Kukk

Foto: Raivo Kalle

Meie läänesaartel söödetakse ka praegusajal talvel lambaid vihtadega

Kadri Tali, Muhu maalambakasvatajate selts: Mäletan oma lapsepõlvest lambavihtade tegemist
ja rungitud saared aia ääres ei
ole minule kindlasti mitte kurvem vaatepilt kui pügatud ligustri
hekid.
Kui ise lambaid pidama hakkasin, oli vihtade tegemine hea alternatiiv okste põletamisele. Hukka
lastud karjamaid pidi ju algul
kõvasti puhastama. Kõigepealt
pakkusime lammastele vanemate inimeste julgustusel peamiselt paakspuuoksi ja vahtralehti,
aga praeguseks on vähemalt meie
vanatüübiliste loomade puhul tulnud kindlus, et kõikvõimalikud
oksad võetakse tänuga vastu.
Suvisel ajal valivad loomad koorimiseks aastati erinevaid liike, aga talvel on igasugune vaheldus heinale teretulnud
ja isegi üsna jämedad oksad näritakse koorest mõnuga paljaks.
Vihtade tegemise tehnoloogia on ilmselt igas peres olnud
isemoodi. Meie püüame lappida
oksad vaheldumisi ühte- ja teistpidi, nii et keskele jääks jämedamatest tüvedest sidumise koht.
Tehtud on ka saunavihalaadseid
väikeseid lehiseid, aga nende
peale kulub aega ja sidumismaterjali liiga palju. Viimasel ajal,
kuna loomi on rohkem, hein niikuinii rullidena ja lakk vaba, saab
vahel oksi ka päris lahtiselt lakka
hangutud, aga seotud vihtade
eelis on see, et paljaks näritud
oksi on hiljem mugav koristada
ja pliidi alla toppida.

Väiksemaid vihtasid tehakse harvem, sest nendega on rohkem
tööd. Pildil on Kadri Tali
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Foto: Eesti Rahva Muuseum / Ildike Liiv

Rahvapärimus

Lambavihad 1960. a kuivamas rehielamu räästa all. Pühalepa khk, Suuremõisa v,
Sarve k, Allikivi t (ERM Fk 1322: 369)
söödavihtu oleks tehtud pärna okstest,
on see teave siiski varem üles märgitud. Neid lõigati siis, kui pärn õitses, ja
maha murtud okstelt korjati enne õied
ja siis seoti oksad kimpu [2, 4]. Mitu
inimest kinnitas meile, et õite kättesaamise nimel saeti pärnalt suur oks
alla ja pärnaokstest tehti saunavihtu
või pandi mõni oks kaseviha sisse.
Keegi ei soovitanud valmistada
sarapuust lambavihta: „ .. sarapuust ei
tehtud lambavihtu, sest lammas pidi
siis villa maha ajama. Kas see tõsi on,
ma ei tea, ise pole teinud ja teised ka
ei teinud“ (Helmut Leemet); „ .. sarapuud ei kasutatud, sest lambad ei taha
lehti süüa“ (Elmar Ränk).
Nii Viirese toodud näidete kui ka
internetis avaldatud tekstide põhjal
[5] jälgiti söödavihtasid tehes kuufaase: vana kuu ajal tehtud vihtu pidid
lambad paremini sööma. Mõnel juhul
seda veel mäletati: „ .. kõiki lehti need
loomad ei taha, niisugune asi, et lehis
või ütleme lehevihad tuleb teha vanas
kuus, kui kuu seis on taevas vana, siis
tuleb teha, siis tema sööb ära kõik
need lehed ja oksad ka. Kui on tehtud
ta noores kuus, siis söö ise, kui tahad,
kitsed ja lambad ei söönd neid, ei
puutund ka mitte“ (Leelo Sepp).
Internetis leidub pärimusteks
te selle kohta, et endisel ajal tehti
Saaremaal lammastele söödavihtu
pärtlipäeval (24.08) [5]. Seda teadmist
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on nüüdisajal laialt jagatud, sellest on
saanud otsekui pärtlipäeva tavakombestik kogu Eestis. Ka Viirese toodud
näitetekstis soovitatakse lehisvihtu
teha „heinaaja ja viljalõikuse vahel“.
Samas ei kinnitanud küsitletutest
keegi, et just sel ajal peaks vihtu tegema. Suve lõpus, pihlakate valmimise ajal, võidi vihtu siiski veel teha:
„Pihlaka oksad koos marjadega toodi
koju ja kuivatati ära, [marjad] aitab
jälle süia. Lambad sõid siis lehed okstelt ära ja jätsid marjad järgi, siis
sai neid võetud ja söödud. Pihlakat
pole nii palju, et lammastele vihtadeks jaguks, aga mõni oks ikka sisse
sai“ (Henno Ellermaa).
„Lambavihad tehti põhiliselt saarest, ja ka vahar, samamoodi pihlakatest, kui veel marjad küljes olid.
Ega pihlakaid palju ei olnud. Aga kui
vaja oli pihlakas maha võtta, siis võeti
ikka sel ajal, kui marjad küljes olid ja
lehed“ (Elna Rand).
Selline ajaline piirang võib käia
võsast tehtud söödavihtade kohta, kui
taheti võsast vabaneda. Karjamaidheinamaid ja kiviaedu pidi nagunii
aeg-ajalt võsast puhastama. Folklorist
Mall Hiiemäe selgituse järgi raiuti
augustis võsa sellepärast, et siis ei
aja juured ja kännud võsu, see-eest
mädanevad hästi ja siis arvatavasti pandigi need ka augustis raiutud
oksad kimpu [1]. Nii mõnigi küsitletu
ütles, et endised heinamaad on nüüd

võsastunud, sest keegi ei tee võsast
enam oksi.
Pärimusest selgub, et võsa raiudes
jälgiti kuufaase: „Noort metsa ehk
agu rajutakse noores kuus, et rohkem
võsu ajaks. Leht agu rajutakse vanas
kuus, et lambad paremine söövad“
(Püha khk, 1930) [7: 358].
Juba Salomon Guberti esimeses
Baltimaade mõisnikele mõeldud põllumehe õppe- ja käsiraamatus (1688)
soovitatakse heinamaid puhastada
jaanuaris vana kuu ajal, sest siis ei aja
põõsad võsusid, ent küttepuid raiuda
noore kuu ajal: siis kasvab noor mets
ruttu asemele.
Aga kui taheti, et suur puu, millelt
oksi võeti, ellu jääks, siis võeti oksi
arvatavasti enne jaanipäeva, sest selliseid puid hoitigi eelkõige lammaste tarvis. „Kuskil seal männiku ääres
oli kohe istutatud saari [lambasööda tarvis] ja suvel enne jaanipäeva
võeti oksad maha“ (Ruttar Järveots).
Nõuannet teha lammastele söödavihtu jaanipäeva ajal jagas 1940. aastal
ka agronoom Aksel Mark [3]. Tema
soovituse järgi peaks üks viht kaaluma kuivatatult 1,5–2 kg: suuremad ei
kuiva hästi. Ühele lambale kulub päevas 1 kg ja aastas kokku 150 kuni 200
vihta, mille üks tööline jõuaks valmis
teha ühe päevaga.
Meie küsitletavad ei teadnud, et
söödavihtu oleks kuivatatud met
sas, kuigi Viirese raamatus on seda
mainitud. Oksad võidi kimpu siduda juba heinamaal ja asetada ajutiselt püramiidina püsti, kuid kuivama
toodi ikka koju. Enamasti kuivatati kõrvalhoone räästa all, kus päike
peale ei paistnud, või lahtistes hoonetes.
„Pikad oksad seoti kimpu ja pandi
varju kuivama, kuhu päike peale ei
paista, tavaliselt oli selleks aganik.
Aganik on külas selline kuuri pikendus, tavaliselt ka katus peal, seal käis
tuul läbi. Vanasti peksti vilja kohapeal, agrekaat käis ringi mööda küla,
ja aganad pandigi sinna aganikku,
kuuri pikenduse alla, kuivama. Need
aganad kasutati hiljem ära loomadele
allapanuks“ (Lembit Pihl).
Samuti räägiti, et oksi toodi koju
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tarvitatud sõnavormi rungitud [4],
mis tähendab, et murdesõnastikus
on ekslik termin, rongid.
Põhja- ja Lõuna-Saaremaa erinesid selle poolest, et lõuna pool oldi
harjunud selliselt nuditud puudega:
„ .. põhiliselt kasvasid saared [põlluvahedes] kiviaia peal ja juures, seal
kasvas ka pihlakaid [---] oksi raiuti suurelt saarelt ja siis ta ajab sinna
jälle uued võsud sellise mütsi ümber.
Ja nii paari aasta takka sai jälle sellelt saarelt oksi. Saared jäid hiljem
selliseks köndistatuks, välimus oli
tal selline algul kurb. Aga kõik olid
harjunud sellega ja teati ka, et ta ära
ei kuiva, ta on visa puu. Nagu praegugi linnas need nudistatud pärnad“
(Lembit Pihl).
Kärla kihelkonnas ei räägitud
enam nudistatud puudest, vaid
puude laasimisest: tüve küljest saeti
oksi nii kõrgelt, kui saadi, kusjuures
latva ära ei lõigatud. Hiljem kasvasid äralõigatud okste asemele jälle
uued. Seetõttu ei saa kogu Saaremaa
kohta üldistada, nagu oleks puudelt
lammastele söödaokste lõikamise kohta
tarvitatud murdesõPuuoksi on ajalooliselt antud
na kaarsima (kaartsöögiks ka suurematele kariloosima), mida ekslikult
madele, näiteks lehmadele.
on tehtud [2], sest see
murdesõna on levinud vaid Kihelkonna
Pügatud saarte tüvetüügaste kohta ja Mustjala kihelkonnas. Järelikult
öeldi Kaarmas rongid, nagu on kir- võiks väita, et Põhja-Saaremaal
jas murdesõnastikes, kuid meie kutsutakse saarepuu tüvelt okste
küsitletud sellist murdenimetust ei eemaldamist ilma latva kahjustakasutanud. Kaarma kihelkonna piiri mata sõnaga kaarsima (kaartsima),
lähedal, Anseküla kihelkonnas, kuul- ent Lõuna-Saaremaal ja Muhumaal
sime nende puude kohta murdesõ- on saarepuu nudistamise kohta käinu runk, rungitud: „Saare lehti tehti bel rungi.
vanasti lammastele, sellepärast neid
Puuoksi on ajalooliselt antud
saari peeti, et need rungiti ära: oksad söögiks ka suurematele kariloomaja harud võeti küljest ära ja jäi järgi dele, näiteks lehmadele, aga praeselline runk, nii nagu praegu linna- gusaja inimesed mäletavad söödavahel pärnad. Kui kõrge runk jäi, ole- na vaid okaspuude oksi, mida anti
nes puust; kui oli kõrge puu, mindi suure nälja kustutamiseks talvisel
redeliga üles ja saeti oksad maha. ajal. „Kolhoosi algaastatel – kolhooTeine aasta hakkas jälle kasvama“ sid hakkasid 1949. aastal –, 1950.
(Kalev Vesmann).
aastatel toodi suure külmaga mänMurdesõnastiku järgi tähendas nikasvusid ehk männivõrseid, lehsõna rungi Muhumaal ’roogin lehti’. madele anti, toideti lehmi nendega.
Ka teistes allikates märgitakse, et Loomad olid ju poolnälgas, neid suri
läänesaartel on tüvetüügaste kohta rohkem, kui ellu jäi. Väikestest talu-

lautadest aeti kokku, ka naabertalust
oli vist üle kümne pea. Aga kui kevadel ilmad soojemaks läks ja vaik lahti
läks, siis ei lubatud enam anda männikasvusid“ (Helmut Leemet).
„Kuusekasve anti kolhoosi ajal
näljaga lehmadele, nüüd õpetatakse,
et [kasvusid tuleb] ise süüa“ (Leida
Iir); kadakaoksi olid vastajad andnud
loomadele pigem tervise tugevdamiseks kui söödaks: „Kadakaoksade
leotist kuumas vees raviti loomi,
profülaktika mõttes väikesele vasikale, kes hakkas piimast võõrutama ja
tavatoidule üle minema, et organism
oleks tugevam“ (Elna Rand). Siiski
on väidetud, et kadakaoksi olevat
varem ohtralt kitsedele varutud [6].
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koos kuiva heinaga ja kodus tehti
nendest kimbud: „Kui heinamaalt
toodi hobuvankriga heina, siis toodi
sealt oksi, pandi koorma ümber sellised A-d, kutsuti nii, need tehti kõik
lammastele“ (Kärla khk).
Varem leidus raiutavaid looduslikke saarepuid väga palju nii kiviaedade äärtes kui ka põlluservades ja
heinamaadel. Neid hoiti seal või isegi
istutati teeäärtesse puid juurde. Nii
mõnigi küsitletu ütles, et on märganud, kuidas saarepuud nende ümber
ära kaovad: „Nüüd hakkavad saared
kaduma, näiteks mul oli siin maja
juures üle kolmekümne saare ja nüüd
on ainult üks järgi, põhjuseks seenhaigus saaresurm, mis Euroopast siia
tulnud“ (Sulev Trumm); „Aga saarepuu kaob ära loodusest, ma ei tea, tal
on mingid haigused käivad ja hakkasid järsku ära kuivama. Nüüd olen
nii harva seda saart näinud“ (Lembit
Pihl); „Siis oli saarepuid meie juures
ka rohkem. Vaatasin täna veel metsa,
leppade pealetung on vägev ja nende
seas üksikud saared“ (Taimi Kongas).

Tänuavaldused. Saaremaa etnobotaanika uurimist on rahastatud riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II“ kaudu (EKKM 14–300).
Täname RMK-d, kes toetas Saaremaa
välitöid majutuse pakkumisega, ning
informante, kes jagasid meiega oma
mälestusi lehisvihtade tegemise kohta:
Kuno Kumm (snd 1934); Elmar Ränk
(snd 1931); Erna Sarapuu (snd 1946);
Helmut Leemet (snd 1941), Lembit
Pihl (snd 1941), Kalev Vesmann
(snd 1934), Taimi Kongas (snd 1951),
Sulev Trumm (snd 1946), Ruttar
Järveots (snd 1931), Lia Rüütel,
Leelo Sepp (snd 1933), Henno
Ellermaa (snd 1935), Virve Oopkaup
(snd 1931), Leida Iir (snd 1934) ja
Elna Rand (snd 1945).
1. Hiiemäe, Mall 2010. Pühad ja argised ajad
rahvakalendris. Varrak, Tallinn.
2. Lammastele vihtu. – www.maalammas.ee/
lammastele-vihtu.
3. Mark, Aksel 1940. Lehishein lambasöödana. Puuoksad ei ole ainult hädasööt, vaid
väärtuslik koresööt lambale. – Wirumaa
Teataja, 16. september, nr 107.
4. Projekti CANEPAL materjalid. – mml.
rehepapp.com/index.php/lammastest/11lambad/14-canepal.
5. Pärtlipäev, 24. august. – www.folklore.ee/
Berta/tahtpaev-partlipaev.php.
6. Viires, Ants 2000. Puud ja inimesed. 2. tr.
Ilmamaa, Tartu.
7. Gustav Vilbaste rahvaluule kogu (köide, TN
7). Eesti kirjandusmuuseum, eesti rahvaluule arhiiv.

Raivo Kalle (1976) töötab Eesti kirjandusmuuseumis etnobotaanikuna.
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Putukad

Lehviktiivalised –

otsekui teiselt planeedilt
Putukamaailm pakub meile palju huvitavat, olgu see siis
putuka põnev välimus, omapärane käitumine või sigimisviis. Lehviktiivaliste puhul paeluvad tähelepanu kõik kolm
aspekti, aga kõige kummalisem on sigimine. Nende
putukate eluviis on nii haarav, et lehviktiivaline Stylops girbii
on jõudnud isegi Briti kuningliku entomoloogiaseltsi vapile.
Mati Martin
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ehviktiivaliste (Strepsiptera)
seltsist on Eesti Looduses
varemgi veidi juttu olnud [6].
Enamik liike elab troopikas, mõni
siiski ka jahedamas kliimas. Maailmas
on liike veidi üle 300, Euroopas
umbes 30.
Lehviktiivaliste salapära algab juba
nende välimusest. Enamikul putukaliikidel on mõlemad sugupooled üldjoontes samasuguse välimusega, kuid
lehviktiivaliste puhul ei oskaks isast ja
emast arvata ei samasse liiki ega isegi
mitte samasse putukaseltsi.

Suuremal osal liikidel on tiibade
ga ainult isane; nelja tiiva asemel on
tiibu vaid kaks nagu kahetiivalistelgi.
Ent erinevalt kahetiivalistest ei ole
lehviktiivalistel säilinud mitte eestiivad, vaid hoopis tagatiivad: eestiibadest on järel üksnes väikesed saledad
jätked. Tiivad on veidra kuju ja lihtsa
soonestusega (◊ 1, 2). Nii väikeste tiibade puhul, siruulatus 2–8 mm, ei ole
tiivasooni palju vajagi.
Veidrusi on teisigi. Tundlad on
sageli mitmeharulised, pikkade külgmiste jätketega, ning tibatillukese
putuka kohta üsna massiivsed.
Silmadki on erilised. Väliselt sarnanevad need tavalise putuka liitsilmaga. Ent liitsilmas näeb iga osasilm ehk
ommatiid ühte punkti enda ees ning
kujutis tekib üksnes paljude osasilmade kujutiste summana. Lehviktiivalistel
seevastu on üksteise lähedal 20–70
silma, kus kujutis tekib igas silmas eraldi (◊ 3). Selline silm sarnaneb oma ehituse poolest kunagi ammu meres elanud trilobiitide silmaga.
Isasel lehviktiivalisel ei ole jalgade
otsas küüniseid, nii nagu igal korrali-

◊ 2. Eestiski elutsev ja tsikaadidel
parasiteeriv isane lehviktiivaline
Elenchus tenuicornis. Isaste lehviktiivaliste täiskasvanuiga on väga lühike
ja nad ei toitu
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◊ 1. Eestist püütud isane lehviktiivaline
Stylops mellitae. See liik elab liivamesilastes. Mõnes liivamesilaste koloonias
võib isegi kolmveerand isenditest olla
lehviktiivalistega nakatunud, enamasti
on see osakaal siiski väiksem. Isased
mesilased on harvemini nakatunud kui
emased
kul putukal peaks olema, vaid üksnes
kleepjad jätked, nn taklemispadjandid. Need aitavad putukal paarumise ajal peremehe libedal kitiinkestal
paremini paigal püsida.
Emased lehviktiivalised on enamikul
liikidel (v.a mõni troopiline liik) sootuks tiivutud ja veedavad kogu oma
elu parasiitidena peremeesputuka
kehas. Neil pole ei silmi, tundlaid,
jäsemeid ega ka mingeid muid jätkeid. Toitu imavad nad kogu keha
pinnaga peremeesputuka kehavedelikust ehk hemolümfist.
Emase kehal on eristatav vaid tugeva kitiinkattega esiots – peakapsel
koos rindmiku eesosaga – ning valkjas tagakeha. Üldiselt väljanägemiselt
meenutab emane suurt kotti, mille kitsas suue on kitiiniga tugevdatud (◊ 4).
Emased lehviktiivalised on isastest
tunduvalt suuremad, suurimatel liikidel kuni 36 mm pikad. Nende suu-
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Kuidas lehviktiivaline oma pereme
hesse satub? Et seda teada saada,
vaatleme lehviktiivalise elukäiku ühe
meie kandis levinuma liigi Stylops mellitae näitel. See liik elab erakmesilastes, üks tema tavalisemaid peremehi
on hall liivamesilane (Andrena vaga),
aga ka teised selle perekonna liigid.
Liivamesilased elavad talve
üle maa sees paiknevates pesades.
Kevadel esimeste soojade ilmadega
tuleb suur osa neist välja end päikese kätte soojendama. Millegipärast ei
kiirusta need „esimesed pääsukesed“
lendama, vaid eelistavad maapinnal
ringi ukerdada.
Kui seesuguseid kahtlaselt uimaseid mesilasi lähemalt vaadata, võib
nende tagakeha lülide vahel näha
väikseid pruunikaid mügarikke (◊ 5,
6), mõnel mesilasel võib neid olla
isegi mitu. Kui on õnne, võime näha,
kuidas ühe pruunika mügariku tipust
eraldub kaaneke ja avast ronib välja
hallikasmust putukas, kes üsna kiiresti mesilaselt ära lendab. Veidi aja

Foto: Olavi Kurina

rus oleneb peremehe suurusest: mida
kerekam peremees, seda kogukam ka
parasiit. Emaseid on üldiselt märksa
rohkem kui isaseid: koguni 77–92%
kõigist isenditest [7].

◊ 3. Lehviktiivalise (pildil Stylops mellitae) silm on omapärase ehitusega ja sarnaneb tavalise putukasilmaga veidi vaid välimuselt

ei väljugi, vaid torkab üksnes oma
keha eesosa mesilase tagakeha lülide vahelt välja ja eritab lõhnaainet
ehk feromooni, mis meelitab isaseid
temaga paaruma.
Täiskasvanud isase lehviktiivalise
eluiga piirdub ühe päevaga, mõnedel
andmetel isegi viie tunniga [7]. Kuna
aega on väga vähe, on isased väga rahutud ja lendavad hoogsalt partnerit otsides ringi. Mõnel juhul
võib ühe emase manu
koguneda mitu isast,
Tundlad on sageli mitmeharulikord loendasin neid
sed, pikkade külgmiste jätketega,
vähemalt kümme. Ent
ning tibatillukese putuka kohta
niipea, kui esimene
üsna massiivsed.
isane on oma väljavalituga paari heitnud, lakkab too feromooni eripärast liigutab end järgmine pruuni- tamast ja ülejäänud meeskond lendab
kas tombuke mesilase tagakeha lüli- kiiresti laiali uut võimalust otsima.
Isane viib seemnerakud emase
de vahel ja siis võib ennist ära lennanud tiivuline tagasi saabuda. Kiiresti kehasse tolle peakapsli taga leidusurub ta oma tagakeha tombukese va ava kaudu. Seda ava võiks tinglivastu (◊ 7). Sagin tagakehal ärritab kult nimetada suguavaks, ehkki see
mesilast ja see püüab tüütut askelda- suundub otse kehaõõnde ega ole sigijat tagajalgadega maha lükata. Too ei miselunditega kuidagi seotud (◊ 8).
lase end aga kuigivõrd häirida, vaid Mõned teadlased on seda võrrelnud voodilutika paarumisega, kelle
lendab veidi aja pärast ise minema.
isane süstib samuti seemnerakud otse
Mis siis toimus? Selgub, et esimene emase kehaõõnde, torgates suguti
tombuke oli lehviktiivalise nukk, kust nagu süstlanõela suvalises kohas läbi
ronis välja isasputukas. Teine aga oli kaasa kehaseina.
Ka oma küpsed munarakud juhib
tiivutu emane, kes peremeesputukast

emane lehviktiivaline enda kehaõõnevedelikku, kus need seemnerakkudega kohtuvad ja viljastuvad.
Emane ei mune: järglased kooruvad
ja arenevad sealsamas ema kehaõõnevedelikus.
Üks Stylops mellitae emasputukas võib oma kehas kasvatada koguni
7000 vastset; mujal on teada lehviktiivalise liike, kelle üks emasisend kasvatab üles koguni 750 000 vastset [7]!
Ühes lehviktiivaliste sugukonnas on
täheldatud ka polüembrooniat: ühest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Eesti lehviktiivaliste kohta avaldatud teated on enamasti jäänud umbmäärasteks, märkimata
konkreetset liiki. 2011. aastal võtsid meie entomoloogid seni teada
oleva kokku [8]. Selgub, et Eestist
on leitud neli liiki, nimetatud
artiklis on lisatud ka määramistabel ja leiuandmed: neljast liigist
kolm on avastatud juhupüükidest
kesksuvel. Kaks liiki parasiteerivad sarnastiivalistel (lehekirbud,
tsikaadid) ja kaks kiletiivalistel,
täpsemalt mesilastel: üks liivamesilaste perekonna Andrena ja
teine ahasmesilaste perekonna
Halictus liikidel.

63

Putukad
järgmise kevadeni, kui koorub jälle
uus põlvkond valmikuid. Kogu vastse
areng võtab aega aasta.

3 x foto: Olavi Kurina

◊ 4. Emane lehviktiivaline (pildil Stylops mellitae) näeb ka suguküpselt välja otsekui vastne. Tal puuduvad tiivad ja muud kehajätked ja ta ei lahku kunagi peremehe kehast. Nii emased kui ka vastsed imavad toitu keha pinnaga peremeesputuka
kehavedelikust ehk hemolümfist. Paarumiseks pistab emane peremehe tagakeha
lülide vahelt välja oma kitsa keha eesosa

◊ 5 ja 6. Emane Stylops mellitae on torganud oma keha eesmise otsa peremehe
kehast välja ja on valmis isasega paaruma

munast areneb mitu isendit. Et emasputukas ise paikneb samuti sisuliselt
toitelahuses – peremehe kehaõõne
vedelikus – on lastekarjale külluslik
toidulaud tagatud.
Piisavalt suureks sirgunud vastsed
väljuvad ema kehast sellesama ava
kaudu, kust juhiti kehasse seemnerakud. Seejärel ema sureb, noored
aga ronivad välja ka peremeesputuka, mesilase kehast ning sätivad end
tema karvade külge.
Ilmavalgust näinud lehviktiivalisenoorukid näevad välja üsna omapärased (◊ 9), pisut sarnanedes parasiitset eluviisi harrastavate villimardikate vastsetega [4]. Neil alla millimeetri
pikkustel tegelastel on samuti käävjas, harjastega kaetud keha, kuid jalgadel küüniste asemel kleepjad takle64
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mispadjandid.
Noored püsivad mesilase karvastikus seni, kuni too lendab lilleõiele
ning poetavad end siis sinna, jäädes
ootama uut peremeest. Kui see saabub, klammerdub vastne tema külge
ja laseb end kanda tema pessa. Pesas
otsib ta endale uue peremehe – muna
või juba areneva vastse – ja poeb
selle sisse. Huvitaval kombel ei jää
peremehe pinnale sellest sisenemisest mingit jälge.
Uue peremehe kehas kestub vastne hoopis teistsuguse kujuga vaglaks ning asub usinalt toituma. Enne
seda aga mõjutab parasiit peremeest
moodustama tema ümber peremehe koerakkudest kotikese, mis ei lase
peremehe immuunsüsteemil teda
hävitada. End niiviisi turvaliselt sisse
seadnud, jätkab vastne priikosti kuni

Mis mõju avaldab parasiit mesila
sele? Tuleme tagasi lehviktiivalistega nakatunud mesilaste omapärase
käitumise juurde. Miks nad aktiivselt ei lenda, vaid rahutult maas ukerdavad? Ilmselt põhjustavadki seda
parasiidid, eritades peremehe kehasse tema käitumist mõjutavaid aineid.
Samalaadset parasiidi mõju on täheldatud ka muudes loomarühmades [1,
2, 3, 4, 5].
Tavaliselt parasiidid oma peremeest ei tapa, vaid üksnes koormavad teda, elades tema arvel.
Lehviktiivalistega nakatunud mesilane püsib elus ja toitub normaalselt,
tagades arenevale parasiidile vajaliku
kõhutäie, ent muutub suguvõimetuks. Muutuda võib ka tema värvus
ja üht-teist muudki, näites ilmnevad tal vastassugupoole tunnused.
Tegelikult lehviktiivaline koguni
pikendab peremehe eluiga. Muidugi,
kui parasiidi eluring viimaks täis saab,
siis sureb ka peremees. Selleks ajaks
on uus põlvkond noori lehviktiivalisi
juba lilleõitele laiali jaotatud.
Enamik parasiidivastseid uut pere
meest ei leiagi ja hukkub. Õnneks on
parasiidiemal lapsukesi ohtralt – lihtne arvutus näitab, et piisab, kui omakorda sigimiseni jõuab üks mitmest
tuhandest.
Eri liiki lehviktiivalistel on eri arv
peremeesliike. Mõnele liigile sobib
vaid paar peremehe liiki, teised, näiteks
troopiline sugukond Myrmecolacidae,
on märksa vähem valivad.
Veel põnevam on see, et mõnes liigis määrab peremehe liik arenevate
vastsete soo. Näiteks kui vastsed arenevad sipelgates, saavad neist isased,
aga kui sihktiivalistes (tirtsudes ja ritsikates), siis emased.
Kellest lehviktiivalised põlvnevad?
Kes on nende lähimad sugulased? See
küsimus on vaevanud ka putukateadlasi. Arvukad uuringud on jõudnud
eri tulemustele. Valdavalt on niidiots
viinud siiski mardikalisteni.
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◊ 7. Isane Stylops mellitae (paremal) on leidnud ühe oma põhilise peremehe, halli
liivamesilase (Andrena vaga) kehalt paarumisvalmis emase
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◊ 8. Emase keha eesosas (pildil
Halictoxenos tumulorum eestvaates) on
üks avaus, mille kaudu juhitakse kehasse seemnerakud ja sedakaudu tulevad
ema kehast välja vastsed
Miks me lehviktiivalistest nii
vähe teame?

I

◊ 9. Umbes „keskmises koolieas“ vastsed muutuvad ühtäkki tegusaks, väljuvad
ema ja peremeesputuka kehast ning otsivad omale uue kodu, et uues peremehes taas soe koht sisse võtta ja vaglataoliseks manduda. Pildil on liigi Halictoxenos
japonicus vastsed oma mesilasest peremehe kehakarvadel
Kellel tekkis huvi ja kes teab kusagil
mõnd erakmesilaste kolooniat, võib
järgmisel kevadel varakult sammud
sinna seada, et ise kõike oma silmaga
näha ja veel mõndagi põnevat avastada. Kui aga eriti veab, võite juba suvel
kohata mõnd lehviktiivalist, kes parasiteerib tirtidel või lehekirpudel.
1. Martin, Mati 2003. Selgrootud sigivad nagu
seiklusfilmis. – Eesti Loodus 54 (6): 272–
277.
2. Martin, Mati 2008. Uss, kes tüssab linde. –
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4. Martin, Mati 2010. Villimardikad ehk
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5. Martin, Mati 2012. Jõhvusside salaelu. –
Eesti Loodus 63 (8): 456–459.
6. Martin, Mati 2014. Kuidas putukat ära
tunda VIII. Mardikad ja lehviktiivalised. –
Eesti Loodus 65 (9): 522–529.
7. Kathirithamby, Jeyaraney 2009: HostParasitoid Associations in Strepsiptera. –
Annual Review of Entomology 54: 227–
249.
8. Soon, Villu; Kesküla, Tõnu; Kurina, Olavi
2011. Strepsiptera species in Estonia. –
Entomol. Fennica 22: 213–218.

Mati Martin (1951) on zooloog, töötab
Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste
instituudis.
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lmselt peapõhjus on varjatud eluviis. Enamiku aega
veedavad nad märkamatult
oma peremehe sees ja ilmuvad
sealt välja alles lühikeste pulmade ajaks, et siis jälle kaduda. Nagu
me nüüd teame, on isased väga
väikesed, lendavad vaid viivuks ja
liiguvad üksnes peremehe elupaiga läheduses.
Ühiselulistel mesilastel parasiteerivaid liike on siiski üsna lihtne leida, otsi vaid üles mesilaste
koloonia, kus on tihedalt koos
sadu mesilasi.
Kuid on veel üks huvitav põhjus. Nimelt lendavad mesilastel parasiteerivad liigid kevadel
väga vara: sageli juba siis, kui
tekivad esimesed lumevabad laigud ja saabuvad esimesed soojad
ilmad. Nii vara putukauurijaid
veel naljalt putukajahile ei satu.
Ent kui ilmad püsivalt soojaks
muutuvad ja entomoloogid liikvele lähevad, on lehviktiivaliste
lennuaeg juba läbi.
Emaste lehviktiivaliste uurimiseks tuleb peremeesputukas
katki lõigata ja parasiit välja tirida. Kuna too ei näe eriti putuka moodi välja ja sellist tegelast
tuleb talletada vedelikus, ei ole
putukahuvilistel nende vastu ülemäära huvi olnud.
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Fotod: Janek Joab

Panin tähele

Pesameister
Janek Joab

K

olmel viimasel aastal olen
vaadelnud kukkurtihaseid –
Eesti võimekamaid ja huvitavamaid pesameistreid.
Fotoaparaat kaenlas, sisustan
oma vaba aega, seigeldes Antsla
kandis ringi. Piirkonnas on palju
nõukogudeaegseid ülespaisutatud
kalakasvatusjärvi, mis on nüüdseks
mõnusalt metsistunud. Nad pakuvad meeldivat elukeskkonda mitmesugustele veelindudele, ent ka näiteks kukkurtihastele.
Viimastel aastatel on kukkur
tihane olnud meie piirkonnas päris
arvukas pesitseja. Enamjaolt meeldib neile ehitada pesad veekogu
kohale, kuid see ei ole reegel. Pesi
leidub ka mõnikümmend meetrit
veekogust eemal. Olen märganud,
66
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et üldjuhul valitakse pesaehituseks
aastast aastasse sama puu.
Kogu siinne kukkurtihaste asustus paikneb umbes viiehektarisel
alal, kust olen leidnud kaheksa pesa.
Võib arvata, et neid on veel rohkem.
Kukkurtihase omapärase alandliku

edasi anda. Tulemus saavutatakse
õigupoolest kudumise teel. Üldiselt
on pesaehitus paaritöö, kuid vahel
on emaslinnu asemel abiks hoopis
naabrimees. Pesa hakatakse ehitama umbes aprilli lõpus või mai alguses. Ehituseks kulub kõige rohkem
kaks nädalat: mida
soojem ilm, seda kiiremini töö edeneb.
Nad on väga julged ja seltskondPõhiehitaja
on
likud linnud, kes pakuvad suureisaslind, kes toob
pärast vaatemängu.
mulluse
kuivanud
pilliroo varrekiude ja
põimib need tiirutakiunuva vile järgi on neid tiivulisi des ümber okste, kuni jäik pilliroolooduses ringi liikudes lihtne mär- kiud muutub piisavalt painduvaks
gata. Nad on väga julged ja selts- ja sitkeks, et seda tarvitada niidikondlikud linnud, kes pakuvad suu- na. Pesa ümbruses on ümber okste
repärast vaatemängu.
hulgaliselt selliseid lõngapuntraid,
Pesaehitus on pikk ja tuhkpeeni- mida siis vajaduse korral kasutake protsess, mida on fotodega raske da saab.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Seejärel valib ehitusmees kahe
haruga oksa, mille külge hakatakse korvi punuma. Kõigepealt mähitakse ülalt allapoole liikudes kumbki oksahaar niidi sisse. Alla välja
jõudes sirutab meister jalad harki,
haarab kummagi jalaga mõlemast
haarast ja hakkab neid omavahel
kokku punuma, neid samas kokkupoole venitades. Nii kujuneb alguses rõngas, sellest korv, siis kahe
avaga paun, millest üks kootakse
kinni. Ehituse käigus venitatakse
pesa suuremaks.
Seinaehitus näeb välja justkui tikkimine. Lind pistab nokaga pesast
niidi läbi ja tõmbab selle teiselt
poolt uuesti pesasse seni, kuni niit
saab otsa. Hundinuia vill sobib
pesa täitmiseks ja tihendamiseks.
Uue pesa tarbeks kasutatakse palju
ka vanast pesast võetud materjali. Lõpuks on pesasein tihedalt vilditud. Pesaehituse lõppjärgus võetakse ette ka paaritumine. Viimaks
ehitatakse pesaava otsa veel koridor.
Kui üks pesa on valmis ehitatud ja emalind haub, hakkab isalind
samal ajal lähedusse uut pesa ehitama. See ei edene enam nii kiiresti
nagu esimene. Samas kasutab isalind ööbimiseks uut pesa.
Fotograafina on minu huvi jälgida ja jäädvustada lindude tegemisi. Huvitavamate kaadrite saamiseks
kasutasin sel kevadel lainurkobjektiivi. Et mitte linde häirida, paigaldasin aparaadi pesa lähedale statiivile ning käitasin seda kaugemalt
juhtpuldi abil.
Oma seadmeid üles sättides
õnnestus mul endalgi saada osaliseks pesaehituses. Ühel hetkel lendas tihane mulle pähe ja hakkas
juukseid katkuma. Ilmselt ei tahtnud ta mind rünnata, vaid kasutada minu juuksekarvu oma pesa tarbeks. Sellised hetked näitavad, kui
ühtsed me oleme loodusega. Kui
inimene oskab loodusega suhelda,
suhtleb ka loodus inimesega ja näitab oma imelist palet.
Janek Joab (1970) on sündinud ja kasvanud Antslas, huvi looduse vastu pärinud
oma vanaemalt, hiljem tärkas huvi fotograafia vastu.

Teine pesaehituse päev

Kolmas pesaehituse päev

Isaslind tööhoos. Vasakul oksa ümber
on näha valmis väänatud niidid, et
oleks võtta, kui vaja

Hundinuiavill on ilmselt põhiline
soojustusmaterjal. Pesa on veel kahe
avaga

Pesamaterjali ei häbeneta taaskasutada, tuues seda vanast pesast

Ka üks vajalik tegevus!

Kui kõrval pesas käib haudumine, ehitab
isaslind endale ateljee: uue pesa, kus ta
ööbib. Seda pesa lõpuni ei ehitata

Noorlinnud ööbivad nädal pärast väljalendu veel pesas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Ain Piir

Uued liigid Eestis

◊ 1. Ritsikas Phaneroptera falcata on enamikust Eesti ritsikatest väiksem ning väga saleda kehaga

Eestile uued putukaliigid Kagu-Eestist
Olen pildistanud putukaid juba üle viie aasta. Peamiselt
on mind huvitanud päevaliblikad, ent viimasel ajal
on tähelepanu köitnud ka teised putukarühmad.
Nii olengi leidnud Kagu-Eestist mõne Eestis seni
avastamata putukaliigi, keda tasub putukahuvilistele tutvustada.
Ain Piir

P

ildistasin 2014. aasta 9. septembril Piusa raudteejaama
lähedal liblikaid. Õhtu saabudes oli päevaliblikate aktiivne lendlus juba lõppenud. Päike piilus pilvede vahelt. Otsisin taimestikust puhkeasendis liblikaid. Kell 17.50 märkasin ühel pajupõõsal liikumas natuke
teistmoodi välimusega ritsikat, kui
nad meil tavaliselt on (◊ 1).
Ritsikas oli lauluritsikaga võrreldes tunduvalt väiksem ja sihvakama kehaga. Eriti torkasid silma putuka pikad jäsemed, tundlad ja tiivad,
tagatiivad olid eestiibadest tunduvalt
pikemad. Ritsika roheline keha oli
kaetud väikeste tumedate täppidega.
Pildistamise käigus süvenes veendumus, et niisugust liiki ei ole ma
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varem kohanud. Et liiki kindlamalt
määrata, püüdsin ritsika kinni ja võtsin tõestusmaterjaliks kaasa.
Kodus vaatasin üle Eesti ritsikate
nimestiku ja otsisin internetist võrdlemiseks pilte. Eestis elavatest ritsikatest tundus suuruselt kõige sarnasem liik tammeritsikas (Meconema
thalassinum). Esialgsel määramisel
oli abiks ka M. Chinery „Euroopa
putukad“ (Chinery, 2005), kus on pilt
ja kirjeldus sama perekonna liigist
Phaneroptera nana [3].
Liigi määramisel aitasid mind
internetist leitud andmed selle ritsika
leviku kohta. Kõiki asjaolusid ja ritsika
väliseid tunnuseid arvesse võttes määrasin ta eelmainitud liigi lähisliigiks
Phaneroptera falcata. Määrangut kinnitas entomoloog Mati Martin.
Ritsikas Ph. falcata on Kesk-

Sirutatud tiibadega tirts
Oedipoda caerulescens.
Lennu ajal
on teda
teistest Eesti
artin tirtsudest
M
i
t
Ma
Foto:
kerge eristada
lillakassiniste tagatiibade
järgi

Euroopas tavaline liik, kes on viimastel
aastatel hakanud levima põhja poole.
Esmasleid Leedust oli aastal 2008 [5],
Lätist 2011 [10] ja Soomest 2013 [11].
7. oktoobril oli ilus päikesepaiste
line sügisilm. Liblikahuviliste hulgas levis teave peegeltäpikute (Issoria
lathonia) hulgilendluse kohta Piusal.
Oktoobrikuus kohtab päevaliblikaid
Eestis suhteliselt harva.
Jalutasin Piusa raudteejaama lõpus
üle rööbaste ja silmasin lendu hüpanud tirtsu, kelle tagatiivad olid kummalist sinist värvi (◊ 2). Jälitasin putukat ja märkasin, et isendi tagatiibadel
on lai must vööt. Jällegi olin kimbatu-
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◊ 3. Tirtsu Oedipoda caerulescens on klibusel maapinnal raske märgata
Foto: Ain Piir

Foto: Urmas Tartes

ses: sellist liiki ei tohiks Eestimaal olla.
Pildistasin tirtsu makroobjektiiviga ning nägin silmanurgast lähiümbruses hüppamas veel paari sarnase
välimusega tirtsu. Püüdsin ühe isendi
kinni, et liiki määrata.
Putukad olid valinud elupaigaks
sooja, päikesele avatud ja killustikuga kaetud ala raudteerööbastest vaevalt 1–1,5 meetri kaugusel. Olulist
taimestikku seal ei olnud, sest raudtee hooldajad tõrjuvad glüfosaatidega
rohttaimede kasvu.
Kohatud sihktiivaline on väga hea
varjevärvusega: pea ja rindmik tumehall, eestiibade kannaosa tumehall,
tiibade keskkohas helehallil taustal
tumedamatest ebakorrapärase kujuga
tähnidest vööt. Kruusaklibusel pinnasel, kus on kuivanud taimeosi, jääb
ta täiesti märkamatuks (◊ 3). Musta
vöödiga eresinised tagatiivad paljastuvad lennul: nendega ehmatatakse
ilmselt vaenlasi.
Maapinnal istudes tundus tirts
olevat küllaltki sarnane meil levinud
käristajaga (Psophus stridulus), kelle
tagatiivad on oranžpunast värvi ja
kes hüppel lennates tekitab käristavat heli. Käristajat kohtasin Piusa–
Koidula vahelisel raudteelõigul
2013. aasta juulis.
Taas oli abiks raamat „Euroopa
putukad“ [3]. Välistunnuste põhjal
määrasin tirtsu liigiks Oedipoda caerulescens. Temaga välimuselt sarnane
on meil kuivades elupaikades elutsev haruldane liivatirts (Sphingonotus
caerulans).
Eestis on tirtsu O. caerulescens
varem kohanud ja pildistanud Urmas
Tartes samas piirkonnas Piusa ja
Kolodavitsa küla piirialal 7. juulil 2013.
aastal (◊ 4). See liik on levinud Kesk- ja
Lõuna-Euroopas, kus teda võib kohata
juulist kuni novembrini. Kagu-Eestile
kõige lähedasem leiukoht asub Pihkva
oblasti Petseri rajoonis Irboska-Mõla
orundis [1], liiki on leitud ka Leedus
[2] ja Lätis [7].
Kagu-Eesti raudteetammide lähiümbrus, samuti liivased kuivad niidud ja nõmmemetsad on loodusliku ilme poolest mõnevõrra sarnased
Kesk-Euroopa madalate mägiste piirkondadega. Palju ühiseid taimeliike

◊ 4. Tirtsu Oedipoda caerulescens püüdis Eestis teadaolevalt esimest korda
pildile Urmas Tartes 2013. aastal

◊ 5. Vööt-loigukiil erineb kõigist teistest
Eesti eristiivalistest kiilidest selle poolest, et tema tiibade tipuosas on laiad
tumedad vöödid

ja viimaste aastate sademetevaesed
soojad ilmad on lõuna poolt tulevatele liikidele osutunud sobivaks, et paljuneda. Arvatavasti on kohatud liigid
siin kandis elanud juba hulk aastaid.
Sihktiivalised võivad pikkade
vahemaade taha levida raudteetranspordiga või rändavad näiteks munadena meile Euroopast toodud istikute ja mullaga. Rändeks sobivad
ka raudtee- ja maanteetrasside servad. Paljunemiseks passivad niidetud madala taimestikuga kruusased
kallakud.
9. augustil 2014. aastal pildistasin
liblikaid Põlvamaal Veriora vallas
Kikka küla lähedal suure metsalaama servaalal asuvas mahajäetud liivakarjääris. Karjääri ääres kasvab noor
mets, mis loob liblikatele hea varjulise ja sooja ala. Sealsel paljastunud
liiva- ja savipinnasel kasvab kidur,

hõre ja küllaltki liigivaene taimestik.
Karjääri lõunaserva on metskond
aastaid tagasi kaevanud suure madala selgeveelise tiigi. Olen selles paigas
käinud mitu aastat järjest ja seetõttu on seal levinud putukaliigid mulle
vanad tuttavad.
Oli hommikune aeg ja pildistasin
parasjagu kiile, kui märkasin kõrgemas, peamiselt kõrrelistest koosnevas
rohus üht huvitavat väikest kiili, kelle
lennupilt oli seni kohatutest aeglasem
ja hüplevam. Kiilid laskusid sageli
rohukõrtele puhkama ja neid sai päris
kergesti kaadrisse püüda.
Tähelepanu äratasid kiili tumedate vöötidega tiivad (◊ 5). Eestis hiljuti ilmunud Mati Martini „Eesti kiilide
määrajast“ [9] ei meenunud ühtegi
samalaadset vöödiliste tiibadega liiki.
Lähemal vaatlusel selgus, et leidus
mõlema sugupoole isendeid. Isaste
tagakeha oli kahvatupunakas, tagant-
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Uued liigid Eestis
Foto: Toivo Tohver

Vööt-loigukiil on laialt levinud
Kesk-Euroopa liik, kelle levila ulatub idas Jaapanini [4]. Lätis märgati
seda liiki esimest korda 2001. aasta
suvel [6]. 2010. aasta andmete alusel
oli Lätis kaks selle liigi leiukohta [8].
Erilise välimuse tõttu on vöötloigukiili looduses kerge ära tunda.
Seetõttu on liigi edasist levikut Eestis
põhja poole võimalik jälgida kõigil
loodus- ja fotohuvilistel. Kindlasti
tasub oma vaatlusandmed kirja panna
ja salvestada koos fotodega andmebaasidesse, näiteks: loodus.keskkonnainfo.ee/lva. Sealtkaudu saavad vaatlustest teada ka teised huvilised ja teadusele talletub väärtuslik info.
◊ 6. Teadaolevalt pildistas vööt-loigukiili Sympetrum pedemontanum esimesena
Eestis Toivo Tohver 2013. aastal, 2014. aastal leidis ta terve koloonia. Pildil on ülal
isane, all emane

tee tammi ääres, Raudna jõe silla
lähistel. Rohkem isendeid mulle silma
ei hakanud ning hiljem ei ole ma
vööt-loigukiili seal ega kusagil mujal
enam kohanud. Minu vaatlus toimus
pikaajalise kuumalaine haripunktis,
enam-vähem samal ajal tehti ka selle
liigi esmaleid Soomes. Seega oli ilmselt tegu lõunatuulte toel juhu-sisserändajaga”.
5. septembril 2013 õnnestus vöötloigukiil pildile püüda Toivo Tohveril
Võrumaal Kirumpää külas. 13. augustil 2014 käis ta samas paigas ja leidis
sealt juba terve koloonia vööt-loigukiile.
Kindlasti tasub oma vaatlusandToivo Tohver postitas
oma vaatluste kohta
med kirja panna ja salvestada
pildid
Facebookikoos fotodega andmebaasidesse,
rühma „Eesti kiilid“
näiteks: loodus.keskkonnainfo.
(◊ 6).
Minu kohtumised
ee/lva.
selle haruldase liigiga
Põlvamaal möödunud
Internetis andmeid otsides selgus, suvel jätkusid. 16. augustil silmasin
et minu kohatud liiki on Eestis varem vööt-loigukiili emast isendit lähedal
leidnud Jaanus Uibu. Veebipaigas asuvas rabas, algsest leiukohast poole
fotoalbum.ee nägin tema pildistatud kilomeetri kaugusel. 23. augustil
emase loigukiili fotot [12]. Hilisemas nägin taas üht emast isendit Usinitsa
kirjavahetuses autoriga kommentee- külas Mikitamäe vallas: teeservas
ris Jaanus Uibu oma leidu nii: „Seda raiesmiku ääres, esmasest leiukohast
pildistatud isendit kohtasin 3. augus- 4,1 km kaugusel. Lähim veekogu on
til 2010 Viljandist Siniallikule suun- umbes saja meetri kaugusel voolav
duva kunagise kitsarööpmelise raud- Mädajõgi.
poolt laienev (meenutas pisut kurikat), emaste tagakeha oli ühtlase laiusega ja värvilt oliivroheline või rohekaspruun. Nii ees- kui ka tagatiibadel paiknevad tumepruunid vöödid
olid tiiva eesserval laiemad ja ahenesid tagaserva suunas. Tiivatäpid olid
kreemikasvalged.
Samal päeval teavitasin huvitavast
leiust Mati Martinit, kes ütles, et
tegemist on loigukiiliga Sympetrum
pedemontanum. Raamatu „Euroopa
putukad“ järgi on selle liigi eestikeelne nimetus vööt-loigukiil.
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Ain Piir (1963) on loodusvaatleja ja hobifotograaf, veterinaar; elab Põlvamaal
Veriora vallas Männisalu külas.
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Tiit Sillaots

In memoriam

12. detsember 1947 – 29. mai 2015
Foto: KKM

E

esti looduskaitset on tabanud suur kaotus. Pärast rasket haigust lahkus meie hulgast kauaaegne ja armastatud kolleeg
Tiit Sillaots. Suurema osa oma elust
töötas Tiit looduskaitse hüvanguks,
andes hindamatu panuse tänapäevase Eesti looduskaitse põhimõtete väljatöötamisse.
Tiit Sillaots sündis Läänemaal
Tuudil, täpsemalt Tuudi jaamas, kus ta
vanemad toona elasid. Tema lapsepõlv
mööduski Tuudi jaamas, Rapla–Virtsu
raudtee ääres, ja seetõttu unistas ta
väikese poisina vedurijuhi ametist.
Keskhariduse omandas Tiit Lihula
keskkoolis. 1971. aastal lõpetas ta Eesti
põllumajanduse akadeemia metsa
majanduse insenerina. Kuid juba ülikooli ajal huvitus Tiit looduskaitsest ja
osales aktiivselt Tartu üliõpilaste looduskaitseringis, mida ta ka juhtis.
1977. aastal alustas Tiit tööd Eesti
metsainstituudi majandusliku uurimise laboratooriumis, kuid oma tööülesanded sai ta tollasest looduskaitsevalitsusest. Esimesed aastad tegeles
Tiit Tallinna linna ja selle ümbruse
rohelise vööndi metsade looduskaitseküsimustega.
Alates 1985. aastast töötas Tiit keskkonnaministeeriumis, täpsemalt alustas ta tööd Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumis looduskaitse valitsuse vaneminspektorina.
1988 sai temast Eesti NSV riikliku looduskaitse ja metsamajanduse komitee
looduskaitse peavalitsuse juhtinspektor loomastiku ja taimestiku kaitse alal;
alates 1990. aastast oli ta Eesti NSV
keskkonnaministeeriumi looduskaitse
osakonna spetsialist; 1992. a sai temast
looduskaitse ja -kasutuse osakonna
kaitsealade peaspetsialist, 1997. a looduskaitse osakonna loodushoiutalituse
kaitsealade peaspetsialist ja 1998. a looduskaitse osakonna loodushoiutalituse juhataja. 2000. aastal asus Tiit tööle

keskkonnaministeeriumi looduskaitse
osakonna nõunikuna.
1990. aastate alguses andis Tiit
olulise panuse noore riigi seaduste väljatöötamisse ning pani aluse
tänapäevasele kaitsealade süsteemile.
Suur osa Tiidu tööülesannetest oligi
seotud kaitsealadega: nende loomise,
uuendamise ja kaitse korraldamisega.
Tiitu teati kui elavat looduskaitseentsüklopeediat, kelle poole sai alati
pöörduda kõikvõimalike küsimustega. Tema sügav huvi ajaloo ja inimeste vastu oli suureks abiks ka viimatise
looduskaitse ajalugu käsitleva raamatu
väljaandmisel; see teos koostati Eesti
riikliku looduskaitse 100 aasta juubeli
puhul. Tänu Tiidule on säilinud ennesõjaaegne looduskaitseregister, mille
ta hävimisest päästis ja alles hoidis.
Tiit tegi oma tööd alati suure pühendumusega, olles väga põhjalik ja korrektne. Ta valutas südant kõige pärast,
millega töö tõttu kokku puutus, sest
talle oli oluline, et väikest Eestit peetaks
elamiskõlblikuks ja turvaliseks paigaks.
Kolleegid jäävad teda mäletama kui
rõõmsameelset, abivalmis, sõbralikku
ja laia silmaringiga inimest, keda huvitas kõik maailmas toimuv.

Tiit Sillaots ei olnud kunagi silmapaistvatel positsioonidel, sest olles
loomu poolest pigem tagasihoidlik, ei püüdnud ta silma paista. Kuid
oma töökuse ja sisulise panusega oli
ta viimasel neljal aastakümnel üks
Eesti looduskaitsepoliitika kujundamise võtmeisikuid. Selle eest tunnustas Eesti riik teda 2001. a Valgetähe
medaliklassi teenetemärgiga. Tänavu
tunnustati Tiidu panust looduskaitse kõrgeima autasuga, Eerik Kumari
preemia ja kuldmärgiga.
Tiit oli ennekõike riigi looduskaitse järjepidevuse kandja. Tema lahkumine tähistab omal moel ühe ajastu lõppu meie looduskaitses, kuna
nüüd on kadunud looduskaitseosakonna otsene side möödunud sajandiga. Enamik osakonna inimesi on
tööle asunud alates 2000. aastast. Just
seetõttu oli Tiit meile asendamatu.
Tiit oli kahe tütre ja poja isa ning
armastatud abikaasa. Avaldame
kaastunnet Tiidu abikaasale Anule
ja tema lastele. Jääme Tiidust puudust tundma.
Kolleegid
keskkonnaministeeriumi loodus
kaitse osakonnast
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Foto: Toomas Kukk

Essee

Tartu ülikooli botaanikaaias võib näha mitmesuguseid silte: suuremad tutvustavad sugukondi, väiksematelt leiab liigi- ja teinekord ka sordinimetuse

Botaanikaaias
saab targemaks
Kalju Kask

E

esti Looduse mullusest detsembrinumbrist lugesin elukogenud ja paljurännanud Tiit
Kändleri üldistavat kokkuvõtet botaanikaaedade kohta: „ .. nii palju, kui ma
ka püüan meenutada, ei ole ma üheski botaanikaaias näinud ühtegi inimest kummardumas ja taimeliikide
nimekaarte lugemas“. Minu meelest
on see väide alusetu.
Tallinnas koolis käinud poisi
na polnud ma Harjumaalt kaugemale saanud. Väiksena viis isa mind
Hirvepargi raudvarbadest tara äärde,
mille taga olid metskitsed ja küllap
ka hirved. Millalgi Hirvepargis loomi
enam polnud ja park avati jalutajatele. Toona Tallinnas botaanikaaeda ei
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olnud, aga Hirvepargis olid puudel ja
põõsastel nimesildid küljes.
Mäletan, kuidas mind üllatas teadasaamine, et peale hariliku hobukastani on olemas punane ja kollane
hobukastan. Harilikul hobukastanil
leidub kirjulehiseid kultivare, mõnel
neist on lehed nagu valge pulbriga üle
puistatud. Vahtral on aga erilaadsete
lehtede, tüvekoore ja viljadega liike.
Tartu ülikooli õppima asudes
pääsesin esimest korda botaanika
aeda. Seal nägin, kuidas noored inimesed, ilmselt üliõpilased, olid taimede nimekaartide ees lausa põlvili,
kuna teksti oli rohkesti, see oli väikeses kirjas ja mõnikord tuhmunud.
Käisin järjekindlalt taimi uurimas ja
sel puhul tuli nimekaarte lugeda.
Üliõpilasena olin Tartus mõnda aega
korteris kindral Johan Laidoneri onu-

poja Felixi majas. Ta oli elukutselt aednik, aianduse täienduskooli õppejõud
ning suur kaktusesõber. Felix Laidoneri
kaktusekogus oli 400 liiki, millest 300
liigi määrang oli kontrollitud. Kui Vene
pommitamise tõttu Tartu botaanikaaia
kaktusemaja hävis, siis kinkis ta oma
kogu botaanikaaiale. Felix Laidoner
vahistati 1945 ja viidi Leningradi oblasti
vangilaagrisse, kus ta samal aastal suri.
Laidoneri nime ei lubatud mainida,
seetõttu jäi üldsusel teadmata, et sõjajärgne kaktusekogu pärineb just temalt.
Mõnda aega olin ametis Tallinna
botaanikaaia rajamisel. Sel ajal
loodi kõigi liiduvabariikide teaduste
akadeemiate juurde omaette botaanikaaiad. Lätis asutati peale Riia botaanikaaed Salaspilsis ning Leedus peale
Kaunase ka Vilniuse botaanikaaed.
Tol ajal vahetasime tihedalt kogemusi. Käisime ka Kaliningradi botaanikaaias, kes tahtis väga läheneda
Baltimaadele, ent meid see toona ei
huvitanud.
Käisin lähetuses või puhkuse ajal
vähemalt 20-s Nõukogude Liidu
botaanikaaias. Hulk kordi käisin
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õppimise eesmärgil või konverentsidel Krimmis Nikita botaanikaaias,
kus oli imepäraselt palju võimalusi
targemaks saada. Ka Suur-Sotši dendraariumis Adleris käisin korduvalt,
kuna sealgi oli väga palju nimesilte.
Leningradi botaanikaaed lummas
mind oma pikaealisusega ja enamvähem samasuguse kliimaga nagu
Eestis. Moskva teaduste akadeemia peabotaanikaaia teaduslik pool
jäi toretsemise ja ideoloogilise propaganda varju. Nad jagasid NSVL
rahvamajanduse saavutuste näitusel kuldmedaleid, mida pälvisid ka
Tallinna botaanikaaia lillekasvatajad.
Nõukogude võim ei lasknud mind
piiride taha, välismaale. Eesti taasiseseisvumise järel sain näha ka Euroopa
ja teiste mandrite botaanikaaedu. 40
aastat töötasin Polli aiandusuuringute keskuses puuviljanduse teadurina.
Taasiseseisvunud Eesti vabariigi
algusaegadel sain tänu Jaapani toetusele käia Kyōto üleilmsel konverentsil ja osaleda viiepäevasel ekskursioonil mööda Jaapani viljapuuaedu.
Välismaa kolleegide abiga sain kuu aja
jooksul tutvuda Kanada puuviljanduse katsejaamadega Atlandi ookeanist
kuni Vaikse ookeanini, seejuures käia
Toronto ja Vancouveri botaanikaaias.
Kui Eestis majanduslik olukord
paranes, sain teha ka mõne puhkusereisi. Käisin Argentinas Buenos
Airese botaanikaaias. Väga hea hoolduse ja suure territooriumiga tegi
mulle rõõmu Kaplinna botaanikaaed
Lõuna-Aafrikas. Kapi regiooni taimeriik on maailma kuulsamaid tohutu
liigirohkuse (9000 liiki) ja erakordsete taimharulduste poolest. Seal käisin
ka LAVi kirdeosas Mpumalanga provintsi pealinna Nelspruiti troopilise
puuviljanduse instituudis ja kohalikus
botaanikaaias.
Nelspruiti botaanikaaed asub kilomeetreid linnast eemal suurel maaalal. Kohe jäid silma sildid „Hoiduge
lähenemast jõe kallastele!“. See juhtis tähelepanu liikumatult lesivatele
krokodillidele. Üldse oli niiske jõeäär
tihedalt võssa kasvanud ja puude okstel võis olla mürkmadusid. See botaanikaaed on meelde jäänud kui tõesti halvasti hooldatud ja väga väheste

nimesiltidega kollektsioon.
Austraalia kaks botaanikaaeda
– põhjarannikul Darwinis ja kagunurgas Melbournis – paistsid silma
hea hoolitsuse ja hästi etiketitud taimedega. Darwinis võõrustas mind
ainuke kohalik eestlane Peeter Särev,
kes oli sündinud sõjapõgenike peres
Saksamaal. Eesti keelt ta ei rääkinud,
kuid talle kuuluva tollifirma aias oli
mastis sinimustvalge lipp ja ukse kõrval Eesti vapp. Melbourni botaanikaaias oli mu juhiks kohalik eestlane
Sven Kiviväli oma abikaasaga.
Mõtlen, miks füüsik ja teadusaja
kirjanik Tiit Kändler kirjutab botaanikaaedadest nii lohutamatult halvasti. Meelde tuleb sageli korratav
ütlus: „Võtke mind sellisena, nagu
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ma olen“. Tõepoolest on iga inimene
omamoodi.
Mind paeluvad inimesed, kes tõemeeli tahavad teada, mille poolest
üks taimeliik või sort erineb teisest ja
mis see või teine taim üldse on: tema
nimetus, sugulus ehk mis sugukonda
ta kuulub ja päritolu.
Mina olen botaanikaaedades näinud inimesi kummardumas ja nimesilte uurimas. Kui niisuguseid ei oleks
ühtegi, nagu kirjutab Tiit Kändler, siis
milleks riigid ja rahvad üldse kulutaksid raha botaanikaaedade rajamiseks
ja käigus hoidmiseks?
Kalju Kask (1929) on puuviljanduse eriteadlane ja viljapuude sordiaretaja. Vt
intervjuud Kalju Kasega Eesti Loodus
2009, nr 4.
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Raamatud
Hiislari tütar. Ajalooline jutustus
võõruskude sissetungist Eestisse
Mihkel Aitsam. Toimetanud Pirja
Kullama, kujundanud Ande Kaalep.
Hea Lugu, 2014. 431 lk
o m a a ni tegevus
toimub
16. sajandi esimesel poolel Vigala
ordulossis ja selle
ümbruses
ning
kirjeldab toonast
olustikku, rahvakombeid, uskumusi ja kiriku reformatsiooniga seotud konflikte. Olustikulise täpsuse
kõrval iseloomustab jutustust see,
et sajanditetagust sündmust kirjeldades lisab autor tihti, mis selles
kohas on tänapäeval ehk siis raamatu kirjutamise ajal, 1930. aastatel.
Seda täiendavad autori 1930. aastate
lõpupoolel tehtud fotod teoses kirjeldatud kohtadest ning ajaloolised
skeemid.
Kuigi teosele võiks ette heita liigset rahvusromantismi, on eestlaste omausku ja selle mõju käsitlev
jutustus tõeliselt haarav ja hoogne.
Maausu- ja ajaloohuvilistele võiks
see romaan kindlasti olla soovitatava
kirjanduse loendis.

rasid, raame ja kõikumisi – need
kõik moodustavad püsivamaid või
ajutisemaid piire või piirialasid, mis
on nii meis kui ka me ümber, nii
elus kui ka kultuuris, sise- ja välis
ilmas. Piiritus ja piiratus mitmekesisuses.

Piiride teooria
Schola biotheoretica XLI. Toimetanud
Lauri Laanisto, Lauris Kaplinski,
Maarja Öpik, Alo Vanatoa, Toomas
Tammaru, Mark Gimbutas ja Kalevi Kull.
Kaanepilt ja vinjetid Evelyn Grzinich.
Keeletoimetaja Silvia Sokk. Eesti looduseuurijate selts, 2015. 200 lk

Linnumääraja. Euroopa ja Vahemere
maade lindude välimääraja
Lars Svensson, Killian Mullarney ja Dan
Zetterström. Rootsi keelest tõlkinud
Olav Renno. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Varrak, 2015. 445 lk

R

T

eoreetilise
biolo og ia
41. kevadkooli
kogumik
sisaldab 20 artiklit,
mis püüvad käsitleda piirsust mitmekesises võtmes,
ometi teoreetilise bioloogia suunitlusega. Vaadeldakse nii ainesse ehitatud piire kui ka tunnetuslikke, nii
mikro- kui ka makroevolutsioonist
johtuvaid piire, territoriaalseid eraldatusi, mõttelisi jooni, kokkupuuteja piiranguvööndeid, ulatusi ja mää-
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Lääne-Eesti teejuht
Tiit Hunt. Toimetanud Eha Kõrge,
kujundanud Janika Vesberg. Varrak,
2015. 199 lk
eejuht pa
kub valiku peamiselt loodusobjekte,
aga ka muid vaatamisväärsusi Hiiu
maal, Saare maakonnas,
Lääneja Pärnumaal. Kasulik abiraamat
neile, kel kavas mööda LääneEestit reisida ja siin-seal peatusi
teha. Tutvustatavate objektide valik
on küll subjektiivne, balansseerides kultuuri ja looduse kokkupuutepunktides, aga põgusaks huvireisiks
on teejuht igati kohane. Mõnedki
paigad puuduvad siit loodust säästvatel kaalutlustel ning suur hulk
huviväärsusi on jäetud igaühe enda
avastada.

T

E

uroopa lindude parimaks määrajaks
hinnatud teose esimest trükki tutvustas
Margus
Ots Eesti Looduse
2012. aasta detsembrinumbris.
Tollase retsensiooni kokkuvõttena soovitati esimene trükk tunnistada praagiks ja kokku korjata: igal
leheküljel leiti kümneid suuremaid
või väiksemaid tõlkevigu. Ühe etteheitena mainiti määraja kõva köidet,
mis raskendab raamatu kasutamist
välioludes.

Uus trükk on pehmekaanelises köites. Põgusal uurimisel võib
kinnitada, et vähemasti enamik
varastest vigadest on parandatud.
Muidugi võib norida mõningate
pisiasjade kallal, ent teose uut trükki võib linnuhuvilistele julgelt soovitada. Tuleb ainult vaadata, et ostetaks õige raamat: mõneski poes on
olnud kõrvuti müügil kõvaköiteline
vigane esimene trükk ja pehmeköiteline uus trükk.
Eesti taimede kukeaabits
Toomas Kukk. Pilditahvlid joonistanud Guara Muuga, Sirje Vabrit, Vaike
Pääsuke ja Helje Eelma. Kujundanud
Mari Kaljuste. 5. trükk. Varrak, 2015.
415 lk

V

är v ipiltidega taimemääraja uues täiendatud
trükis on parandatud mõned eelmisest trükist leitud vead ning
lisatud mõned uued liigid, näiteks
mullu Eestist leitud muda-nõmmkann (Androsace filiformis). Uus
trükk on ühtlasi tervituseks suurema osa jooniste autorile Guara
Muugale, kes sai sel kevadel 90-aastaseks.

Rein Einasto personaalnimestik
1959–2014. 60 aastat geoloogias
Koostanud Mare Kurvet ja Rein Einasto.
Tallinna tehnikakõrgkool, 2014. 52 lk
aevana 80.
sünnipäevaks üllitatud loetelu 1. juu
li 2014.
seisuga sisaldab 539
kirjatööd. Mullu
augustis
möödus ka 60 aastat Rein Einasto esimese iseseisva uurimistöö algusest:
kolmanda kursuse üliõpilasena käis
ta Eesti loodusuurijate seltsi abiraha toel jalgrattaga välitöödel, vaadeldes Adavere lademe avamuse
Põltsamaalt Kirblani paljanduvaid
paekihte ja kogudes sealt kivimiproove.

P
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Looduskaitsekuul mõeldi
Eesti maastikele

Jahedavõitu mai
Foto: Toomas Jüriado

T

Karula maastik
5. juunil ehk keskkonnapäeval lõppevat looduskaitsekuud hakati Eestis
tähistama 1980. aastal. Enne seda oli
1958. aastast märgitud looduskaitsepäeva. Selle aastakümne eelmiste
looduskaitsekuude teemad on alates
2000. aastast olnud „100 aastat looduskaitset Eestis“, „Loodus on lähedal“, „Jõed ja allikad – elu voolavad
lätted“, „Pärand täis elu“ ning „Mere
ja ranniku kaitse“.

1. mai: on kevad Tartu peal

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Prima Vistal räägiti tänavu loodusest
Foto: Toomas Jüriado

J

uba kaheteistkümnendat korda
peetud kirjandusfestival Prima
Vista tõi 6.–9. mail Tartusse ja
Põlvasse rohkesti külalisi. Seekord
keskenduti looduse ja sõnavabaduse
temaatikale, hüüdlauseks oli valitud
„Metsik sõna“.
Festivali programmis oli peale kohtumiste, loengute, kontsertide, näituste, seminaride, filmiprogrammi,
kirjandusõhtute ja raamatuesitluste
seegi kord traditsiooniline raamatulaat ning pargiraamatukogu. 7. mail
matkas rühm kirjanikke Alam-Pedja
looduskaitsealal.
Peale rohkete eesti kirjanike käisid kirjandusfestivalil väliskülalised.
Küllap tuntuimad olid kaks meest
Venemaalt: legendaarse bändi Mašina
Vremeni asutaja Andrei Makarevitš
ning lastekirjanduse staar Eduard
Uspenski, kelle sulest pärinevad eestlastegi seas armastatud lood kroko-

P

Foto: Toomas Jüriado

änavune looduskaitsekuu
algas 11. mail ja oli keskendunud Eesti maastikele.
Maastik on meie ühine avalik eluruum, mille oluline osa on inimene,
kes seda kujundab. Üldjuhul inimesed ei mõtle iga päev maastiku peale,
kuigi see ümbritseb meid kõikjal ja
pidevalt. Siiski tekib meil kõigil sõna
„maastik“ kohta mõttepilt, mis on
tihti seotud ühe hingeomase paiga või
maastikutüübiga.
Tavapäraselt korraldas keskkonnaamet looduskaitsekuul rohkesti
üritusi: ekskursioone, matku, loenguid, viktoriine, õppe- ja looduspäevi. Keskne üritus oli 23.–24. mail,
kui kõigis maakondades oli võimalik osaleda matkadel, mis viisid valdavalt looduskaitsealadele. Algas ka
arutelu Eesti rahvusmaastike valimise
üle, mis jõuab lõpule Eesti Vabariigi
100. aastapäevaks.
Enamasti mai teisel pühapäeval ehk emadepäeval algavat ning

eaaegu olematu talve järel oli laisavõitu kevad: jürikuu suurt sooja ei toonud ja lehekuugi pakkus üsna harva
suvetemperatuuri, vaid üksikutel päevadel
tõusis elavhõbedasammas siin-seal üle 20
pügala. Tajutavat jahedust süvendas sageli
puhunud tugevapoolne tuul. Mõne varasema, järsult soojaks läinud kevadega võrreldes oli aga kena õieaeg hoopis pikem.
Ilmateenistuski kinnitab, et mai oli
keskmisest jahedam (9,8° vs 10,4°). Normile
jäi alla ka sajuhulk (40 mm vs 42 mm) ja
päikesepaistetundide arv (247 vs 276 tundi).
Õhutemperatuuri maksimum, 22°, mõõdeti
26. mail Narvas ja miinimum, –3,0°, 4. mail
Jõhvis. Suurim ööpäevane sajuhulk, 23 mm,
registreeriti 7. mail Võrus.

Festivali avaüritusele Tartu loodusmaja pargis andis asjakohase nüansi
vihmahoog. Fotol tervitab festivalilisi
loodusmaja juhataja Janika Ruusmaa.
Loodusmaja võõrustas mõnda teistki
festivali üritust
dill Genast ja Potsatajast. Kohal oli ka
rootslane Thomas Bannerhed, kelle
esikromaani „Kaarnad“ on nimetatud
Rootsi lindude välimäärajaks.
kirjandusfestival.tartu.ee/
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

01.05 Kogukonnatalgud Tartu loodusmaja
pargis.
02.05 „Teeme ära!“ talgupäev.
02., 09., 10., 16., 24., 26., 30. ja 31.05
Looduse Omnibussi sõidud
Tallinnast: „Teeme ära!“ talgutele
Sillaotsa talumuuseumis ning KohtlaNõmme kaevandusparki, Kuremäe
kloostrisse ja Jõhvi kontserdimajja
loodusfotosid vaatama (ka Tartust
ja Pärnust); Matsallu ja paadisõidule
Suitsu jõel; Hüpassaarde, Olustverre
ja Viljandisse (ka Tartust); Järvamaale
muuseumiööle (ka Tartust);
Lahemaale; Värskasse värvilise pitsi
päevale (ka Tartust); Jõelähtme
ja Kuusalu kihelkonda ning
Mulgimaale, Ruhja ja Väike-Salatsisse.
04. ja 12.05 Tartus ja Tallinnas olid keskkonnaõiguse keskuse tasuta infopäevad
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
kohta.
04.05 Loodusõhtu rahvusraamatukogus:
„Rändaja Teravmägedel“ (Hendrik
Relve).
05.05 Keskkonnafoorum „Puhas loodus:
Eesti kuvand või arengueeldus?“ TÜ
Narva kolledžis.
05.05 TÜ loodusmuuseumi õhtune linnuretk Aardla poldril.
06., 07., 12., 13., 26. ja 29.05
Keskkonnaameti loodusõhtud:
Viljandis (Tiina Viir Tšiili-reisist);
Otepääl (Anneli Banner taluaedadest); Jõgeval (Margo Mansberg
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Foto: Toomas Jüriado

20.–23.05 Tartus peetud teisel Annelinna
festivalil valmis ka kogukonnapeenar
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Aasta loodusfotograaf on
Remo Savisaar

T

änavu
korraldati
15. korda fotovõistlus „Looduse aasta
foto“. See sai joone alla 3. mail
Estonia kontserdisaalis. Eesti
suurimal loodusfotovõistlusel
osales 1203 autorit ligi 9000
tööga. Välja anti peaauhind ja
14 Tantsivat Hunti.
Peaauhinna Suure Hundi
ja aasta loodusfotograafi tiitRemo Savisaare võidufoto
li pälvis Remo Savisaar pildiga „Hügieen“. „Olen lootnud
Ülejäänud kategooriate võitjad olid
tabada jäälindu sellises poosis sellest
ajast saadik, kui esimest korda nägin täiskasvanutest Urmas Olli, Roger
sinilindu oma tiibu puhastamas. See Erikson, Maldon Ots, Margus Opp,
on üürike hetk, mis teeb selle taba- Kaupo Kalda, Birgit Vaarandi ja Ülar
mise keeruliseks, kuid põnevaks. Siis, Tikk; noortest Ragne Nikkel, Jakob
kui arvasin, et sain viimaks niisugu- Oetjen ja Maris Pedaja ning lastest
se viivu pildile, pidin pilte kontrolli- Leana Jete Korb, Grete Johanna Korb
des taas pettuma. Nüüd, lõpuks, sai ja Marten Voit.
Auhinnatud fotosid näeb võrgusee hetk tabatud,“ on Savisaar kirjutanud foto saatetekstis. Sama foto võitis paigas laf.looduseomnibuss.ee.
ka kategoorias „Loomad tegutsemas“.
Looduse Omnibuss /
Teine Remo foto oli parim kategooLoodusajakiri
rias „Vormimängud looduses“.

Ilmus viimane paberkandjal
Keskkonnaharidusleht

M

ai algul tuli trükist viimane
paberkandjal Keskkonna
haridusleht. Edaspidi saab
lehte lugeda veebiportaalis www.keskkonnaharidus.ee.
Keskkonnahariduslehte avaldati
paberil neliteist korda, seda postitati
lasteaedadesse, üldharidus-, kutse- ja
kõrgkoolidesse, omavalitsusasutustele, noortekeskustele, raamatukogudele ja keskkonnaharidusega tegelevatele asutustele. Keskkonnahariduslehe
kõik numbrid leiab eesti- ja venekeelsena keskkonnaameti kodulehelt
www.keskkonnaamet.ee/teenused/
keskkonnaharidus-2/esf-programmkeskkonnahariduse-arendamine/
keskkonnahariduse-teabeleht.

Allikas: keskkonnaamet

mahetootmisest) ja Pärnus (Peep
Männil metsseast); Viljandis (Hendrik
Relve Eesti looduse eripärast Euroopa
taustal); Pärnus (Ahto Kaasik looduslikest pühapaikadest) ning Paladel
(Aarne Tuule aasta linnust).
07.–08.05 Eesti maaülikooli tehnikainstituudi kuues rahvusvaheline konverents
„Biosystems Engineering 2015“.
08.–10.05 Tulpide ja teiste kevadiste sibul
lillede näitus Tallinna botaanikaaias;
sh 09.05 tulbifestivali avaüritus.
09.05 Rahvusvaheline rollimäng, mille eesmärk oli teavitada üldsust eutrofeerumise ohtudest Läänemerel, toimus
ka Tallinnas Lennusadamas.
11.–15.05 Looduse Omnibussi, Eesti looduskaitse seltsi ja Tallinna linnuklubi
linnulauluhommikud Tallinnas.
11.–17.05 Karlova päevad Tartus; hulk üritusi korraldati Tartu loodusmajas.
12.05 Keskkonnaõiguse keskuse infopäeval
Tallinnas tutvustati keskkonnaseadustiku üldosa seadust.
13.05 Käsiraamatu „Eesti imetajad. Liikide
tundmaõppimise teejuht“ esitlus
Tartus.
14. ja 28. ning 19.05 Tartu loodusmaja ja
EOÜ mälumängusarja järjekordsed
mängud Tartus ja Tallinnas.
14., 21. ja 28.05 Eesti loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia loodusõhtud:
Mati Martin liblikate püügist, AnneLy Nurmõtalo ja Aleksei Turovski
kakkudest ning Marju Kõivupuu ja
Kristel Vilbaste pühadest jälgedest
looduses.
15.05 Tallinna päevaks uuendati Löwenruh’
pargi looduse õpperada.
15.05–17.05 Roheliste 26. rattaretk „Kuidas
elad, Haanjamaa?“.
15.–17.05 Fenno-Ugria asutuse ja Looduse
Omnibussi ühisretk Venemaale
„Salapärane Setomaa“.
16.05 Keskkonnaameti kampaania „Elavad
külamaastikud – taluloomad rahvusparkides“ avaüritus Eesti vabaõhumuuseumis.
16.05 RMK pärandkultuuripäeva käigus
avati Oandu looduskeskuses 3,4 km
pikkune pärandkultuurirada.
16.05 Riigi ilmateenistus kutsus huvilised
Tallinn-Harku ning Tartu-Tõravere
ilmajaama ja Sürgavere radaritorni.
16. ja 23.05 EOÜ viuretked Tartumaal.
18.05 Koolitus- ja nõustamiskeskuse
HARED õuesõppepäev „Õues Tallinna

Viimase Keskkonnahariduslehe esikülg

Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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Muuseumiöö esimesel tunnil TÜ botaanikaaias

Öös oli muusikat

T

raditsiooniliselt rahvusvahelisele muuseumipäevale 18.
maile lähimal laupäeval ehk
seekord 16. mail toimunud muuseumiöö teema oli muusika-aasta kohaselt „Öös on muusikat“.
Kaasa lõi 165 muuseumi ja mäluasutust: näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad. Muuseumides sai tasuta käia kell 18–23. Kuna tegemist
oli väga erisuguste institutsioonidega,
sai õhtu teemat käsitleda väga omalaadsete vaatenurkade alt. Muusika
ei tähenda ainult laulu ja pillimängu, see võib muuseumi eripära tõttu

tähendada ka artikulatsiooni ja akustikat, võnkeid, vibratsioone ja helinaid, isegi vaikust. Muidugi oli osalejate hulgas ka põhiliselt loodusharidusele keskendunud asutusi, näiteks
muuseumid ja botaanikaaiad.
Mullusest muuseumiööst „Öös on
tähti“ võttis osa enneolematu hulk
inimesi, üle 84 000, ent tänavu oli
osalus veel palju arvukam: korraldajate kinnitusel käis muuseumides
kokku üle 110 000 huvilise.
www.muuseumioo.ee/
Loodusajakiri

Õppeseminar loodushariduse
edendajatele
Foto: Eesti loodusmuuseum

E

esti loodusmuuseum ja TÜ
loodusmuuseum korraldavad
loodushariduse edendajatele
õppeseminari „Loodus hiirekliki kaugusel“. Ühepäevasel seminaril tutvustatakse uusi loodusteaduslikke andmebaase ning nutitelefonide ja tahvelarvutite vast valminud rakendust,
mis on õpetamisel hea abivahend.
Tasuta õppeseminarid toimuvad
Eestis viies paigas: 24. augustil hotellis Karupesa Otepääl, 25. augustil
Pärnumaa keskkonnahariduskeskuses, 27. augustil Jõhvi kontserdimajas,
28. augustil Keila kooli uues majas ja
5. septembril Nelijärve puhkekeskuses. Esialgset ajakava vt www.loodusmuuseum.ee/loodusharidus/koolitused, täpsem info saadetakse registreerunutele enne seminari e-posti teel.

Herbaarlehtede digiteerimine Eesti
loodusmuuseumis

looduskaitsest“ Tallinna lasteaedade
ja põhikoolide õpetajatele.
18.–23.05 Euroopa teadusajakirjanike
ühenduse EUSJA tutvumisreis
Eestisse.
19.05 Meelis Pärteli loeng „Rikkusest ökosüsteemides“ TÜ botaanikaaias.
19.–22.05 Biosfääri programmiala
Euroopa ja Põhjamaade võrgustiku
(EuroMAB) konverents Haapsalus.
20.–23.05 XIV Euroopa noorte meistrivõistlused metsanduses Luual ja Tartus;
Luua metsanduskool sai teise koha.
21.05 Loodusteaduslike uurimistööde
konverentsil-seminaril „Mis mõttes?“
Tartus Ahhaa teaduskeskuses esitasid oma töid nii doktorandid kui ka
kooliõpilased.
22.05 Seitsmenda rahvusvahelise lillefestivali avamine Tallinnas Tornide
väljakul.
22.05 Metsamõisas avati puhta vee teemapark.
22.–24.05 41. teoreetilise bioloogia
kevadkool „Piiride teooriad“ NarvaJõesuus.
23.05 Eesti rohelise liikumise lühikonverents „Roheline foorum“ ja üldkoosolek Tallinnas.
26.05 Kunda Nordic Tsemendi keskkonnapäev.
26.05 Salajõe karstiala teabepäev Sutlepa
vabaajakeskuses.
26.05 Ain Raali vestlusõhtu „Metsarahva
mõtisklused“ RMK Viimsi looduskeskuses.
27.05 Keskkonnaminister Marko
Pomerantsi kohtumisel suursaadikutega allkirjastati Euroopa rohelise
vööndi deklaratsioon.
27.05 KIKi energiasäästukonkursi Negavatt
finaalüritus Tartus. Konkursi võitis TÜ
projekt „Võta kraanist“.
27.05 Keskkonnaagentuur selgitas info
õhtul Sindis Sindi paisu tuleviku
visiooni Wöhrmanni kärestikuna.
27.05 TÜ loodusmuuseumi uue sündmustesarja „Õhtu loodusteadlasega“
avaüritusel rääkis Mehis Rohtla kalarännete uurimisest.
28.05 Avati TÜ loodusmuuseumi fondihoidlad.
28.05 Eesti looduseuurijate seltsi avatud
loeng: Tõnu Pani „Mineraalide ilu“.
29.05 Võistluse „Noored Euroopa metsades“ Eesti finaali võitis Tallinna prantsuse lütseumi võistkond.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado
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Rühma suurus on piiratud.
Registreeruda saab veebilehel www.
eformular.com/frensrsvp/k15-002.
html#stay kuni 31. juulini või seni,
kuni osalejate arv saab täis.
Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri
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30. mai Tartus: sirelipillerkaar
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Foto: Villu Anvelt

Mikroskoop

Kaheksasilmne lillelaps

M

eie, inimesed, armastame
lilli ilu pärast. Lilli armastavad ka putukad – mesilased, kärbsed, mardikad, liblikad.
Neile pakuvad lilled kõhutäidet: nektarit ja õietolmu.
Kui teraselt vaadata, kohtab päris

sageli mõnel võilille-, härjasilma-,
äiatari-, isegi raudrohuõiel vaikselt
kükitavat ämblikku. Ega iga kord
tarvitsegi neid märgata, iga ämblik
on oma lillega üsna ühte värvi: võilillel kollased, karikakral valged või
helerohelised. Eks ikka selleks, et

vähem silma paista.
Mõned krabiämblikud – just nii
neid krabisarnaseid lillesõpru kutsutaksegi – on justkui kameeleonid:
muudavad oma värvuse just selle
lilleõie sarnaseks, millele end sisse
seavad.
Lillede ilust ja magusast nestest
pole krabiämblikel ilmselt sooja ega
külma. Eesmärk on hoopis krabada
kinni mõni ettevaatamatu putukas,
kes õiele maiustama tuleb. Võrku krabiämblik ei koo, sirutab hoopis oma
kaks pikka eesmist jalapaari võimalikult laiali ning lihtsalt ootab kannatlikult, kuni mõni külaline haardeulatusse satub.
Õnnetu kärbes või liblikas krabatakse otsekui tangidega embusse
ja otsas ohvri elu ongi. Surmanud
saagi mürgise hammustusega,
asub ämblik einet võtma. Julm?
Tegelikult mitte, sellised mõisted
nagu kurjus, headus ja julmus kuuluvad ainult inimeste maailma, loomad pole ei head ega kurjad. Ka
ämblikud mitte.

Nõel heinakuhjas
1. Miks jäid liivi rannakülad möödunud sajandil tühjaks?
2. Miks võttis osa liivlasi 12. sajandil saabunud sakslasi heameelega vastu?
3. Mis asub Väina jões Püha Meinardi saarel?
4. Miks voolab Irbe jõgi merega rööbiti?
5. Miks pidid Lūžņa küla lapsed iga päev jõest veetaimi välja rehitsema?
6. Mida tähistab valge triip Liivi lipul?
7. Kust on pärit sõna kõurik?
8. Mille nimetas Valdar Jaanusson Liivi keeleks?
9. Kes ehitas Kolka neeme?
10. Mis on sārlis eža?
11. Mis on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning saatke hiljemalt 1. augustiks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja teemaks märkige „Nõel
heinakuhjas”. Iga üksik õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
78
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Villu Anvelt

Möödunud kuu vastused
1. Kesksuvel kohtab Suure Munamäe
tornitipus ninakiine (lk 18).
2. Mägitsikaadil kestab lapsepõlv
kaheksa aastat, aga täisiga vaid
paar nädalat (lk 57).
3. Erinevalt hiireviust on herilaseviu silmaiiris erkkollane (lk 39).
4. Euroopa Liidu keskkonnavolinik
on pärit Maltalt (lk 7).
5. Sigimisvalmis konnakärbes teeb
kõik, et konn ta ära sööks (lk 19).
6. Mürklil tekivad eosed viljakeha
välispinnal, trühvlil selle sisepinnal (lk 26).
7. Sumistite otstarve on hoida lennul tasakaalu (lk 12).
8. Romaanis „Tõde ja õigus“ tehti
rehapulgad sinisest kuslapuust ja
pihlakast (lk 22).
9. Raskesti paranevate haavade
raviks võetakse mõnikord appi
lihakärblaste vaglad (lk 19).
10. Suurte tumedate autode ümber
kipub tiirlema veiseparm (lk 16).
11. Pildil on sõgelane (lk 16).

Ristsõna

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 MTÜ Loodusajakiri vabalt valitud ajakirja poole aasta tellimuse. Eelmise
ristsõna auhinna sai Mall Hiiemäe Tartust. Õige vastus oli „ .. pähe sellele kukele; .. serenaadile vahele kisas“. Kokku saime 33
õiget vastust.
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Ajalugu/sünnipäevad
75 aastat tagasi
Autor jõuab otsusele, et liivlased on pikakasvulised, väga pikkade tagajäsemetega,
kitsaste puusadega, keskpealised, laialaubalised, kesknäolised, heledasilmalised ja
tumedajuukselised, seega osalt sarnanedes soomlastega, osalt lätlastega. Mis töös
soovida jätab, on andmete rohkus ja meetodite headus. See kõik muidugi vähendab andmete usutavust õige suuresti. Kui
autor näit. väidab (vastupidiselt senistele
uurimustele), et liivlased on heledamasilmalised kui lätlased ja soomlased, siis ei
ole see millegagi tõestatud; kui ta näit.
leiab liivlaste tagajäsemed olevad erakordselt pikad, siis vaevalt on see õige, sest teised, paremad meetodid annavad hoopis
teissuguse tulemuse jne. [---] Kõnesolev
töö on seega tüüpiliseks anatoomilise
kooli tööks, millega meil palju peale hakata ei ole. [Juhan Aul: Pesonen, N. Die
Somatologie der Liven, 1940]

50 aastat tagasi
Võsaraadi bioloogiat käsitlevaid küsimusi
on meil seni vähe uuritud. Üheks põhjuseks
on muidugi võsaraadi väga varjatud eluviis.
Tihedad võsastikud, aluspuistuga pargid,
hekid jms. on tema eelistatud elualadeks.
Laulu järgi, mis paljus sarnaneb käbliku lauluga, tunnevad võsaraati mitmed linnusõbrad, kuid näha on õnnestunud seda varblasesuurust pruunikashalli sulestikuga laulumeistrit kindlasti vähestel. Veelgi vähem kui
lindu ennast on meil kohatud tema pesi.
Seetõttu on ka võsaraate meil seni rõngastatud vähem kui 30 isendit. Võsaraadi uurimisele saavad loodusesõbrad palju kaasa
aidata, kui aga jätkub püsivust ja huvi. [Ahto
Jõgi: Eesti võsaraat Itaalias, 1965]

25 aastat tagasi
Esimesed kaks õitsemispäeva on sealõua
rohu õis emasõie ülesannetes. Seejärel
ajavad end sirgu tagasi käändunud tolmukaniidid ning õie neelus särab siis vastu
neli heledat tolmukapead justkui esimesed hambad imiku suus. Lisaks kaardub
päris ülahuule all üks peata kõlutolmukas.
Nõnda on emasõis muutunud kahesuguliseks. Sealõuarohtu peetakse tüüpiliseks
herilaste abil tolmlejaks. Selliseid õisi iseloomustab tuhmpruun värvus. On märgatud,
et sealõuarohtu külastavad sageli ka mesilased. Seni polegi teada, kumb nendest
putukarühmadest on sealõuarohu põhi
tolmeldaja. Võib-olla on algselt herilastega
kohastunud õis alustanud koostööd mesilastega kui uute partneritega ning jätnud
herilastele vaid pruugitud nektaariumid õie
põhjas. [Alar Läänelaid: Õieaeg juuli, 1990]
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Jaanikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
175 (snd 1840)
07.06 Georg Carl Maria von Seidlitz, baltisaksa zooloog ja darvinist (srn 1917)
165 (snd 1850)
04.06 Alexis Magnus Hans von der Pahlen,
baltisaksa geoloog ja paleontoloog
(srn 1925)
130 (snd 1885)
27.06 Hindrik Heering, pedagoog, kodu-uurija (srn 1973)
27.06 Taavet Rootsmäe, astronoom (srn
1959)
120 (snd 1895)
04.06 Elmar Liik, loomakasvatusteadlane
(srn 1975)
105 (sünd 1910)
19.06 Linda Viljasoo, botaanik (srn 1991)
90 (sünd 1925)
17.06 Juta Zaletajev(a), iluaiandusteadlane
(srn 2014)
19.06 Ilse Rootsmäe, arst ja harrastusornitoloog (srn 2006)
26.06 Veera Pino, rahvaluuleteadlane
85 (snd 1930)
01.06 Enn Tamme, matemaatik
15.06 Leo-Peeter Kullus, geograaf, hüdroloog
(srn 2006)
23.06 Boris Tamm, küberneetikateadlane,
Eesti TA liige (srn 2002)

26.06 Harri Paves, metsateadlane
80 (snd 1935)
07.06 Hugo Remmelg, geneetik ja sordi
aretaja
75 (snd 1940)
17.06 Reet Karukäpp, geoloog
19.06 Mihkel Jalakas, loomaarstiteadlane
24.06 Arvo Veidenberg, puuviljandusteadlane ja sordiaretaja
70 (snd 1945)
02.06 Peeter Saari, füüsik, Eesti TA liige
10.06 Illi Tarmu, botaanik
11.06 Mati Mandel, arheoloog
15.06 Aleksander Monakov-Rogozkin, matemaatik
29.06 Rein Vaikmäe, paleoklimatoloog
65 (snd 1950)
10.06 Siiri Liiv, botaanik
19.06 Enn Heinsoo, keemik
60 (snd 1955)
14.06 Lidia Bitjukova, geokeemik
22.06 Olevi Kull, taimeökoloog (srn 2007)
28.06 Tõnu Oja, ökoloog, geoinformaatik
55 (snd 1960)
02.06 Maia Kivisaar, geneetik ja tsütoloog
13.06 Ago Rinken, meditsiinilise ja bioorgaanilise keemia eriteadlane
50 (snd 1965)
06.06 Kadriann Saar, geobotaanik

Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
230 (snd 1785)
08.07 Carl Christian Friedrich Ledebour,
botaanik, TÜ professor (srn 1851)
220 (snd 1795)
04.07 Johann Karl Eduard Eichwald, paleontoloog, zooloog ja arst (srn 1876)
170 (snd 1845)
17.07 Hugo Hermann Fürchtegott Treffner,
koolijuht ja rahvusliku liikumise tegelane (srn 1912)

23.07 Ernst-Eduard Aasamäe, keemik, fosforväetiste uurija (srn 2013)
80 (snd 1935)
02.07 Madis Rubel, paleontoloog (srn 2011)
15.07 Kaarel Orviku, meregeoloog
19.07 Jaan Naaber, zooloog ja jahindus
bioloog, looduskaitsja (srn 2003)
28.07 Viiu-Kai Nestor, paleontoloog ja stratigraaf
29.07 Jaak Peetre, matemaatik

135 (snd 1880)
20.07 krahv Hermann Alexander von
Keyserling, baltisaksa filosoof
(srn 1946)

75 (snd 1940)
08.07 Jüri Soone, keemik
21.07 Anne-Mai Parring, matemaatik
27.07 Jaagup Alaots, loomaarstiteadlane
(srn 2012)

130 (snd 1885)
12.07 Jaan Kopvillem, keemik ja tehnoloog
(srn 1956)
17.07 Jaan Depman, matemaatik, teadus- ja
kultuuriloolane (srn 1970)
19.07 Johannes Peter Letzmann, baltisaksa
päritolu geofüüsik (srn 1971)

70 (snd 1945)
03.07 Mihkel Kaljurand, keemik
13.07 Risto Tammelo, füüsik (srn 2010)
18.07 Jaak Heinloo, hüdromehaanik,
merefüüsik
18.07 Ellen Redi, matemaatik

125 (snd 1890)
15.07 Ernst Kilkson, füüsik (srn 1973)
110 (snd 1905)
10.07 Mart Laagus, kalandusloolane
(srn 1990)
100 (snd 1915)
09.07 Linda Patune-Mitt, aia- ja pargiarhitekt
(srn 2005)
85 (snd 1930)
07.07 Arvi Liiva, keemik, radiosüsiniku uurija
16.07 Osvald Nilson, pedagoogikateadlane
ja geograaf (srn 1996)

60 (snd 1955)
14.07 Peeter Tenjes, astronoom
25.07 Viio Aitsam, ajakirjanik
55 (snd 1960)
10.07 Toomas Kokovkin,
looduskaitsetegelane
11.07 Henn Timm, hüdrobioloog
26.07 Diana Pärn, botaanikaaednik (srn 2010)
50 (snd 1965)
12.07 Henn Korjus, metsateadlane
45 (snd 1970)
02.07 Aigi Ilves, botaanik
18.07 Priit Penu, mullateadlane
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Kevad on parim aeg
teha esimesi samme
linnumaailma tundmaoppimisel

Linnuhuvilisele on sellel teel abiks CD-d
„Laululinnurahvas” ja „Merelinnurahvas”.
Plaadiga kaasas olevast vihikust leiab
tutvustatavate linnuliikide lühikirjeldused.

Küsi plaadipoodidest
või telli e-poest kodulehel
www.loodusajakiri.ee

Saadaval ka CD „Eesti Looduse helimaastikud”, hea võimalus tuua linnaelamisse mõnus linnukoor metsas,
varane hommik külatänaval või mõni
muu loodusmaastik koos kõigi seda
ilmestavate helidega.

2014. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Sven Začek

Eesti Looduse fotovõistlus 2015
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist
1. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu aja ja koha saab teada oktoobri
lõpul Eesti Looduse kodulehelt.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning sellel
jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad, taimed või seened üksi või mitmekesi. Fotod inimesega harjunud loomadest
või istutatud taimedest võistlevad vaid
noorte kategooriates (koduloom ja aiataim). Maastikupilte võistlusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab
olema äratuntav ning autoril võimalikult täpselt määratud. Iga foto juurde
ootame kindlasti lühikest lugu (100–500

tähemärki), kus ja kuidas pilt on saadud
ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema
külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit (noortel 2000). Faili vorming peab
olema kas vähima 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 eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta lind, käituv
loom, väike loom (lähi- või makrovõte),

veeloom, väike taim (lähi- või makrovõte),
veetaim ja elurikkus (keskkonnaministeeriumi eriauhind). Ainult noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma,
sh lemmiklooma pildi eest. Hulganisti
eriauhindu jagavad korraldajad.
Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused,
ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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