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needsamad suured niisked silmad ja pehme
hõbedane karvkate. Ehkki, vaadakem faktile
näkku, ka tema
puhul leidub
murettekitavalt
suur X protsenti
(X < 50?) valijaskonda, kellel neist
kahest asjaolust ei
saa olla rohkem üksin
Or r
kõik,
kui juba on. Ja kes,
r
u
Fot o: Vah
kui neilt ausalt otsesõnu küsida,
ei oleks nõus oma maksumaksjataskust tema jõudeelu metsaomanikule
kinni maksma. Tulge mõistusele, on
tuhat tähtsamat muret! Laenud ja liisingud (viisil Kosmikud: „Pulmad ja
matused“)! „Selline see maailm on“,
kui laenata hr Pomerantsi sõnu.
Aga mida veel rääkida Eesti punase
nimestiku ülejäänud sadadest liikidest,
kellest paljudel pole silmigi, rääkimata
karvkattest, ja kasu rahvamajandusele
kardetavasti mitte kuigivõrd suurem.
Vägisi sirutub käsi selle karu ja
ökosüsteemi argumendi poole, just
nagu poisikesel kapi otsa, keelatud
kommikoti manu.
Juhin tähelepanu, et matemaatilise
loogika järgi pole kaks suurust (õigsus
ja veenvus) ühekorraga maksimeeritavad. Pigem tunduvad looduskaitse argumentide „õigsus ja veenvus“
tänapäeva mullina paisuvas ahnuseühiskonnas nagu lõvi ja lambatall seal
voldikukaanel, mida usukuulutajad
tänaval jagavad. Keskkonnaministri
töö on sellises olukorras nagu tants
vanakuradi vanaemaga: sa ei tohi
teha ühtki vale puusanõksu, ja lõpuks
süüakse sind ikkagi ära!
„Kevade“ filmis ütleb Lible Arnole
surematud laused: „Ja ühte ma sulle
ütlen – ei kannata siin ilmas ükski sunnik, kui temale tõtt öeldakse. Aga valeta! Vaata, valeta! Mjah. Siis oled sa õige
mees!“ Küll tahaks loota, et Lible lähtus
oma doktriinist ja valetas.
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ahtlemata on seekordse numbri
põnevamaid lugemisi intervjuu meie
keskkonnaministri
Marko
Pomerantsiga .
Mehega, kelle kätes
on praegu Eesti
keskkonna tulevik, niipalju kui see ühe maise
lihast ja luust olevuse
käes üldse olla saab. Kuigi
ta ise tagasihoidlikult märgib, et
„lahendused on enamasti mujal kui
ministri kabinetis“.
Veel sõnab minister nõnda:
„Selle aasta olen kuulutanud inimese ja looduskaitse lähenemise aastaks. Läheneme vaevaliselt, aga siiski. Looduskaitse argumendid peavad
olema õiged ja veenvad.“
Ega mingit muud võimalust vist
tõesti ei ole. Vanasõna ütleb, et valel
on lühikesed jalad. Niipea kui hakkad
midagi vusserdama, on kohe „häbihäbi, püksis käbi“, seda teame juba
lasteaiast. Ühesõnaga, iga kell tahaks
sellele õilsale sihile kahe käega alla
kirjutada.
Otsekui ministriga kaasa mõeldes
märkis mu professor kunagi umbes
nõnda: „Meil, bioloogidel, ei maksa
väita, et kui karu metsast kaob, siis
kukub ökosüsteem kokku – ei kuku!
Peaksime valehäbita tunnistama
esteetilist argumenti: inimesele lihtsalt meeldib elada mitmekesises ja
puhtas looduses.“
Aga mida teha siis, kui ei meeldi? Kui ühel pool lauda istub niiskete silmadega lendorav, teisel pool
aga metsaomanik oma pere, laenude ja liisingutega? Esiteks, lendorav ei oska rääkida. Teiseks, tal pole
meie õigussüsteemist halli aimugi.
Kolmandaks – tal pole kohustusi
panga ees. Neljandaks – tulge mõistusele, ta pole isegi meie liigist!
Lendoravat on seni säästnud
(„päästnud“ oleks paraku vale sõna)
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Eerik Kumari looduskaitsepreemia sai Mati Kaal
Hõbedase looduskaitsemärgi said
tänavu Eesti ornitoloogiaühingu
pikaaegne juht Andres Kalamees,
Lahemaa rahvuspargi looduskaitse
arendajad ja edendajad Arne Kaasik
ja Anne Kurepalu, Saaremaa poollooduslike koosluste hoidja ja hooldaja Kalvar Ige, metsalooduse kaitsja ja tutvustaja
Leili Mihkelson, Eesti
keskkonna- ning loodusharidust edendanud Maris Kivistik
ning loodusajakirjanik ja giid Toomas
Jüriado.
Omaaegse Eesti
looduskaitsemärgi ja nõukogudeaegse suure looduskaitsemärgi analoogi hõbedase tammelehe kujulist looduskaitsemärki on antud välja alates
2011. aastast ning selle on siiani
saanud 36 inimest.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

K

eskkonnaminister Marko
Pomerants andis 9. mail
Tallinna loomaaias looduskaitsekuud avades kätte Kumari loodukaitsepreemia ja looduskaitsemärgid. Tänavu tunnustati preemiaga
Tallinna loomaaia kauaaegset direktorit Mati Kaalu. Tavapäraselt anti
talle koos 5000 euro suuruse Eerik
Kumari looduskaitsepreemiaga ka
looduskaitse kuldmärk.
Eerik Kumari looduskaitsepreemia
on elutööpreemia, millega tunnustatakse inimesi, kel on suuri teeneid
looduslike koosluste, haruldaste liikide ja looduse üksikobjektide kaitse
korraldamisel ning looduskaitseteadmiste levitamisel. Mati Kaal on pälvinud tunnustuse aastaid kestnud viljaka tegevuse eest Eesti ning maailma
looduse tutvustaja ja uurijana ning
Tallinna loomaaia juhina. Ta alustas
Tallinna loomaaias tööd 1968. aastal.
Kumari
looduskaitsepreemiat
hakati välja andma 1989. aastal.
Mõnel aastal on laureaate olnud kaks
ja kokku on neid praeguseks 33.

Mati Kaal on just kätte saanud tänavuse Eerik
Kumari looduskaitsepreemia

Visad vabatahtlikud päästsid sel
kevadel 10 113 kahepaikse elu

E

estimaa looduse fond (ELF)
teatas 20. mail, et sel kevadel
päästsid vabatahtlikud konnatalgute käigus 10 113 pulmapaikadesse teel olnud kahepaikse elu. Viiendat
aastat korraldatud konnapäästeaktsiooni „Konnad teel(t)“ jooksul peeti
18 konnatalgut üle Eesti; vabatahtlikud käisid talgutel 360 korda.
Selleaastane konnade kevadränne
oli täis ootamatusi ning aprilli külmad ööd ei olnud konnadele sigimispaikadesse liikumiseks üldse sobivad.
Näiteks Leie ja Oiu vahelisel teelõigul on tavaliselt olnud ligi neli tuhat
konna, sel aastal vaid tuhatkond.
Erilised üllatajad olid tänavu ühed
esimestena teele asunud linnakonnad
Tartus Ihastes ja Tallinnas Astangu
tänaval; mõlemas paigas sai üle tee

„Konnad
teel(t)” joonistusvõistluse võidutöö,
autor Mai
Põlva ühisgümnaasiumi kuuendast klassist

aidatud rekordarv kahepaikseid. Kuigi
tänavu ei läinud konnad paljudes rändekohtades hulganisti sigimispaikadesse, vaatasid vabatahtlikud õhtuti
kannatlikult rändepaiku üle.
Kokku oli vabatahtlikke talgujuhte
35, talgukohti 18. Valmidus konnadele
appi tõtata oli veel kaheksas talguko-
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has, kuid sel aastal seal rännet ei toimunud. Konnarändel oli kolm suuremat
lainet vahemikus 5. aprillist 2. maini.
Kõige suurem oli ränne Tartus Ihastes,
kus päästeti 2482 konna, ja Tallinnas
Astangu tänaval, kus aidati üle tee
2266 kahepaikset. Järgnesid Porkuni,
Leie-Oiu, Tapa ja Kuremäe talgupaigad. Viie aastaga on kokku päästetud
juba üle 73 000 kahepaikse.
Taas korraldati ka joonistusvõistlus, kuhu saadeti 379 konnapilti. Võistluse parimaid töid näeb
Facebookis.
Aktsiooni korraldas ELF ja rahastas KIK; oma panuse andsid AS
Papyrus, maanteemuuseum, keskkonnaministeerium, maa-amet ja
Vapramäe loodusmaja.
ELF/Loodusajakiri
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Kaevandamise aerokontroll

on muutnud kaevandajad hoolsamaks
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M

aa-ameti korraldatav aerokontroll on andnud häid
tulemusi, sest kaevandajad on hakanud hoolikamalt kinni
pidama kaevandamismahtudest ja
-piiridest ning varasemast rohkem
keskendunud kaevandamisega rikutud maade korrastamisele.
Aerokontroll on kõige kiirem ja
ülevaatlikum võimalus teada saada,
kas kõik kaevandamise tingimused
on täidetud. Maa-amet alustas KIKi
toel aerokontrolli 2009. aastal; igal
aastal kontrollitakse koos keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti ja
keskkonnaministeeriumiga 150–200
karjääri. Peamine sihtrühm on ehitusmaavarade ja põlevkivikarjäärid.
„Algusaastatel tuli ette, et leiti kümnete tuhandete kuupmeetrite ulatuses ülekaevandamisi, kuid mida aeg
edasi, seda hoolikamaks on kaevandajad muutunud. Kaevandamiseks
lubatud piiride ületamisi küll esineb, kuid enamasti jäävad mahud alla
tuhande kuupmeetri,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. „Kuna
aerokontrolli käigus jälgitakse ka kaevandatud alade korrastamist, siis on
seegi pilt paranenud ehk kaevandajad
on hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, et pärast nende tegevuse
lõppemist oleks keskkond võimalikult
kiiresti ja hästi heakorrastatud.“
Kaevandatud alade korrastamine aitab tihendada kaevandajate ja
kohalike kogukondade koostööd ja
luua häid suhteid. Järjest sagedamini
lepitakse juba kaevandamise alguses
kokku selles, mismoodi rikutud maad
taastatakse, ja koostatakse korrastamise projekt. Eestis on üle 650 kehtiva kaevandamisloa.
Maa-amet teeb aerokontrolli väikelennukiga, millele monteeritud
aerokaameraga tehakse ortofotosid,
ja laserskanneriga kogutakse kõrgus
andmeid. Korduvate ülelendudega
selgitatakse välja, kas kaevandamine
on püsinud nii külgmiselt kui ka süga-

Kahe kõrvuti asuva dolokivikarjääri reljeef, mis on saadud maa-ameti laserskanneri ehk LiDARi-seadme abil. Maapinna kõrgust näitavad legendis toodud värvid.
Tumeroheline ja beež punase mäeeraldise piiri sees kujutavad dolokivi kaevandamise astmeid, heleroheline on karjääri põhi, helesinisega on tähistatud karjääri
lääneosas asuv veekogu. Valmistoodangu ja katendi puistangud joonistuvad välja
tumepruunide ja hallide toonidega, karjääri ümbritsev loodusliku reljeefiga ala on
esitatud pruunide toonidega
Kaevandamistegevuse
aerokontrolli statistilised andmed
Aasta

Aerokontrolliga
hõlmatud karjääride koguarv

Rikkumiskahtlusega
karjääride arv

2009

68

18

2010

200

99

2011

200

116

2012

150

93

2013

200

128

2014

150

102

2015

200

147

vuti lubatud piirides. Seejärel arvutatakse lendude vahel väljatud maavara maht. Saadud tulemusi võrreldakse kaevandamisloa omaniku esitatud kaevandamise mahu aruannetega, mis on aluseks kaevandamisõiguse tasu arvestustele. Samuti jälgitakse, kas puistangud on püsinud loaga
antud mäeeraldise teenindusmaa piires, kuidas on edenenud kaevandatud
ala korrastamine jms.

2015. aastal kontrollitud 200
mäeeraldisest leiti järelkontrolli vajavaid olukordi 147 juhul. Ehkki rikkumiskahtlusega karjääride osakaal
on aja jooksul suurenenud, ei ole
kõigi nende puhul tingimata tegu rikkumistega. Näiteks võib väljaspool
loas määratud teenindusmaad puistanguid ladestada naabri ja keskkonnaameti nõusolekul. Väljaspool mäe
eraldist võib olla süvendustöid tehtud ehitusloa või muu asjakohase
dokumendi alusel. Kuna kaevandatud
koguste deklareerimisel on ette nähtud kuni kolmeaastane mõõdistusaeg, võib selle aja vältel tulla ette erinevusi deklaratsioonide ja tegelikult
väljatud maavara koguste vahel.
Maa-amet jätkab kaevandamise
aerokontrolli ka tänavu. Aastas kulub
sellele ligikaudu 200 000 eurot, ühe
objekti kontrollimise keskmine hind
on 1000–1300 eurot.
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TÜ Karbiketrajad võitsid Negavati võistluse
Foto: Meelis Meilbaum / KIK

K

eskkonnainvesteeringute
keskuse (KIK) tudengite ressursisäästukonkursi Negavatt
võitjad selgusid 24. mail Rakvere targas majas. Esikoha sai Tartu ülikooli
meeskond Karbiketrajad, kes töötlevad laborites kasutatavad pipetiotsikute karbid 3D-printerite niidiks.
Teisele kohale tuli Tallinna ülikooli võistkond „Loobu topsingust!“,
kes sisustab ülikooli populaarseimad
kohvikud korduskasutatavate plasttopsidega, et vähendada ühekorratopside jäätmeteket. Kolmandale
kohale jõudis TTÜ Tartu kolledži
projekt „Smartvent“. Nemad varustavad klassiruumid väikeste soojustagastusega ventilatsiooniseadmetega,

Tartu ülikooli võidukas võistkond koos
minister Marko Pomerantsi ja KIKi juhatuse liikme Lauri Tammistega

mis aitavad hoida kokku küttekuludelt ja ventilatsioonisüsteemide paigalduselt. Kolme finalisti ideed saavad üliõpilased oma ülikoolis kuni
10 000 euro eest teoks teha.

Finaalis võttis omavahel mõõtu
kümme võistkonda, kes pääsesid
finaali 55 projekti seast. Täpsemalt
saab auhinnatud ideedega tutvuda Negavati Facebooki-lehel www.
facebook.com/negavatt. Finaliste premeerisid ka Negavati partnerid.
Negavati eesmärk on parandada
energia- ja ressursiteadlikkust ning
innustada tudengeid pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse
säästa. See võib olla nii toode, teenus,
tehnoloogiline lahendus, meetod kui
ka kampaania, mis muudab mõtteviisi ja seeläbi ka käitumist. KIK korraldab võistlust koostöös keskkonnaministeeriumiga.
KIK/Loodusajakiri

Tänavused Euroopa postmargid
ergutavad roheliselt mõtlema

K

uuskümmend üks aastat
on Euroopas välja antud
nn Euroopa marke, viimased 24 aastat organisatsiooni
PostEurop egiidi alla. Esimestel
aastatel olid kõigi riikide margid ühesuguse kujundusega ja esimesel, 1956. aastal andis neid välja
ainult kuus riiki. Nüüd on Euroopamarkide väljaandjate arv tublisti suurenenud ja enamasti on kõigi riikide
margid küll mingil kindlal teemal,
aga kujunduse valib iga postiasutus
ise. Alates 2002. aastast on PostEurop
lõpuks nimetanud ka aasta parima
kujundusega Euroopa-margi.
Tänavune teema on „Ökoloogia
– mõtle roheliselt“. Et tähistada 60
aasta möödumist esimeste Euroopamarkide ilmumisest, on ühe margi
kujundus enamasti ühesugune,
täpsemalt ligikaudu ühesugune.
PostEurop korraldas selleks konkursi, mille võitis küproslanna Doxia
Sergidou. Kunstnik on selgitanud, et
tahtis näidata, kuidas Maa tulevik on
meie endi kätes. Käsi margi ülaservas värvib hallid toonid roheliseks,
sümboliseerides lootust ja inspiree-

Eesti tänavused Euroopa-margid.
Parempoolse, jalgratturi ja tuulegeneraatoriga margi kujundus on ligikaudu samasugune suuremal osal neid
postimaksevahendeid käibele lasknud
postiasutuste markidel
Allikas: pood.post.ee/postmargid

rides meid looma paremat maailma.
Vasak pool on maailma saastunuma poole võrdkuju ja näitab, kuidas
inimtegevus võib looduskeskkonnale
negatiivselt mõjuda. Vastukaaluks on
margi parem pool rohelistes toonides: kasutades taastuvenergiat, elades säästlikumalt ja olles teadlikum,
mõjutame positiivselt ka oma planeeti – mitte ainult meie enda, vaid
ka meie järeltulijate huvides.
Kui mõnelgi riigil on teine mark
täiesti teistsuguse kujundusega, siis
Eesti markide kunstnik Indrek Ilves
on suuresti lähtunud oma Küprose
kolleegi tööst. Margi mõte on selge:

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

töö tegi ahvist inimese, aga selle
tööga on loodud ka mõndagi,
mis võib meie planeedi hävitada. Mõlema margi nimiväärtus on
1,40 eurot ja neid on kümnemargistes poognates trükitud 50 000
eksemplari. Nagu veel ligi 20 riigis ilmusid Eesti Euroopa-margid
Euroopa päeval, 9. mail.
Mõnigi Euroopa riik, näiteks
Ühendkuningriik ja Venemaa, jätab
Euroopa-margid tänavu välja andmata, aga ometi on juba 57 postiasutust need käibele lasknud ja
plaanide järgi laseb veel vähemalt
viis. Kõnealuseid postimaksevahendeid on seega ilmselgelt rohkem kui Euroopas riike. Üks põhjus on mitme (pool)autonoomse
territooriumi oma väljaanded (näiteks Fääri saared, Ahvenamaa, Mani
saar, Guernsey, Jersey, Gibraltar,
Assoorid, Madeira, aga ka Türgi
Küpros), teiseks on väljaandjate hulgas ka Armeenia, Georgia, MägiKarabahh ja koguni Kasahstan.
Loodusajakiri/Omniva/
europa-stamps.blogspot.com.ee
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Sõnumid

J

utuks tuleva taime Carpobrotus
edulis eestikeelne nimetus on
tegelikult söödav hotentotiviljak,
aga üks võimalikest ingliskeelsetest vastetest on tõesti Hottentot Fig
ehk hotentoti viigimari, paralleelnimetused on Ice Plant (jäätaim) ja
Pigface (seanägu).
Tavapärase ütluse järgi on mitu
nime heal lapsel, ent hotentotiviljak
on paras nuhtlus. Tõsi, nuhtlus ikka
ja jälle inimese mõtlematuse tõttu,
algsel kodumaal Lõuna-Aafrikas on
ta lihtsalt üks paljudest taimedest.
Aga kord leidis keegi, et oleks tore,
kui ta kasvaks ka Vahemere maades: pakub silmailu, aitab pinnase
erosiooni vastu ja on pealegi ravimtaim. Paraku selgus, et hotentotiviljak on Vahemere ääres erakordselt kiire paljunema, annab rohkesti
seemneid ning suudab kiiresti koloniseerida maalahmakaid.
Praegu on ta maakera kõige ohtlikumate invasiivliikide esisajas. Mõnes

Portugali piirkonnas on ta suutnud
luua sellise tiheda taimevaiba, millest
kohalikud liigid lihtsalt ei suuda läbi
tungida. Üksiti kurnab ta paraku välja
pinnase ja muudab mulla keemilist
koostist, mis omakorda mõjub halvasti kodumaiste taimede idanemis-,
kasvu- ja paljunemisvõimele, nii et
neil on raske ellu jääda.
Portugali praeguseks püsielaniketa Berlengase saartele toodi söödav
hotentotiviljak 1950. aastatel: alul ilutaimena kalurimajade juurde, kuid
hakkas kiiresti paljunema ja levima
talle soodsate olude tõttu kogu saarestikus. Tema seemneid aitavad levitada rotid, küülikud ja kajakad.
Looduskaitsjatele teeb muret
esmajoones see, et söödav hotentotiviljak lämmatab ka kaitsealuseid aeglase kasvuga taimi, näiteks
lehternartsissi (Narcissus bulbocodium) või endeemset merikanniliiki Armeria berlengensis. Nuhtlus
on ta ka portugali tormilinnule

Foto: Toomas Jüriado

Hotentoti viigimari –

See näide söödava hotentotiviljaku (Carpobrotus edulis) vägevuse kohta
on pildistatud Portugali mandriosa läänepoolseimal neemel Cabo da
Rocal: tema moodustatud vaip võib olla sedavõrd tihe ja võimas, et ükski
teine taim ei suuda sellest läbi tungida

Euroopa loodusteaduste olümpiaadilt tuli

M

aikuu teisel nädalal peeti
Tartus 14. Euroopa Liidu
kuni 16-aastaste õppurite loodusteaduste olümpiaad
(EUSO), kus konkureeris 23 riigi
48 meeskonda; Eestil kui korraldajamaal oli võimalus välja panna
neli triot. Absoluutvõitja rändkarika
sai Saksamaa võistkond. Olenevalt
kogutud punktisummast jagati välja
viis kuld- ja kakskümmend hõbemedalit ning lausa kolm medalit jäi
Eestisse.
Kuldmedali võitnud Eesti meeskonda kuulusid Kaarel Hänni
6
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Tallinna reaalkooli (TRK) 11. klassist ning Karl Paul Parmakson
ja Richard Luhtaru Tartu Miina
Härma gümnaasiumi (MHG)
9. klassist. Veel pälvisid kulla juba
mainitud Saksamaa võistkond ning
portugallased, slovakid ja sloveenid.
Ühte Eesti hõbedasse võistkonda kuulusid 10. klassi õpilased Airon Johannes Oravas (TRK)
ning Joosep Kaimre ja Loona Volke
Hugo Treffneri gümnaasiumist,
teise aga 9. klassis õppivad Hannes
Kuslap ja Kirke Joamets (MHG)

ja Uku Hannes Arismaa (Tallinna
inglise kolledž). Peale Eesti pälvisid kaks hõbemedalit veel iirlased,
leedulased, rumeenlased, tšehhid
ja ungarlased ning ühe hõbemedali Austria, Holland, Horvaatia,
Itaalia, Kreeka, Rootsi, Saksamaa
ja Sloveenia. Ülejäänud 23 võistkonda said osavõtumedali, teiste
seas Juri Volodin Õismäe Vene lütseumi 10. klassist, Mihhail Lebedev
Tallinna Tõnismäe reaalkooli
11. klassist ja Roman Oleinik Narva
Pähklimäe gümnaasiumi 10. klassist.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Söödava
hotentotiviljaku
(Carpobrotus
edulis) kollased või roosad õied on
väga kenad

(Calonectris borealis), kuna on kasvanud linnu pesitsusõõnsustesse
ning tema lihakad lehed ja tugevad
juured ei jäta tormilinnule võimalust
uusi urge kaevata.
Portugali linnukaitseühing SPEA
veab Berlengase LIFE-projekti, mille
käigus püütakse partnerite ja hulga
vabatahtlike abiga hotentotiviljak saarte tähtsamatest piirkondadest välja tõrjuda. Ega muud võimalust ole, kui taimed ükshaaval
käsitsi välja kaevata ja kuivada lasta.
Ametis on 40 vabatahtlikku ja tehnikut, siht on saada kurjast tulnukast
lahti 2018. aastaks, et Berlengasel
taastuks taas kohalik taimkate.
BirdLife International /
Loodusajakiri

EUSO presidendi Michael Cotteri
sõnul oli Tartus toimunu kõigi aegade parim olümpiaad ja seda kinnitas osalejate energiline aplaus.
Suure tunnustuse pälvis olümpiaadi akadeemiline komitee, mis koosnes suuresti mitmesugustel rahvusvahelistel olümpiaadidel karastunud praegustest üliõpilastest.
Olümpiaadi peakorraldaja oli Tartu
ülikool ja TÜ teaduskool, olümpiaadi rahastas haridus- ja teadusministeerium (HTM).

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

Eestisse üks kuld- ja kaks hõbemedalit
Eesti kuldne esindus autasustajate
seltsis: (vasakult)
HTM kantsler Janar
Holm, Richard
Luhtaru (MHG),
Kaarel Hänni (TRK),
Karl Paul Parmakson
(MHG) ja EUSO
president iirlane
Michael Cotter

euso2016.ee/Loodusajakiri
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Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool / Wikimedia

Sõnumid

Fotomälestus 2010. aastast: professor Enn Lust ja president Toomas Hendrik Ilves Chemicumis TÜ keemiainstituudi laboris

Eestisse luuakse
esimene vesinikkütusejaam

T

Ü keemiainstituut ning projekteerimis- ja konsultatsioonifirma NT Bene alustavad koostööd, et arendada tulevikukütuse vesiniku tootmist.
2018. aasta lõpus rajatakse Pärnusse
Eesti esimene vesinikutankla ja
tootmisjaam. Plaanis on rakendada
ainulaadseid lahendusi, mis võimaldavad vesinikuga tankida busse ja
tavasõidukeid.
TÜ keemiainstituudi direktor Enn
Lust ütles, et Eesti esimene vesinikkütuse tankla ja tootmiskompleks
rajatakse Pärnusse, kuna seda läbib
Via Baltica maantee. Kaugem plaan
on hakata Pärnus kasutama emissioonivabu ühissõidukeid. Praegu kavatsetakse hankida vesinikul töötavad
bussid ning ehitada vesiniku tootmise
jaam, salvesti ja universaalne vesinikutankla. Vesinikubusside ja -autode
8
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paaki tangitakse suure rõhu all vesinik, mis suunatakse kütuseelementi,
kust tuleb välja veeaur ning masina
liikuma panev elekter.
Lusti sõnul soovitakse projekti
tulemina tulevikus lahendada mitu
olulist probleemi. Arvestades Eesti
energiamajanduse arengukava arutelul selgunut, on Eestil suuri raskusi toota nn taastuvaid transpordikütuseid, lähtudes Euroopa Komisjoni
eesmärkidest. Seega võiks vesiniku tootmine elektrolüüsi teel ja selle
kasutus Pärnus vesiniku infrastruktuuri arendamise projektis ning hiljem kogu Eestis, aga samuti vesiniku abil suurendatud kütteväärtusega biometaani tarvitus transpordivahendites leevendada taastuvate
transpordikütuste tootmise puudujääki Eestis. Ühtlasi aitab projekt saavutada 2015. aasta detsembris Pariisi

kliimakonverentsil 195 riigi vahel sõlmitud ülemaailmse kliimakokkuleppe
eesmärke.
TÜ ja osaühing NT Bene allkirjastasid koostöölepingu, et teha uuenduslikus valdkonnas uurimistööd
ja osaleda projektis „H2Nodes –
Euroopa vesinikutanklate võrgustiku
arendamine, mis aktiveerib kohaliku
nõudluse ja loob uued taristuga kaasnevad väärtusahelad“. Projekt hõlmab osa Euroopa Liidus väljaarendatavast transpordivõrgust, mis koosneb kaheksast kõrgtehnoloogilisest
transpordikoridorist TEN-T (TransEuropean Transport Network), ja
on ühtaegu osa transpordikoridorist North Sea-Baltic Core Network
Corridor. Euroopas on niisuguseid
lahendusi alla 200.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Sinisilmne oranž tuviliik
on salapaigas taas üles leitud

K

ujutage ette olukorda, kui
linnuvaatlejate kokkutulekul
mängitakse ette video, millel
on näha ja kuulda linnuliik, keda oli
aastakümneid peetud kadunuks. Just
nii juhtus Brasiilia linnuvaatlejate festivalil maikuu eelviimasel nädalavahetusel: ornitoloog Rafael Bessa teatas, et taasavastatud on kampo-värbtuvi (Columbina cyanopis), kes viimati oli registreeritud 1941. aastal.
Muidugi oli kokkutulnutel ülimalt
põnev kuulda seni vaid üksikute muuseumides leida topiste järgi tuntud
linnu häält ja näha temast kvaliteetset
videot. Liik leiti rangelt saladuses hoitavast paigast Minas Geraisi osariigis.
Kuna teada on vaid kaksteist isendit,
tuleb nende elupaika väga pedantselt
turvata. Sensatsioonilise avalikustamise eel töötasid ornitoloogid usinasti taasavastuse teadusraporti, aga
ühtaegu ka äärmiselt ohustatud liigi

kaitseplaani kallal.
Tuvil on koobaltsinised silmad ja
tumesinised laigud tiibadel, mis tõusevad oranžika sulestiku taustal erksalt
esile. Päris uskumatu, et nii silmatorkava välimusega linnuliiki nii kaua polnud
märgatud. Rafael Bessa oli saanud esimesi andmeid võimaliku huvitava liigi
kohta möödunud suvel. Mitme uurimisasutuse toel suundus piirkonda ekspeditsioon, kuhu kuulus peale brasiillaste
paar USA ornitoloogi. Bessal õnnestus
esmalt salvestada linnu hääl ja kui ta salvestist taasesitas, lendaski lind kohale,
nii et ornitoloog sai ta kenasti üles võtta.
Taasavastatud liigile sobibki elupaigaks ilmselt ainult Brasiilia savannilaadne cerrado; nüüd on vaja hoolitseda, et see alles jääks. Kindlasti
peab piirkonnast saama kaitseala; sellest saaksid kasu teisedki paikkonna
haruldased asukad.
Nii linnu täpset elupaika kui ka

Kampo-värbtuvisid
(Columbina cyanopis
cyanopis)
on praegu teada
ainult tosin
isendit
Foto: Rafael Bessa

häälitsust hoitakse rangelt saladuses, kuni pole koostatud kaitsekava
ja see ellu rakendatud. Kaitseplaani
raames tuleb selgitada linnu bioloogiat, eriti käitumist, sigimist ja toitumist. Muidugi otsitakse usinasti läbi
ka paigad, mille olud sarnanevad leiukohaga: lootuses leida tosinale seni
avastatud isendile lisa.
Otsinguil kasutatakse nii satelliidifotosid kui ka modelleerimist. Esialgu on
teada siiski vaid kaks teineteise lähedal
asuvat elupaika Minas Geraisi osariigis.
Ornitoloogid ütlevad, et taasleitud kampo-värbtuvi oranži värvust tuleks võtta
kui hoiatustuld potentsiaalsetele arendajatele neis piirkonnis: ka pisike ettevaatamatu töö võib kogu liigi hävitada.
BirdLife International /
Loodusajakiri

Ü

hendkuningriigi
Kew’
kuninglik botaanikaaed
avaldas hiljuti põneva ülevaate meie planeedi taimestiku seisundi kohta. Toome sellest üheksa
väljavõtet.
1. Teadus tunneb praegu kokku
391 000 soontaimeliiki, neist
369 000 liiki õistaimi. Viimasel
aastal on kirjeldatud üle 2000 uue
soontaimeliigi.
2. Alates 1900. aastast on enim
uusi liike avastatud Austraaliast,
Brasiiliast ja Hiinast.
3. Liikide arvu rekord on Brasiilia
käes: seal on kindlaks tehtud üle
32 000 seemnetaimeliigi.
4. Kõige suurem ja raskem mullu taimede nimistusse lisandunud liik
on Gilbertiodendron maximum.
Selle Gaboni vihmametsades kasvava kaunviljalise puu kaaluks on
määratud 105 tonni ja pikkuseks
mõõdetud 45 meetrit. Tegemist

Foto: Steve Beckendorf /
www.discoverwildlife.com

Fakte ja arve maakera taimestiku kohta

USAst leitud Dendrobium cynthiae
on üks 2015. aastal avastatud uutest
orhideeliikidest
on Gaboni endeemiga, kes on kantud rahvusvahelise punase nimestiku äärmiselt ohustatud (critically endangered) liikide hulka.
5. Veebis on praegu avalikult kasutatavad 139 soontaimeliigi
genoomi täielikud sekveneeringud. Viimaste seisukohtade järgi
on taimede elupuus 416 sugukonda (families), mis on jaotatud
64 seltsi (orders).
6. Kirja on pandud 31 128 taimelii-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

gi kasutusvõimalused: 5538 kuuluvad toidu- ja 17 810 ravimtaimede hulka, 1621 võib kasutada
kütusena ja 2503 on mürgised.
7. Ligi 5000 taimeliiki peetakse invasiivseks. Nende tekitatav
kahju hõlmab umbes 5% maailma
majandusest, näiteks Briti majanduselt võtavad nad aastas 1,7 miljardit naela.
8. IUCNi andmetel on viiendik taimeliike hukuohus ja kolmandik
ohtudest on seotud ülemäärase intensiivse põllupidamise ja
muude agraarliialdustega.
9. CITESi konventsiooni kolmes
lisas on kirjas ohustatud taimeliigid: üle 300 on enim ohustatud,
30 000 ohualtid ja kümmekond
nõuavad rahvusvahelist koostööd,
vältimaks nende ülekasutust.
www.discoverwildlife.com/
Loodusajakiri
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Linnaloodus

Miks tulevad
Esimesed asulad olid tänapäeva mõistes väikesed, vaevalt küla mõõtu. Järk-järgult on need kasvanud nii laiusesse, kõrgusesse kui ka arvult. Veel enne tööstusrevolutsiooni elas linnades vaid kolm protsenti inimkonnast
[9], ent praegusajal juba üle poole.
Marko Mägi

I

nimtegevus muudab keskkonda tohutult. Kiirete muutuste tõttu kaob asulast suur
osa teisi liike ja isendeid. Samas
võivad mõningad liigid kahejalgsest loomast kasu lõigata.
Keskaegsetes asulates, kus puudus kanalisatsioon, tõhus prügimajandus jms, nautisid mõnusat elu rotid, hiired ja paljud teised ning pole imestada, et osa neist
kohanes üsna kiiresti inimesega koos
elama.
Linnud, kes on teiste loomadega
võrreldes väga liikuvad, olid ilmselt
ühed esimesed, kellest said inimeste
igapäevased kaaslased. Asulates võis
lindude arvukus üsna kiiresti suureneda, sest paljud linnud on väga
kohanemisvõimelised. Küllap soodustas sulelisi inimeste suhteliselt
salliv suhtumine, kuigi nende ja meie

Pieter Brueghel vanema 1565. aasta
maal „Talvemaastik linnulõksuga“

Tänapäeval ei peeta linde nii
tülikateks ja ebameeldivateks
loomadeks kui hiiri ja rotte.
täpseid suhteid esimestes asulates on
tagantjärele raske hinnata. Ilmselt
põrkusid huvid juba ammustel aegadel, näiteks oli vaja lindude eest kaitsta asula ümber rajatud põlde.
Kirjalikke tõendeid inimeste ja
lindude konflikti kohta asulates on
raske leida. Madalmaade kunstniku
Pieter Brueghel vanema 1565. aasta
maalil „Talvemaastik linnulõksuga“
10
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võib näha küla argielu, pildi nurgas
on lõks lindude püüdmiseks. Jääb
küll selgusetuks, kas lõks on seatud lindude arvukust vähendama või
täiendama külaelanike toidulauda,
kuid igatahes on see selge märk inimeste ja lindude konfliktist.
Tänapäeval ei peeta linde nii tülikateks ja ebameeldivateks loomadeks kui
hiiri ja rotte. Ometi on
mõningate väga arvukate liikide puhul võetud käibele termin „tiibadega rotid“. Eelkõige
kostitatakse seesuguse
hüüdnimega tuvisid, kes teevad mitmel pool maailmas märkimisväärset
kahju nii asulates kui ka põldudel.
Eestis pole linnalindude põhjustatud
põllumajanduskahjud vast märkimisväärsed, kuid näiteks Prantsusmaal
oli rasvatihane 1960. aastatel kahjurlindude nimekirjas auväärsel neljandal kohal, sest kahjustas viljapuid.
Inimese lähedusse hoidvaid, ent

kodustamata liike nimetatakse sünan
troopseteks ehk inimkaaslejateks.
Nagu muudki loomad võib ka linnud
jagada laias laastuks kolmeks: linna
vältivad liigid (nt kotkad, kes eksivad
linna haruharva), linnaga kohanevad
liigid (nt piiritaja, vareslased, vintlased) ja linnast sõltuvad inimkaaslejad
(nt koduvarblane, kuldnokk, kodutuvi).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Raul Harro

linnud linna?

Mis ripakil, see ära! Kanakull ja tuvi
Liik ei linnastu üleöö, saab eristada
kolme etappi [2], mille puhul etendavad olulist rolli nii keskkonnaolud
kui ka liigi enda omadused. Esimene
etapp on linna sattumine: suurtesse laialivalgunud linnadesse satuvad
uued liigid tõenäolisemalt. Linna sattumist soodustab ka liigi suur asustustihedus linna ümbruses ja hea levimisvõime.

Teine etapp on linnaga kohanemine, mis on seda kiirem, mida sarnasem
on linna- ja loodusmaastik. Üldiselt
kohanetakse kergemini mitmekesisema linnamaastikuga (ingl cityscape),
kus leidub näiteks rohelisi äärelinnu,
mis sobivad hästi pesitsuseks. Liigi
enda omadustest tuleb kohanemise
etapis kasuks paindlik käitumine, aga
ka näiteks kiire sigivus.

Kolmas etapp on levimine nii linna
sees kui ka uutesse asulatesse. See
kulgeb seda kiiremini, mida ulatuslikumalt on maastik linnastunud. Taas
annavad eelise liigi liikuvus ja sigivus.
Võrreldes muude loomadega on
lindudel linnastumise eeldused üldiselt väga hästi täidetud. Lennuvõime
tõttu on nad tõhusad ja kiired levijad,
ka sigivus on neil hea, nad on nutikad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: kaader filmist

Linnaloodus

Foto: Marko Mägi

Joosep Matjuse film „Kajaka teoreem“ (2014) räägib lummava loo linnakajakate
elust, aga tegelikult veelgi rohkem meist endist, inimestest

Linnuparv lahkus pidulaua äärest vaid pildi tegemise ajaks
ja paindlikud ning paljud liigid pesitsevad linnade ümbruses üsna tihedalt. Ometi elutseb linnades suhteliselt vähe linnuliike. Tõsi, kohata võib
neid linnas üsna palju, ent suur osa
neist pole linnaeluga kohanenud ja
satuvad linna pigem juhuslikult, näiteks rände- või talvitamise ajal.
Millised linnuliigid on linnaeluga
kohanenud? Tegu on generalistidega, n-ö kõigetalujatega, kes suudavad edukalt hakkama saada mitmesugustes oludes. Võib öelda, et need on
väga plastilised liigid. Kindlasti eelistaksid näiteks varesed ja tihased võimalikult kvaliteetset toitu ja turvalisi
pesapaiku, kuid suudavad oma käitumusliku ja füsioloogilise paindlikkuse
tõttu leida ja tarvitada ka ebaharilikku nokaesist ja peavarju.
12
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eelkõige vaba vee lähedus, sest vett
on vaja toidu seedimiseks. Seevastu
spetsialiste, kes toituvad vaid valitud
toidupaladest või kes vajavad pesitsemiseks suurt territooriumi, leiab linnadest pigem juhuslikult.
Linnaeluga kohanemine on evolutsioonilises ajaskaalas väga
Tuvid pole kuigi nutikad linnud,
uus nähtus. Siiski on
kuid saavad linnas ometi väga
see juba jõudnud põhedukalt hakkama, sest nad pole
justada muutusi liikitingimuste suhtes valivad.
de genotüübis. Kuna
keskkonnamuutus
maalt linna kolides on
ja see aitab uudsete oludega koha- olnud väga järsk, on ka need n-ö mikneda. Ent näiteks tuvid pole kuigi roevolutsioonilised muutused olnud
nutikad linnud, kuid saavad linnas erakordselt kiired. See on pakkunud
ometi väga edukalt hakkama, sest teadlastele häid võimalusi evolutsioonad pole tingimuste suhtes valivad. ni uurida, võrreldes linnalinde nende
Seemnetoidulistena on neile tähtis loodusmaastikku maha jäänud suguPaljud generalistidest liigid, nagu
hallvares, hakk, künnivares, rasvaja sinitihane, puukoristaja, on teiste lindudega kõrvutades keskmisest
nutikamad. Nende aju on võrreldes
nende massiga suhteliselt suurem
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Halvemal juhul võib linn suvel
üleliia kuumeneda (loe selle kohta
Eesti Looduse mullusest augustinumbrist – toim). Eriti palavaks
läheb keskpäeval kõrghoonetega kesklinn, kus rohelust ja seega
ka soojust neelavat aurumist on
napilt. Suured kõrgustesse pürgivad pinnad peegeldavad soojuskiirgust omavahel ja neelavad seda ohtralt [2].

linnas on mitu põhjust, näiteks hoonete ja valgustite soojalekked [2]. Ka
suvel on linnad soojemad ja kevade
märke võib silmata linnades varem,
sest linnad soojenevad kiiremini.
See aga tähendab, et linnas kujunevad pesitsuseks sobilikud tingimused
märksa varem kui metsas.
Paljud linnalinnud sõltuvad pesitsedes selgrootutest, selgrootute areng
oleneb aga omakorda temperatuurist. Soojema ilma tõttu arenevad
jõudsamalt selgrootud, kes on linnupoegade tähtis toidupoolis. Varasem
pesitsuse algus tähendab enamasti ka
edukamat pesitsust. Varasem kevade
algus tähendab ka seda, et pesitsemiseks sobiv periood on pikem. See aga
annab paljudele esimesel pesitsusel
ebaõnnestujaile võimaluse proovida
veel teist korda samal sigimishooajal.

Toit. Peale selle, et linnasoojus võimaldab selgrootutel varem areneda, meelitab sulelisi linna ka inimese pakutud toit. Talvised toidumajad
võivad olla piisav põhjus linna kolida. Kes siis ei eelistaks pidevalt kaetud rikkalikku lauda, samal ajal kui
loodusmaastikus peab nokatäisi hea
õnne peale lume alt või koorepragudest taga otsima! Nii on näiteks
Põhja-Soomes mitmed tavalised liigid
(rasvatihane jt) talviti enam-vähem
täies koosseisus asulatesse koondunud, sest loodusest ei suudaks nad
piisavalt toitu leida [5]. Nii kaugel
põhjas saavad nad talvitada üksnes
sünantroopsetena.
Nokaesist pakub muidugi ka prügikast. Isegi hoolas prügimajandus
ei pruugi linde heidutada, sest paljud
liigid on õppinud avatud prügikastides toituma: paar kamraadi hoiavad
ümbrusel silma peal, samal ajal kui
kaaslane kastis prügi sordib ja paremad palad välja tassib. Eriti osavad on
selles hakid ja hallvaresed, keda olen
ise silmitsenud Tartu kesklinnas prügikaste puistamas.
Sageli ei adu inimesed, kui vähe on
linnul vaja kõhutäieks: ühest kogemata lahti jäänud või ülemäära täitunud
kortermaja prügikonteinerist võib
saada mitusada lindu pikaks ajaks
kõhu täis. Ja uskuge – selliseid konteinerid leidub linnades rohkem, kui
arvata oskate. Eriti näeb seda ajal,
mil pikad pühad peatavad mitmeks
päevaks prügiveo. Prügikastid täituvad siis kiiresti ja palju prügi jäetakse konteineri kõrvale. See on aga
pidulaud lindudele, kes ei jäta võimalust kasutamata ja nokivad prügi
kotid katki.
Seega on asjalood paraku nii, et
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Hetk järelemõtlemist ning metsvint asub võitlusse autopeeglist nähtava rivaaliga.
Linnakeskkond pakub palju evolutsiooniliselt uudseid olukordi
vendadega Tavapärastes loodusoludes poleks ealeski võimalik nii suuri
ja kiireid muutusi jälgida, sest need
toimuvad inimese elueast tunduvalt
pikema aja jooksul.
Lindudele (ja ka teistele loomadele) on eelkõige olulised kolm linnadele iseloomulikku aspekti: soojus, toit
ja turvalisus.
Soojus. Linnade mikrokliima erineb
loodusmaastiku omast, üldjuhul on
linnades soojem [2].
Eriti tähtis on see talvitavatele lindudele, kelle energiakulu elus
püsimiseks on sageli viimse piiri peal.
Juba kraadi või paari võrra soojem
temperatuur on piisav põhjus linna
tulla: iga soojakraad tähendab energia
kokkuhoidu.
Talvisel pehmemal temperatuuril

13

Foto: Raul Harro

Linnaloodus

Inimese ligi hoidvad varesed on suur oht pisematele sulelistele
vaevalt õnnestub meil muuta linna
keskkonda selliseks, et linnud sealt
piisavalt toitu ei leia. Kuniks see nii
on, pole meil lootustki lindudest vabaneda. Ja see polegi kindlasti omaette
eesmärk, sest kes meist tahaks elada
linnas, kus pole ühtki lindu.
Ent kui linde on linnas väga palju,
hakkab suurt rolli mängima toitumiskonkurents. Tõsi, eri liikidel on erisugused toidueelistused ja toitumiskohad. Künnivaresed ja hakid otsivad
pesitsusperioodil toidupoolist eelkõige pesalähedastelt haljasaladelt,
tihaslased keskenduvad aga puuvõrades ja põõsastikes arenevatele röövikutele. Isegi toidurohkuse korral
pääsevad esimesena jaole eelkõige
sotsiaalses hierarhias kõrgemal asuvad isendid ja alles seejärel alamad
linnud. See aga võib tähendada – täpselt nagu inimestel – tugevat kihistumist, s.t suuri erinevusi isendite heaolus, mis kajastub kindlasti ka sigimise edukuses.
Turvalisus. Linna laienedes tõrjub
inimtegevus koos muu loomastikuga
eemale ka suure osa lindudele ohtlikke röövloomi, kes eelistavad linnale loodusmaastikku. Sulekandjatele
tähendab see aga turvalisemat keskkonda.
Siiski ei väldi kõik röövloomad
linnu. Näiteks on paljud röövlinnud
end linnadesse või nende lähedusse
sisse seadnud ja käivad saagijahil just
14
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tegemist evolutsioonilises ajaplaanis
väga uudse keskkonnaga, kus sobilikud kombed pole veel geenidesse
kinnistunud, lindudel tuleb hoolega
õppida. Viletsamad õppurid langevad
loodusliku valiku roaks ja täisikka
jõuavad vaid kõige adekvaatsemad
tiivulised. Kasside ja vareste kõrval
on väga suur oht näiteks kiiresti liikuvad autod.
Tundub siiski, et paljudele linnuliikidele kaaluvad linnakeskkonna eelised üles puudused. Linn ei tähenda
üksnes vähe kiskjaid, vaid ka turvalisi
pesitsuskohti. Hulk suluspesitsejaid
linnuliike leiab linnas rohkelt ulualuseid näiteks kõikmõeldavates katusealustes või vanades pargipuudes.

Linnaelu terviseriskid. Mõnikord
soodustab suure hulga lindude
linna koondumine haiguste levikut.
Võrreldes loodusmaastikega on linn
tihti rohkem saastunud mitmesuguste mürgiste ainetega. Kas otse või
toiduahela kaudu võivad need mõjutada ka linde. Näiteks
on Tartus pesitsevad
rasvatihased maapiirTiivuliste röövloomade kõrval
konna liigikaaslastest
on linnades väga olulised
tuhmima kollase värneljajalgsed, nimelt kassid.
vusega [4]. Erekollase
sulevärvuse annavad
linnusulgedele karoteKa vareslased võivad ohustada
noidid, mida tihased saavad röövieelkõige maaspesitsevaid linnuliikuid süües. Linnas röövikuid napib,
ke (nt ööbikuid, punarindu, Tartus
selle üks põhjus võib olla just saasSupilinnas ka naerukajakaid) ja ka
tatus [3].
katustel pesitsevaid kajakaid ja tiire.
Keskkonnas leiduvad raskmetalSoomes on tehtud kindlaks, et inimlid võivad samuti suurt rolli mängitegevuse tõttu suusakeskuste läheda. Näiteks on teada, et kodutuvide
dusse koonduvate vareslaste rüüste
suplusvees leiduvad plii- ja tsingion põhjus, miks seal maaspesitsevaühendid vähendavad sulgedel elutte lindude pesitsusedukus ja arvukus
seva mikrofloora (bakterite jm pision väiksem kui asustusest eemal [6].
oleste) liigirikkust ja arvukust [1]. Et
Ent tiivuliste röövloomade kõrval
loomulik mikrofloora on enamjaolt
on linnades väga olulised neljajalglindudele kasulik, pärssides näiteks
sed, nimelt kassid. USAs langeb kastõvetekitajaid, siis võivad seesugused
side saagiks aastas 2,4 miljardit lindu
muutused häirida lindude sigimist,
[8]. Arv on suur, kuid jääb siiski tunkäitumist või immuunsüsteemi.
duvalt alla 12,3 miljardile kasside
söödud närilisele aastas.
Eriti ohtlik on linnaelu vähekogenud noorlindudele. On ju
nimelt linnas. Tallinnas on kanakullid juba võrdlemisi tavalised. Berliini
kesklinna on end sisse seadnud tuuletallajate asurkond, kes saab linnas
kenasti hakkama [7]. Röövlindudele
on linn tegelikult väga soodne toitumiskeskkond.
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Pesa aiapostis?
Miks ka mitte!

Foto: Michael Trolove / Wikimedai Commons

Miks on vaja linnalindudele tähelepanu pöörata? Linnade kiire arenguga on inimeste ja lindude vahelised konfliktid paraku sagenenud.
Ilmselt kõige tuntumad ja kulukamad
on lennuliiklusega seotud probleemid. Lennuväljad asuvad sageli linnade lähinaabruses või lausa linnas
sees. Lennuväljade madalmurune taimestik meelitab paljusid linnuliike,
kes otsivad seesugustelt aladelt toitu
(nt kajakad, kiivitaja, künnivaresed,
hakid). Ent kui kajakad välja arvata,
siis teised linnalinnud siiski üldiselt
väldivad lennuvälju tiheda liikluse ja
müra tõttu, inimesed omalt poolt
teevad kõik, et linnu pähe ei turgataks rumal plaan lennuväljal pesitsema asuda. Pigem põhjustavad lennuväljadel probleeme hoopis rändel olevad sulelised, kes pole paigaga harjunud ega oska teraslinde vältida.
Sagedamad linnalindude põhjustatud probleemid on lärm, mida võivad tekitada lindude ööbimisseltsingud või pesitsuskolooniad (nt Tartu
kesklinnas); väljaheited, mis häirivad
nii kohalikke kui ka turiste; inimeste
ründamine pesitsusperioodil.
Probleeme on püütud lahendada
väga paljude meetoditega. Need kõik
on mõeldud mõjutama mõnda neljast
tegurist, mis linnuasurkonna arvukust kujundavad: immigratsiooni
(sisse-

Tuulega pöörlev tuvipeleti meenutab oma suurte silmadega ohtlikku
röövlooma
rännet), emigratsiooni (väljarännet),
sündivust või suremust.
Immigratsiooni ja emigratsiooni mõjutatakse häirimismeetoditega: linde üritatakse suunata ühest
kohast teise või takistatakse uute lindude saabumist. Siia alla käivad kõikvõimalikud tehislikku või looduslikku päritolu helisignaalid (nt lindude hädakisa salvestised); mehaanilised tõkestusvahendid (võrgud, traadid), visuaalsed hirmutid (röövlindude kujud, mis võivad end ka aeg-ajalt
liigutada, läikivad objektid, õhupallid, millele on joonistatud suured silmad, klassikaline hernehirmutis jne).
Sageli paikneb probleem häiringu
tõttu linnamaastikul lihtsalt ümber,
ent ei lahene täielikult.
Häirimismeetodite suur pluss on
nende suhteliselt odav hind, kuid
häiringute mõju kestab vähe või
puudub sootuks. Näiteks saavad
vareslased väga kiiresti aru, kui
häiringuga ei kaasne tegelikku ohtu. Seepärast tuleb linde
häirida väga loominguliselt ja
kasutada mitut seadet korraga, näiteks nii audio- kui ka
visuaalseid hirmuteid.
Sündivust ja suremust mõjutavad
meetodid – näiteks pesade ja
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munade eemaldamine, toidust ilma
jätmine – on pikas plaanis tulemuslikumad, kuid ka mitu korda kulukamad, sest eeldavad ulatuslikku keskkonna muutmist või inimeste harimist. Näiteks parkides pesitsevate linnukolooniate puhul võib võtta pikaajalisse plaani, et pargipuid välja vahetades välditakse lindude lemmikpesapuuliike – meil on selline puu pärn.
Üldiselt pole võimalik esile tõsta
ühte ja kõikjal toimivat moodust, mis
aitaks lindudest lahti saada. Kõik oleneb konkreetsetest oludest.
1. Chatelain, M. et al. 2015. Experimental
exposure to trace metals affects plumage
bacterial community in the feral pigeon.
– Journal of Avian Biology 47: 1 – 9. doi:
10.1111/jav.00857.
2. Douglas, I.; James, P. 2015. Urban Ecology:
an Introduction. Routledge Taylor &
Francis Group, London and New York.
3. Eeva, T. et al. 2008. Environmental pollution affects the plumage color of Great tit
nestlings through carotenoid availability. –
Ecohealth. 5:328-37. doi: 10.1007/s10393008-0184-y.
4. Hõrak, P. et al. 2000. Growth conditions affect carotenoid-based plumage coloration of great tit nestlings. –
Naturwissenschaften 87: 460–464.
5. Jokimäki, J., Clergeau, P.; KaisanlahtiJokimäki, M.-L. 2002. Winter Bird
Communities in Urban Habitats: A
Comparative Study between Central
and Northern Europe. – Journal of
Biogeography 29: 69–79.
6. Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. et al. 2012.
Impacts of seasonal small-scale urbanization on nest predation and bird assemblages at tourist destinations. – Lepczyk,
C. A.; Warren, P. S. (ed.). Urban Bird
Ecology and Conservation. – Studies in
Avian Biology 45. University of California,
Berkeley, CA: 93–110.
7. Kübler, S.; Kupko, S.; Zeller, U. 2005. The
kestrel (Falco tinnunculus L.) in Berlin:
investigation of breeding biology and feeding ecology. – Journal of Ornithology 146:
271–278.
8. Loss, S. R.; Will, T.; Marra, P. P. 2013. The
impact of free-ranging domestic cats on
wildlife of the United States. – Nature
Communications 4:1396 DOI: 10.1038/
ncomms2380.
9. Reidinger, R. F.; Miller, J. E. 2013. Wildlife
Damage Management: Prevention, Problem
Solving & Conflict Resolution. The Johns
Hopkins University Press.

Marko Mägi (1978) on Tartu ülikooli linnuökoloogia teadur, kelle huvialad on
metsavärvuliste pesitsusökoloogia, linnalinnud ning inimeste ja lindude konfliktid. Praegu juhib ta Tartu kesklinnas tehtavat uuringut, kus jälgitakse häälpeletite
mõju künnivareste kolooniatele ja parkides ööbivatele vareslaste seltsingutele.
JUUNI–JUULI 2016 EESTI LOODUS |415|

15

Pilt: Rita Greer / Wikimedia Commons

Sõna lugu

Inglise multitalent Robert Hooke ja mikroskoop, millega ta avastas rakud. Tema andis neile ka ingliskeelse nimetuse cell oma 1665. aastal ilmunud raamatus „Micrographia“. Jakobsoni „rakkukesteni“ jäi siis veel 200 aastat

Kes võttis esimesena kasutusele
sõna rakk bioloogilise mõistena?
Rakk on tänapäeva bioloogias keskseid mõisteid.
Indogermaani keeltes tähistab rakku enamasti sõna,
mis algul on neis keeltes tähendanud kambrit või
kambrikest (ingl cell, sks Zelle, vn клетка jne1). Ilmselt
meenub paljudele siinkohal kunagine kooli üldbioloogiakursus, kus kirjeldati, kuidas inglise teadlane
Robert Hooke bioloogilised rakud avastas.
Mait Talts

K

ord 1665. aastal korgitükki mikroskoobi all vaadeldes märkas Hooke surnud,
seest tühjaks jäänud korgirakke, mis
sarnanesid tõepoolest mõnevõrra
kambrikestega. Alles hiljem avasta-
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ti, et rakke on tegelikult väga
mitmesuguse kuju ja talitlusega ning
et kõik elusolendid koosnevad nendest. Eluslooduse rakulise ülesehituse
teooria esitasid lõplikult 1830. aastatel saksa bioloogid Theodor Schwann,
Rudolf Wirchow ning Matthias Jakob
Schleiden, kes hiljem tegutses lühi-

Nimetus: Unna rakk;
olemus: ämber; arvatav aeg: 1850–1940.
Sellise kirjeldusega on see pisike,
20 cm läbimõõduga puitämber arvel
andmebaasis muis.ee.
„Rakuks“ nimetas vanarahvas näiteks pisikest
pütti, põit, vesivilli, selle
armi, kala ujupõit, kuse- või
sapipõit, kärjekannu, herilase pesa ja
mulli

Foto: Hiiumaa muuseumid / muis.ee

Leedu keeles levinud bioloogilist rakku
tähistava sõna lastelė vaste võiks olla
pigem puurike.
1
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kest aega Tartu ülikoolis õppejõuna. Mõistagi oli tolleks ajaks nimetus „kambrikesed“ olnud juba pikemat
aega kasutusel.
Eesti ja soome keeles on bioloogilise
raku tähenduses tarvitusel teistsuguse
etümoloogilise taustaga sõnad: rakk
ja solu. Soome solu võttis teadaolevalt
1858. aastal kasutusele arsti haridusega kultuuritegelane, „Kalevala“ koostajana tuntud Elias Lönnrot. See sõna
tulenevat vanast skandinaavia laensõnast sola, mis esialgu tähistas „väikest, metsa või võsaga piiratud lagendikku või heinamaad“, õigemini on
solu lähtunud selle sõna deminutiivvormist solukka (Kaisa Häkkinen,
Nykysuomen etymologinen sanakirja,
2004). Eesti keeles on sõna rakk tänapäevani tarvitusel ka mittebioloogilises tähenduses (nt rakk pihus, rakkus
käed või parteirakuke), ent enamasti
kasutame seda siiski bioloogia mõistena. Kuid kes ja millal võttis selle mõiste esimesena tarvitusele, on senini jäänud üsnagi ebaselgeks.
Kirjasõnast võib leida mitmesuguseid oletusi. Professor Kalju
Põldvere on enda tõlgitud raamatu
„Rakubioloogia“ eessõnas maininud,
et sõna rakk tõi eesti keeles bioloogiaterminina kasutusele Friedrich
Reinhold Kreutzwald
[11: 3].
Johannes Piiper seevastu kinnitab
oma „Biologialiste kirjade“ teises osas
[14: 24], et „Juhan Kunder oli esimene, kes kodumaa teaduslikus kirjanduses elulisi üksusi „rakukesteks“
nimetas“. Oma põhjalikkuse poolest
tuntud loodusteaduste ajaloo uurija
Vello Paatsi väidab aga oma doktoritöös, et sõna rakk võttis tarvitusele
Johann Heinrich Rosenplänter juba
1841. aastal [12: 68].
Kellel neist siis lõpuks õigus on?
Vahest tuleb mõiste kasutusele võtjaks pidada hoopis kedagi neljandat? „Eesti etümoloogiasõnaraamat“
(2012) nendib üksnes, et „Tähendus
’organismi põhiline ehitusosa’ on
sõnale antud kirjakeeles“, viitamata
konkreetselt kellelegi.

Johann Heinrich Rosenplänteri tõlgitud Georg Friedrich Seileri „Wäike uus koliramat“ jäi paraku käsikirja (Pernau, 1841), selles tähistab sõna rakk kopsualveoole

põit, vesivilli, selle armi, kala ujupõit,
kuse- või sapipõit, aga ka kärjekannu,
herilase pesa, mõnes murdes ja liivi
keeles (rak) isegi väikest puuämbrit
(Eesti etümoloogiasõnaraamat, 2007,
lk 417). Sõna ei tohi segi ajada sõnaga
rakk (om raki), mis tähendab väikest
koera (tänapäeva slängis rakits)2. See
sõna leidub juba Heinrich Gösekeni
eesti keele õpiku saksa-ladina-eesti
sõnastikus 1660. aastast.
Ferdinand Johann Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu hilisemas, Jakob
Hurda ümbertöötatud versioonis (1893,
veerg 923) on sõna rakk ühe võimaliku vastena ära toodud saksa Zelle, mis
nüüdissaksa keeles tähistab muu hulgas elusrakku. Näitena on siiski märgitud vaid mesilase kärjekann (Honigzelle,
Bienenzelle). Varaseimas Wiedemanni
sõnaraamatu väljaandes puudub vaste
Zelle aga sootuks (1869, veerg 1019).

Ka liitsõna sabarakk tuleneb tegelikult
sõnast rakk : raki, kuigi seda on hakatud
enam levinud vormi eeskujul käänama
sabarakk : sabaraku.
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Eesti rahvakeeles on sõna rakk (om
raku, os rakku) tähendanud algul nii

Ado Grenzsteini „Eesti sõnaraamatus“ (1884) on sõna rakk bioloogiaterminina kenasti olemas. Grenzstein
kirjeldab raku mõistet (Thier- und
Planzenzelle) niiviisi: „väike põie-, mullisarnane kotike, millest kõik looma ja
taime keha on kokku pandud“.
Üks sõnaraamatutest millegipärast kõrvale jäänud sõna rakk tähendus on mull. Ida-Eesti murdealalt
Iisakust on üles kirjutatud näiteks
lause: „Vesi on rakuline (s.t mullitab –
M. T.), kui kiema hakkab“ (Valdek Pall,
Idamurdesõnastik, 1994).
Rõugevilli tähenduses on sõna
rakuke kasutanud juba Otto Wilhelm
2
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Sõna lugu

Rosenplänter tõlkis 1841. aastaks eesti
keelde kooliõpiku, mis jäi küll käsikirja [15]. Selles tähistab sõna rakuke
(vanas kirjaviisis rakkukene) kopsualveoole, s.t kopsutorukeste imepisikesi tipusompe [15: 19]. Seega ei tarvitanud Rosenplänter veel raku mõistet
tänapäevases bioloogilises tähenduses, küll aga oli ta andnud sõnale rakk
rahvakeelest erineva tähenduse, mis
võis hilisemat terminina kasutuselevõttu mõjutada. Huvitav on siinkohal tõdeda, et 1880. aastatel, kui rakk
oli bioloogiaterminina juba käibel, on
sõna rakukesed ometi veel kasutatud
ka süljenäärmete vastena ühes populaarses kirjutises „Toidud ja nende valmistamine“ (Eesti Postimees, 1886,
11. okt.).
Kreutzwaldi varasemat rohkearvulist meditsiinikirjandust (näiteks „Lühhikenne öppetus terwisse hoidmissest“, „Ma-ilm ja mõnda“,
„Sipelgas“ I ja II ning kalendrikirjandus) läbi vaadates pole ma aga leidnud ühtki viidet sõna rakk tarvitusele tänapäevases bioloogilises tähenduses, kuigi arstist Lauluisale kuulub
paljude loodusteaduslike oskussõnade, nagu „hapnik“, „süsinik“, „vesinik“,
„lämmastik“, „põletik“, „palavik“ jne
kasutuselevõtu au.
Samuti ei leia ühtki viidet sõna rakk
kasutusele seni kõige põhjalikumast
Kreutzwaldi sõnavara käsitlevast uurimusest [5]. Küll aga õnnestus avastada, et oma raamatus „Teejuhhataja
Ämma-kooliliste õppetuse jures“ (1852)
on Kreutzwald sõnaga looma-rak kirjeldanud lootepõit [9: 21]. Muide, sõnaga loom tähistab Kreutzwald selles raamatus loote mõistet. Eostamine on tal
näiteks „looma-iddusamine“ või „looma-iddutsemine“ [9: IV], looteveed
„loomaveed“ [9: 20].
1867. aastal on Jakob Hurt ühes
pikemas kalendriloos kirjutanud
vererakkudest (verelibledest) kui
„veretäpikestest“ [2: 32]. Seda kirjakohta tuleb ilmselt pidada esimeseks
katseks võtta rakkude kohta kasutusele eestikeelne termin.
18
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Varaseim sõna rakk
(rakuke)) tarvitus nimelt elusraku tähenduses, mida siinkirjutajal on õnnestunud leida, pärineb aga hoopis Carl
Robert Jakobsonilt.
Raamatus „Teadus ja
seadus põllul“ I jagu
[4: 141] kirjeldab ta
muu hulgas taimede
rakulist ülesehitust. Juttu
tehakse taimede koosnemisest „rakkukestest ehk terakestest“. Hea tahtmise korral võib neis
„terakestes“ näha vihjet Hurda „täpikestele“.
Jakobson on taimekudesid kirjeldades võtnud kasutusele muidki huvitavaid termineid, nagu „kärg“ (kude),
„kärjekoutus“ (rakukiht), „mähjakoutus“ (floeem) ja „kidukoutus“ (ksüleem). Kreutzwald ja Jakobson pidasid tookord uute sõnade loomise
pärast maha isegi üsna ägeda vaidluse ajakirjanduses (vt Eesti Postimees,
1869, 3. dets. ja 24. dets). Sõna rakuke
polnud selles sõnasõjas kõne all, küll
aga hulk teisi peamiselt orgaanilise
keemia ja mineraloogia valda kuuluvaid uudissõnu.
Eelnimetatud raamatus märkis
Jakobson oma sõnaloome kohta, et
eelkõige huvitas teda see, kas vastav termin on rahvakeeles juba olemas (Eesti Postimees, 1869, 24. dets.).
Küllap oli siis „rakukese“ terminit
kasutusele võttes Jakobsoni silme ees
mullike, põieke või kärjekann. Viimase
võimaluse kasuks kõneleb asjaolu, et
oma „Kooli lugemise raamatu“ esimeses osas kirjutab Jakobson hallitusseente paljunemisrakkudest ehk eostest kui „kärjekestest“ [3: 83].
Ka Jakob Permann kirjutab oma
Hermann Friedrich August Lange,
Kunderi ja teiste järgi koostatud kihelkonnakoolide loodusloos Jakobsonile
viidates rakkudest kui „kärgedest“ või
„mullikestest“ („Terve taim on seest
kärjeline, s.o. ta on kärgedest, mitmesugustest rakukestest või mullikestest, mis nii veikesed on, et nendest
üksi suurendamise klaasi varal aru
võib saada“) [13: 192].

Bioloogilise mõiste rakk
kasutuselevõtjaks
tuleb praeguste
andmete järgi
pidada Carl Robert
Jakobsoni

Eesti ajaloomuuseum / muis.ee

Masing (Marahwa Näddala-Leht,
1821, 4. mai).

Rakke kujutav joonis Carl Robert
Jakobsoni raamatus „Teadus ja seadus
põllul“ (1869). Kärjekoutus tähendab
Jakobsonil rakukihti

Juhan Kunderi „Weike Looduse
õpetus“ ilmus kümme aastat pärast
Jakobsoni õpikut ja seal on samuti sõnaselgelt juttu tehtud taimerakkudest [6: 82]. See raamat võeti juba
omal ajal vastu üsna hästi3. Ilmselt
just Kunderi teose toel läks termin
„rakuke“ bioloogilise raku tähenduses üldisemalt käibele ja tõrjus kõrvale muud variandid. Üsna varsti tõlgiti
see raamat ka läti keelde [8].
Mõned aastad pärast raamatu
„Weike Looduse õpetus“ trükivalgust
näinud Kunderi „suure“ (kolmeosalise) loodusloo teises osas kirjeldab
ta taimerakkude elu ja talitlust juba
pikemalt [7: 14–17]. Ühtlasi mainib
Kunder sedagi, et ka loomade ning
„kõige vähemate elukate ja taimekeste“ (ilmselt pidas ta silmas baktereid,
algloomi ja üherakulisi vetikaid) keha
koosneb niisamuti rakkudest [7: 14].
Kogu elusmaailma rakulisest ülesVt Heinrich Rosenthali siseretsensioone Eesti kirjameeste seltsile Eesti kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis: fond 169 M371:20 ja fond 12 M10:22).
3
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Jakobsoni talumuuseum / muis.ee

Suuresti tänu Juhan
Kunderi raamatutele
läks „rakk“ laialt käibele ja tõrjus kõrvale
„algosised“, „algolevused“, „elementaarorganismused“ ja
muud variandid

Üherakulised organismid Peeter Hellati
raamatus „Tervise õpetus“ (1891). Sõna
„rakk“ oli siis juba juurdunud ja raamatus tarvitusel. Toona tuntud saksa
evolutsionisti Ernst Haeckeli teooria
kohaselt „elas“ ookeani põhjas alglima
(Urschleim), midagi elus ja eluta aine
vahepealset, millest pidevalt justkui
elusrakke juurde tekkis

ehitusest kirjutab ühes 1883. aasta
Sakala artiklis ka keegi A.M.W.
(Sakala, 1883, 27. apr.). Mõned aastad
hiljem kirjutas loomaarstiteaduse üliõpilane Andrei Ollino ajakirjas Linda
juba pikemalt üherakulistest organismidest (Linda, 1888, nr 6).
Seega võime väita, et alates Kunderist ongi rakk terminina eesti keeles
juurdunud. Kuid veel eelmise sajandi
alguse loodusloolistes rahvaraamatutes on „rakukeste“ kõrval samas tähenduses kasutusel olnud näiteks sõnad
„algosised“, „algolevused“ ehk „elementaar-organismused“ [1: 11].
Sõna rakuke üldisem tähendus
millegi koostisosa või elementaarse üksusena (näiteks parteirakuke) tundub seega olevat bioloo-

gilisest tähendusest noorem. Nii näiteks on enne
Esimest maailmasõda
eesti keelde tõlgitud
Valerian Lunkevitschi
raamatus „Vesi“ sõnaga rakuke tähistatud
sisuldasa väikseimat
aineosakest ehk siis
aatomit või molekuli (raamatus kõneldakse „weeauru-rakukestest“)
[10: 21]. Kõrvalepõikena
olgu mainitud, et ajalooliselt
vanim eestikeelne pisimat füüsikalist
aineosakest tähistav termin on juba
Johan Georg Schwartzi „Wisikast“
[16] kasutusel olnud lõunaeestikeelne
jaokene (temal jaukene)4.
Huvitav on seegi, et läti keeles on
elusrakku tähistaval sõnal šūna (vahel
ka deminutiivses vormis šūniņa) peaaegu samasugune etümoloogiline
taust nagu eesti sõnal rakk. Ka see
sõna on tähendanud rahvakeeles nii
mesilase kärjekannu kui ka vahumulli, märgib tänapäeva läti keeles
peamiselt bioloogilist rakku, aga ka
näiteks mõistet „poliitiline rakuke“.
Siiamaani kõige varasem sõna šūniņa
tarvitus elusraku (konkreetsemalt
ajuraku) tähenduses, mis Läti kolleegidel on õnnestunud leida, pärineb
1888. aastast (Dienas Lapas Feletona
turpinajums, 1888, 12. Febr.).
1882. aastal ilmunud Juhan
Kunderi raamatu „Weike Looduse
õpetus“ lätikeelses väljaandes [8] on
bioloogilise raku vastena kasutatud
veel sõna kambarītis (’kambrike’),
samamoodi nagu teistes indogermaani keeltes. Seega võib oletada, et lätlaste termin on pigem sündinud eesti
termini mõjul, mitte vastupidi.
Kokkuvõtteks tuleb ilmselt tunnistada, et esimesena võttis sõna rakk
bioloogiaterminina kasutusele tõenäoliselt Carl Robert Jakobson, kuigi
Johann Heinrich Rosenplänteril (ja
omal kombel ka Kreutzwaldil) oli teatav osa sõna kujunemisel rahvakeelsetest tähendustest erinevaks erialaterminiks. Ent võimalik on ka mõni ootamatu avastus, mis siin käsitletu hoopis
uude valgusesse võib asetada.
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Mait Talts (1964) on kultuuri- ja teadusloolane, Leedu teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse liige ja Läti teadusajaloo
ja teadusfilosoofia ühenduse välismaine
toetajaliige.
4

Nii nagu Schwartz tuletas lõunaeestikeelsest sõnast jagu deminutiivi jaokene,
on tänapäeval samas tähenduses käibel
põhjaeesti sõna osa deminutiiv osake(ne).
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Aasta orhidee

Tumepunane neiuvaip
on Eesti tavalisemaid orhideid
Ülle Jõgar, Tiiu Kull

E

esti orhideekaitse klubi on
valinud tänavuse aasta käpaliseks tumepunase neiuvaiba
(Epipactis atrorubens). Aasta orhideed valiti juba seitsmendat korda.
Eestis asustab tumepunane neiuvaip tihedamalt läänesaari ja mandri lääne- ning põhjaosa kuni IdaVirumaani. Lõuna-Eestis tuleb ta
arvata pigem haruldaste liikide hulka.
Neiuvaiba perekonnas on maailmas kirjeldatud üle 70 liigi, neist 25
leidub ka Euroopas. Tuleb aga mainida, et perekonna taksonoomia on
väga keeruline: leidub palju hübriide
ja kirjeldatud on rohkesti liigisiseseid
teisendeid ja muid alamtaksoneid.
Eestis kasvab kolme liiki neiuvaipu: tumepunane, soo- ja laialehine neiuvaip. Soo-neiuvaip on Eesti
orhideekaitse klubi vapilill. Aeg-ajalt
võib looduses ette tulla nende hübriide. Kolme liiki on kerge eristada õitsemise ajal, kuna nende õied
on eri värvi. Tumepunasel neiuvaibal
on õied tumepurpurvioletsed kuni
roosakaspunased, soo-neiuvaibal on
huul valge, punakate joontega, teised õiekattelehed rohekaspunased või
pruunid ning laialehisel neiuvaibal
roosakasrohekad.
Rainar Kurbel on Eestist leidnud
ka väga haruldase tumepunase neiuvaiba kollaseõielist vormi Epipactis
atrorubens var. lutescens.
Tumepunane neiuvaip on lühikese jämeda risoomiga mitmeaastane taim. Risoom paikneb mullas peaaegu rõhtsalt ja sellest saavad alguse arvukad lisajuured. Tavalised on
kahest-kolmest võsust, harva kuni
viiest võsust koosnevad puhmikud,
mis moodustuvad vegetatiivse paljunemise tulemusena.
Taime kõrgus jääb vahemikku
20
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Tumepunase neiuvaiba ulatuslik levila ulatub Lääne-Euroopast Siberini

Tumepunase neiuvaiba levik Eestis; kasutatud on 6’ × 10’ ruudustikku (ligikaudu
9 × 11 km) [7]
20–80 cm, olenedes mulla viljakusest,
valgusoludest ja veerežiimist kasvukohal. Vars on püstine, pisut võnklik, punakasvioletne ja ülemises osas
tihedalt lühikarvane. Varre alusel asub
kaks kuni neli tuppe meenutavat lehte.
Lehed on renjad ja karedad ning

asetsevad varrel kahe vastaku reana.
Leheservi ja -roodusid ilmestavad pisikesed näsad. Alumised varrelehed on
elliptilised või ümar-elliptilised, lühikese terava tipuga. Lehtede pikkus on
3–7 cm, laius 2–3,5 cm. Lehtede alusel asetseb umbes sentimeetripikku-
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Tumepunase neiuvaiba nimetusi eri keeltes
• Liigi ladinakeelne epiteet on
atrorubens; ater tähendab
musta ja rubens punast, viidates õie tumepunasele värvusele.
• Ladina Epipactis atrorubens
• Rahvapärased nimetused hurmeline neiuvaip, liiva-neiuvaip
• Soome tummaneidonvaippa
• Inglise Royal Helleborine, Darkred Helleborine
• Saksa Braunrote Stendelwurz,
Rotbraune Stendelwurz, Dunkel
rote Stendelwurz, Schwarzrote
Stendelwurz, Braunroter
Sitter, Schwarzroter Sitter,
Strandvanille, Vanilleständel
• Rootsi purpurknipprot
• Vene дремлик темно-красный
ne punakasvioletse varjundiga tupp.
Ülemised lehed, mis hoiduvad püsti,
on väiksemad ja kitsamad. Need ei
ulatu enamasti õisikuni.
Ühekülgne pikk õisik jätab pigem
hõreda mulje. Tavaliselt kuulub sellesse 10–25 õit. Õisikutelg on tihedalt
lühikarvane. Süstjad kandelehed on
kas õie pikkused või sellest lühemad,
alumine kandeleht võib olla teistest
tunduvalt pikem (kuni 5,5 cm).
Suhteliselt väikesed õied on tumepurpurvioletsed kuni roosakaspunased. Väga harva tuleb ette valgete
õitega isendeid. Karvased 2,5–4 cm
pikkused õieraod hoiduvad alaspidi.
Õiekattelehed on laiuvad, munajad ja
teravatipulised; välimised külgmised
5,5–8 cm pikad, väljastpoolt lühikarvased; välimine keskmine ja seesmised külgmised veidi lühemad. Huul on
teistest õiekattelehtedest veidi lühem.
Vili on umbes sentimeetripikkune
äraspidimunajas lühikarvane kupar,
mis hoidub rõhtsalt või veidi allapoole. Väikesed ilma endospermita seemned levivad tuule abil [8].
Tumepunase neiuvaiba välistunnuseid ja populatsioone on uuritud
Läänemere ranniku lähedal Poolas
kolmes kasvukohas. Võrreldi isendite kõrgust, lehtede arvu, suurima
lehe laiust, õisiku pikkust, õite hulka

Tumepunase neiuvaiba purpurvioletseid kuni rooskaspunaseid õisi kandev vars
on samuti punakat tooni
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◊. Tumepunase neiuvaiba leiukohti
maakondade kaupa
Maakond
Hiiu
Saare
Lääne
Harju
Lääne-Viru
Rapla
Ida-Viru
Pärnu
Järva
Jõgeva
Tartu
Põlva
Valga
Võru
Viljandi
KOKKU

Leiukohtade
arv
206
147
66
36
26
15
15
13
13
13
6
2
1
–
–
559

õisikus, kõrglehtede pikkust ja laiust,
kuid ka populatsioonide koosseisu.
Õitsevate isendite osatähtsus asurkonnas ulatus ühest kolmandikust
kahe kolmandikuni ja noorte juveniilsete, s.o ühe ja kahe lehega isendite osakaal jäi igal pool alla 20% [10].
Levik ja kasvukoha eelistused.
Tumepunane neiuvaip on levinud peamiselt Euroopas, tema levila ulatub põhja pool polaarjooneni ja
Skandinaavias isegi üle selle. Põhjalahe
piirkonnas see liik puudub ja Soomes
on väga haruldane. Samuti puudub
ta Vahemere-äärses igihaljas tsoonis.
Ida pool leidub seda liiki Kaukaasias,
kohati Lääne- ja Ida Siberis ning KeskAasias. Mägedes kasvab kõnealune liik
kuni 2500 m kõrgusel.
Eestis on keskkonnaregistris kirjas 589 tumepunase neiuvaiba leiukohta, millest 558 on registriobjektid.
Enamjagu neist asub Lääne-Eestis (◊).
Kesk-Euroopa andmetel eelistab
tumepunane neiuvaip poolvarjulisi
kuivi kasvukohti aluselisel ja toitainevaesel mullal. Pigem sobivad talle
merelise kliimaga alad [3].
Eestis võib seda liiki pidada valguslembeseks. Meil kasvab tumepunane
neiuvaip väga kuivadel kasvukohtadel. Vaatlusalust liiki on leitud rannikuluidetelt, rannavallidelt ja -männi22
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Tumepunase neiuvaiba kasvukohad paistavad silma hõreda taimestiku ning kuiva
ja toitainevaese mulla poolest
kutest, loometsadest, kuivadelt looniitudelt, klibukadastikest ning -vallidelt, puisniitudelt ja vallseljandikelt.
Kõrvutades liivaste ja klibuste elupaikade populatsioone, ei ole leitud olulisi populatsiooni koosseisu erinevusi
[9]. Kuna see liik eelistab kasvada lubjastel muldadel, tuleb teda sagedamini ette läänesaartel, mandri lääne ja
põhjaosas.
Inimtegevuse suhtes on liik teatava piirini ükskõikne (hemeradiafoor).
Seda laadi taimi, sealhulgas tumepunast neiuvaipa, leidub sageli just
vähese inimmõjuga kooslustes.
Tumepunast neiuvaipa, nagu ka

des. Põlevkivituhk sisaldab peaaegu
kõiki perioodilisustabeli elemente, k.a
raskmetalle, ja tsingikaevandused on
nende poolest eriti rikkad. Esmapilgul
võib käpalistele meeltmööda olla aluseline kasvusubstraat ja küllap sobib
ka asjaolu, et teisi taimeliike, s.o konkurente leidub vähe [11, 12].

Lõhn ja tolmeldajad. Tumepunane
neiuvaip, keda tolmeldavad peamiselt
kimalased, meelitab neid oma tumepunase värvuse ja meeldiva mandlilõhnaga, eraldades bensaldehüüdi
(C6H5CHO). See lõhn ahvatleb paljusid tolmeldajaid, teiste hulgas mesilasi, öölasi, lihakärbseid ja lepatriinusid.
Kui tolmeldajaid
Eesti orhideekaitse klubi kutsub
on mitu ja nad käiloodushuvilisi üles teatama tume
vad eri liikide õitel,
punase neiuvaiba leiukohtadest Eestis.
võib osa õietolmust
kaduma minna ebasobivate õiekülastahalli käppa ja teisi sõrmkäppi, on jate tõttu. Liikide puhul, mis on spetleitud kasvamas ka inimtegevusest sialiseerunud kitsamalt (näiteks laiatugevasti mõjutatud aladel: Kohtla- lehist neiuvaipa tolmeldavad herilased
Järve poolkoksimägedel, rekultivee- ja vapsikud), on suurem tõenäosus, et
ritud karjäärialadel, aherainemägedel emakasuudmele kantakse sobiv ehk
ja tuhaplatoodel. Poolas on kõnealust sama liigi õietolm [2: 97].
liiki märgatud tsingikaevanduste piirNeiuvaipu tolmeldavad kiletiikonnas [6].
valiste (Hymenoptera) seltsi ühisEi ole täpselt teada, miks kasvavad herilaste (Vespidae) sugukonkäpalised sellistes ekstreemsetes olu- da kuuluvad liigid: metsaherilased
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(Dolichovespula), ahasmesilased
(Halictus), kodu- ehk meemesilased ja sirelased. Peale selle mitut
liiki maaherilased (Vespula arenaria,
V. consobrina, V. vidua) ja kärjeherilane (Polistes fuscatus) [13].
Mükoriisa. Tumepunase neiuvaiba juurtest on leitud mitmeid seenerühmi, nii orhidoidset mükoriisat kui ka ektomükoriisat moodustavaid seeni, nagu narmasnutt
(Inocybe), trühvel (Tuber), tulasnell (Tulasnella) jt perekonnad,
millel pole eestikeelseid nimetusi (Leptodontidium, Phialophora,
Wilcoxina)
[1],
kaevurliudik
(Geopora ooperi) ja Trichophaea
woolhopeia, kusjuures samad seened on levinud nii saastatud elupaikades, nagu tuhamäed, kui ka looduslikes elupaikades [12].
Umbes 60% lämmastikust saab
tumepunane neiuvaip seensümbiondilt; süsiniku hulk aga piirdub umbes
15% – selle poolest ei erine kõnealune
liik ümbritsevatest mitteorhideedest
kuigivõrd [1]. Siiski on tegemist selgelt
segatoitelise ehk miksotroofse liigiga, kes fotosünteesib ise, kuid kasutab
suurel määral ka seeni.
Eestis on tumepunane neiuvaip kolmanda kaitsekategooria liik. Eesti
ohustatud liikide punase nimestiku
(2008) järgi on see liik meil soodsas seisundis. Enne 1971. aastat Eestis
registreeritud leidudest on käpaliste
sugukonna kaitse tegevuskava andmetel 16% praeguseks kadunud, peamiselt kasvukohtade võsastumise tõttu.
Tumepunase neiuvaiba alleshoid on üks kaitse eesmärke näiteks
Tareste, Odalätsi, Kurese, Vormsi,
Järve luidete, Aegna ja Sarve maastikukaitsealal, Varangu, Haavassoo ja
Kalana looduskaitsealal ning Keibu–
Ristna hoiualal.
Eesti orhideekaitse klubi kutsub
loodushuvilisi üles teatama tumepunase neiuvaiba leiukohtadest Eestis.
Teavet nende kohta saab igaüks sisestada loodusvaatluste andmebaasi
(LVA) loodus.keskkonnainfo.ee/lva/
veebilehe või vastava nutirakenduse
kaudu.
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Samblikud

Hooldatud Laelatu puisniit Läänemaal Virtsu lähedal on Eesti tuntumaid puisniite

Puisniidusamblikud
vajavad valgust

Samblikud Eesti poollooduslikes kooslustes I
Puisniidud on tuntud kui erakordselt liigirohked kooslused:
just seal on ühel ruutmeetril tehtud kindlaks suurim soontaimede liigirikkus Euroopas. Aga puisniidud on samavõrra olulised elupaigad ka puudel kasvavatele (epifüütsetele) samblikele. Nagu niidutaimed ei kannata ka nemad võsa pealetungi, seetõttu tuleb nende elupaiga eest hoolt kanda.
Ede Oja, Inga Jüriado

A

astatuhandeid kestnud ekstensiivne karjatamine ja
niitmine on puisniitudel
loonud elupaiku paljudele organismidele. Nagu teada, on puisniitude
24
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seisund praegu nukravõitu: nende
pindala on võrreldes kõrgajaga
18.–19. sajandil drastiliselt vähenenud [3]. Muutused elupaigas –
puisniitudel eelkõige võsastumine –
mõjutavad ka seal elavaid organisme,
sealhulgas samblikke.

Artiklisarja esimeses osas tutvustame puisniitu kui samblike väärtuslikku elupaika ja kirjeldame samblikukoosluse kujunemist mõjutavaid
tegureid. Heidame pilgu sellele, millised muutused leiavad samblikukooslustes aset, kui puisniit võsastub, ja
anname nõu, mismoodi hooldada
puisniite samblike seisukohalt.
Mis on samblik? Samblike olemusest
on Eesti Looduse veergudel põhjaliku
ülevaate andnud Ave Suija 2007. aastal [7]. Tuletame siiski üht-teist meelde. Samblik on omamoodi liitorganism, kus mutualistlikes ehk vastas-
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Puru-väävelsambliku mõjul muutuvad
paksu korbaga tammede tüved kollaseks

Puisniidu vanadel lehtpuudel võib leida
kolmandasse kaitsekategooriasse arvatud harilikku neersamblikku, mis on
samuti vääriselupaiga indikaatorsamblik

Kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluv vääriselupaiga
indikaatorsamblik rant-tünnsamblik eelistab kasvada puisniidu
vanadel tammedel (suurendus 9 x)
samblikest Eestis [4]. Nende hulgas
on ka hulk Eestis haruldasi, punase nimistu ohukategooriatesse kuuluvaid ja kaitsealuseid samblikke, mis
on peaaegu veerand (24%) kõigist
puisniitudelt leitud liikidest [4].
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ag

Samblikud puisniidul. Samblikuuurijal ehk lihhenoloogil pole põhjust puisniidul maha vaadata, sest
lopsakas liigirikas rohustu ei lase aeglasekasvulistel ja tihti ka madalamatel
samblikel puisniidul maapinda asustada. Seda enam pakuvad huvi suured ja vanad, paksu korbaga puud.
Epifüütseid ehk puudel kasvavaid samblikke võib puisniitudelt ja
-karjamaadelt leida kokku 172 liiki,
s.o umbes 36% kõigist epifüütsetest

Puisniidu tammedel kasvab kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluv
vääriselupaiga indikaatorsamblik harilik
kopsusamblik

Sa

tikku kasulikes suhetes elavad koos
seen ja vetikas või tsüanobakter.
Sambliku keha nimetatakse talluseks, millest enamiku hõlmab seenkomponent. Sambliku tallus võib
olla jagunenud harudeks ja moodustada põõsakujulise kasvuvormi või olla lame ja lapik
ning jagunenud servades hõlmadeks. Väga pisikestel samblikel on sageli vaid koorikut või
kirmet meenutav tallus.
Samblikke aetakse sageli segi
sammaldega, sest nad kasvavad
tihti samades kasvukohtades, läbisegi ja on ühesuurused. Samblad on
aga eostaimed, neil on eristatavad varred ja lehed ning värvuselt on nad valdavalt eri tooni rohelised.

Foto: Liis Marmor

Foto: Liis Marmor

Puisniidu vanade lehtpuude koorepragudes kasvab nööpnõela meenutava
viljakehaga lumi-nuisamblik. See kuulub
kolmandasse kaitsekategooriasse ja on
vääriselupaiga indikaatorliik
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to:
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Peale selle on paljud ohustatud
samblikud arvatud vääriselupaiga
indikaatorsamblike nimekirja, seega
on nende samblike kasvukohad väärtustatud kui paljude teiste ohustatud
organismide elupaigad.
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Samblikud

Oj

a

Kollane lõhnasamblik kasvab puudel
valgusküllastel niitudel. Enamik
epifüütseid suursamblikke
on valguslembesed

Ed

e
t
Fo

Erisugused eelistused. Puisniidu
epifüütsete samblikukoosluste kujunemisel mängivad rolli erilaadsed
keskkonnategurid, kuid esmatähtsad
on seal kasvavad puud, sest samblikel on oma eelistused nii puukoore
sileduse, happesuse kui ka puuliigi
kohta [5, 6].
Seetõttu on mõni liik levinud
paksu korbaga puudel, teised aga
puude siledamal koorel, neutrofüüdid
eelistavad peaaegu neutraalse reaktsiooniga puukoort (pH 6–7), atsidofüüdid jällegi happelisema koorega
puid (pH alla 6). Need koore omadused on seotud ka puude vanusega,
mis mängib samblike peremehe valikul suurt rolli [5, 6].
Kõige enam kasvab eri liiki samblikke tammetüvedel: 97 liiki [4].
Eelkõige on puisniidu suured tammed olulised kaitsealustele samblikele. Huvitaval kombel on Rootsi
teadlased teinud kindlaks, et Eesti
puisniidu tammedel kasvab enam
ohustatud samblikke kui Gotlandi
tammedel [8].
Kaitsealustest samblikest võib
puisniidu vanade laialehiste puude
koorepragudest leida teise kaitseka26
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Nööpnõela
meenutava viljakehaga pisisamblik Chaenotheca trichialis eelistab varjulisemat kasvukohta,
seetõttu võib teda leida võsastunud
puisniidu puudelt (suurendus 9 x)

Sa

Valgusküllastel puisniidu
puudel kasvab rippuvat
põõsakest meenutava tallusega harilik rihmsamblik
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tegooriasse kuuluvat rusket nuisamblikku (Sclerophora coniophaea) ja kolmandasse kaitsekategooriasse arvatud lumi-nuisamblikku (Sclerophora
pallida). Vanadel tammedel kasvab
kolmanda kaitsekategooria liik ranttünnsamblik (Cyphelium inquinans).
Samuti kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluvad harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), suur
nööpsamblik (Megalaria grossa) ja
harilik neersamblik (Nephroma parile) on peale tammede levinud ka teistel lehtpuudel, nagu saared, vahtrad ja
vanad haavad [5].
Puisniidu tammedega seotud
samblikest võib eelnimetatud kaitsealuste samblike kõrval esile tuua
Eestis tavalisemaid liike, nagu koorepragudes kasvavad nööpnõelalaadsete viljakehadega pisisamblikud
Calicium salicinum ja Chaenotheca
trichialis, tamme tüve kollaseks värviv terakestest koosnev puru-väävelsamblik (Chrysothrix candelaris), samuti terakestest koosnev, aga
hallika tallusega löövesamblikud
(Lepraria incana ja L. lobificans) ning
kibedat samblikuainet sisaldav kibe
lumisamblik (Pertusaria amara).
Suurematest samblikest eelistavad

o:

puisniidu tammedel kasvada näiteks
lehtja tallusega kollane härmasamblik ja kare härmasamblik (Physconia
enteroxantha ja P. perisidiosa).
Armastavad valgust. Puukoore
omaduste ja puuliigi kõrval mõjutavad puisniidu epifüütseid samblikke
väga suurel määral kasvukoha valgusolud.
Enamik epifüütseid samblikke
eelistab kasvada hooldatud valgusküllastel puisniitudel. Kui niit kasvab võssa, väheneb samblike liigirikkus tunduvalt, näiteks Mädapea puisniidu hooldatud alal kasvab 53 liiki
samblikke, ent võsastunud osas on
neid vaid 31 [5]. Ka Rootsi puisniitudel tehtud uuringute järgi on kinnikasvanud puisniidu samblike liigirikkus väiksem [1].
Vohava võsa tõttu ei kao üksnes
liigid, vaid samblikukooslus teiseneb. Hooldatud puisniitudel kasvavad enamasti valguslembesed samblikud, millest suur osa on suursamblikud, näiteks rippuvat põõsakest
meenutava tallusega kollane lõhnasamblik (Evernia prunastri) ja harilik rihmsamblik (Ramalina farinacea) või lameda lehtja tallusega
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vagu-lapiksamblik (Parmelia sulcata). Võsastunud puisniitudelt leiame
aga peamiselt varjutaluvaid kirmetaolise tallusega pisisamblikke, nagu
Chaenotheca trichialis ja Lepraria
incana [6].
Ka regionaalsus mängib samblikukoosluste tekkes tähtsat rolli.
Suurimad on erinevused Lääne- ja
Ida-Eesti vahel [6]. Teatud samblikuliigid on meil läänepoolse levikuga, näiteks vääriselupaiga indikaatorsamblik näsa-lumisamblik (Pertusaria
pertusa), mille põhileiukohad on
Eesti läänesaartel. Tõenäoliselt eelistab see samblik Lääne-Eesti pehmemat merelist kliimat.
Epifüütsete samblike hea käekäigu
nimel on olulised kõik tööd, mis ei
lase puisniidul võsastuda: niitmine,
karjatamine ja võsa lõikamine. Võssa
kasvanud puisniidul muutuvad mikrokliimaolud ja paljude samblike levikut piirab vähene valgus.
Võsastunud niitu ei saa võrdsustada vana laialehise metsaga, kus on
välja kujunenud puu- ja põõsarinne.
Pigem võib hooldatud mitmekesise
puu- ja põõsarindega puisniit sarnaneda vana, häiludega loodusliku metsaga. Ohustatud samblike seisukohalt
on tähtis hoida puisniidul vanu laia
lehiseid puid, eriti tammesid.
Üldise suure liigirikkuse huvides
peaksid puisniidud olema võrdlemisi mitmelaadsed. Seal võiks leiduda eri
puuliike eri vanuseastmes. Ka maastikku silmas pidades võiks puisniitu
kujundada mitmekesiselt: valgusele
igast küljest avatud puud võiksid vahelduda puurühmadega. Niimoodi leiavad peale valguslembeste liikide sobiva
elupaiga ka varjulembesed ja niiskemat
mikrokliimat vajavad samblikud.
Et tagada heterogeensus, on oluline hoida puisniidu põõsarinnet, nii
üksikuid põõsaid kui ka puid ümbritsevaid põõsaid. Need põõsad loovad
avatud puisniidul vajaliku niiskusrežiimi näiteks tsüanobakterit sisaldavatele samblikele, sealhulgas kaitsealusele harilikule kopsusamblikule
(Lobaria pulmonaria) [2].
Kui puisniidu puurinne on kor-

rastatud ja võsa raiutud, võib uut,
peale kasvavat võsa hoida kontrolli
all karjatamisega. Niitmine ei avalda
epifüütsetele samblikele otsest mõju,
kuid karjatamise tõttu võib puisniidu
samblike nimekirja lisanduda ka nitrofiilseid liike. Seetõttu ei tohi karjatamine muutuda ülearu intensiivseks:
nii kaoksid liigid, mis ei talu liigset
lämmastikku [4].
Hooldamise lakkades puisniidu
liigirikkad valgusnõudlikud samblikukooslused vaesuvad ja asenduvad väheste varjutaluvate samblikega.
Sestap ei hoia me puisniite hooldades
mitte üksnes väärtuslikku ajalooliskultuurilist pärandit, vaid ka huvitavat ja liigirikast samblikuelustikku,
sealhulgas ohustatud liike.
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Kliimamuutused

Meie tulevik:
Küllap teab iga loodushuviline juba koolipingist, et
jääajajärgse maatõusu tõttu
kerkib Eesti maapind pidevalt. Samas räägitakse, et kliima soojenemise mõjul tõuseb tunduvalt maailmamere
tase. Mis siis teha? Kas osta
mõne Lääne-Eesti lahe äärde
maja ja jälgida, kuidas maatõus lahesopist järve teeb,
või kolida üleilmse uputuse
kartuses Haanjamaale?
Alar Rosentau, Merle Muru,
Enn Karro, Mait Sepp

M

erekultuuriaastal on kohane heita pilk sellele, mismoodi on rannikualadel
meretaseme muutusi jälgitud ning
mida saab selle põhjal arvata tuleviku kohta.
Läänemere rannikul on meretaseme muutusi jälgitud ja selle kohta
hüpoteese püstitatud juba sajandeid.

117731
1731
73
311

1831
1 31
18
31

19
93
311
1931

◊ 1. Põhjalahe rannikul Lövgrundi saare juures on Celsiuse kivi, millele raiutud
veetaseme märkide põhjal saab hinnata, kui palju on meretase aegade jooksul
muutunud. Kõige kõrgemal paiknev 1731. a märk asub praegusest veepiirist
umbes kahe meetri kõrgusel
Kõige varasem teadaolev kirjalik allikas Läänemere veetaseme ja maatõusu kohta pärineb umbes 1050. aastast Stockholmi lähedal asuva viikingiaegse Runby küla ruunikivilt. Sellelt
võib lugeda, et viikingi naisel Ingridil
oli seal kauba laadimiseks vajalik sildumiskoht ehk laðbro. Ligi tuhande
aasta jooksul on maapind seal tõusnud

umbes viis meetrit ja mererand sealt
taandunud kilomeetrite kaugusele.
Et jälgida meretaseme muutusi, on
rannas asetsevatele rändrahnudele
raiutud veetaseme märke. Enim tuntud on vast Rootsis Lövgrundi saarel paiknev Celsiuse kivi, millelt võib
leida 1731., 1831. ja 1931. aasta keskmise veetaseme tähise (◊ 1). Tempe

◊ 2. Hindamaks maatõusu muutusi, on Läänemere
piirkonnas ajalooliselt peetud silmas hülgekarisid.
Need olid tähtsad küttimiskohad ja ühtlasi leidus
nende kohta kirjalikke märkmeid
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maatõus või uputus?

◊ 3. Mandriliustike sulamisest tingitud meretaseme tõusu tõttu, mis oli eriti kiire
ligi 7600 aastat tagasi, ujutati üle Pärnu rannikualad ja Sindi-Lodja mesoliitilised
asulakohad. Meretase tõusis ligi 10 meetrit üle senise merepinna, mistõttu kujunesid tänapäeva reljeefis hästi jälgitavad Litoriinamere kõrgeimad rannamoodustised. Kui liustike sulamine aeglustus, ületas maatõusu kiirus omakorda meretaseme tõusu ning seepärast paiknevad nooremad rannamoodustised järk-järgult
madalamatel kõrgustel. Fotodel on näha meresetetega kaetud Sindi-Lodja hülgeküttide-kalurite asulakoha kultuurikiht ja sellest leitud luust nooleots

Foto: Jürgen Täll

Pinnavormid ja vanad kaardid annavad maatõusust esmaettekujutuse.
Tänapäeval on üldlevinud teaduslik arusaam, et pärast mandriliustiku
taandumist Eesti aladelt umbes 13 000
aastat tagasi hakkas maapind siin
kohe tõusma. Sellele viitavad erinevused taanduva mandriliustiku serva ees
laiunud Balti jääpaisjärve rannamoodustiste tõusukiirustes.
Nüüdsel ajal saab maa-ameti
LIDARi kõrgusandmete järgi hästi jälgida Läänemere viimase merelise staadiumi Litoriinamere kõrgemaid rannamoodustisi. Need umbes 7000–7500
aastat vanad pinnavormid asetsevad
Narva-Jõesuus ja Pärnus praegusest
meretasemest 8–10 meetrit kõrgemal,
nooremate rannamoodustiste abso-

Fotod: Aivar Kriiska

ratuurikraadistiku väljamõtleja geofüüsik Anders Celsius (1701–1744) sai
selle mõtte, uurides rannikul asuvaid
ja meretasemega seotud rahne ehk nn
hülgekarisid ning nende kohta leiduvaid kirjalikke allikaid. Nendel karidel
käisid kohalikud sajandite jooksul hülgeid küttimas ja seetõttu oli neil tähtis
osa piirkonna majanduses.
Celsius leidis ülestähendusi, kus on
märgitud, et osa varem küttimiseks
sobivaid kive paikneb nüüd hüljestele
liiga kõrgel või on sootuks kuival maal.
Sellest teadmisest lähtudes arvutas
ta esimest korda ka meretaseme alanemise kiiruse. Alles aastakümneid
pärast Celsiuse surma suudeti seda
nähtust tänu hülgekaridele ja nendele
raiutud veetaseme tähistele seletada
maatõusu kaudu [1].
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. 23. sept 1924
3 19. nov 1824
kuupäev teadmata

◊ 4. Ajaloolised suurimad dokumenteeritud üleujutused Läänemere idaosas.
Kõrgused on toodud riiklikes kõrgussüsteemides sentimeetrites [1]

◊ 5. 2005. aasta jaanuaris hoiatas erakordse tormi ja üleujutuste eest Tallinna tehnikaülikooli küberneetikainstituudi vanemteadur Tarmo Soomere, kes lähtus Taani
meteoroloogiainstituudi prognoosist. Eestis siis vastavaid prognoosisüsteeme
veel ei olnud
30
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luutkõrgus on aga järk-järgult madalam (◊ 3). Kui maakerge oleks „õigel“
hetkel peatunud, võib-olla oleks siis
Tallinna asemel meie pealinn hoopis
Lihula, mis kunagi paiknes tormide
eest varjatud vaikse lahe lähedal [6].
Ajaloolistelt kaartidelt on hästi
näha, kuidas näiteks Saaremaal asuv
Mullutu Suurlaht ja Noarootsis paiknev Sutlepa meri on maakerke ja setete liikumise mõjul järvedeks muutunud. Selliseid jäänukjärvi on Eesti rannikul kümneid. Ka Noarootsi oli veel
paarsada aastat tagasi saar nagu mitu
teist Lääne-Eesti poolsaart.
Setteuuringud ja mõõdupostide
andmed lisavad täpsust. Vanad kaardid on väärtuslikud ajalooallikad, kuid
ei anna maakerke kohta kuigi täpset
ega järjepidevat teavet. Üksiti ei kajasta need kuigi kauget aega: vaid kuni
mõned sajad aastad. Seepärast on ikka
kasutatud setteuuringute ja veemõõdujaamade andmeid. Geoloogid, aga
ka arheoloogid uurivad, mil moel on
kunagised meresetted või muinaskalurite ning -küttide peatus- ja sadamakohad sattunud praegusest veepiirist kaugele sisemaale. Nende andmete alusel saab hinnata meretaseme ja
maatõusu muutusi.
Läänemere rannikul on sadakond veemõõduposti, milles mõõdetakse iga päev merevee taset etteantud kindelpunkti ehk reeperi suhtes. Ajalooliselt on meil
reeperiks olnud Peterburi lähedal Kroonlinna saarel asuva mõõtejaama nullpunkt ehk niinimetatud Kroonlinna null. Tallinnas hakkas veemõõdujaam tegutsema 1842.,
Narva-Jõesuus 1899., Pärnus 1923. ja
Ristnas 1950. aastal. Praegu mõõdab
riigi ilmateenistus meretaset 12 rannikuala seirejaamas.
Maailma esimene merevee kõrguse mõõtepost rajati Amsterdamis
juba aastal 1682. Praeguseks on selliseid jaamu maakeral üle 1750; peale
selle jälgitakse ookeane satelliitidelt [9]. Läänemere ääres on vanim
Stockholmis paiknev mõõtepost, kust
pärineb üks maailma pikimaid pidevaid meretaseme vaatluste aegridu:
see algab 1774. a jaanuarist. Esialgu
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mõõdeti Stockholmi jaamas meretaset kord nädalas, kuid hiljem iga päev.
Pikaajaliste ja järjepidevate mõõtmiste alusel võib üsna täpselt hinnata, kui kiiresti ja kui palju on merepind selles jaamas fikseeritud mõõtelati suhtes tõusnud või langenud.
Kõrvutades veemõõdujaamade ja
setete andmeid, on võimalik hinnata nii maatõusu kui ka meretaseme
pikaajalisi muutusi ning seoseid kliimamuutustega, mis on väärtuslikud
taustandmed meretaseme tulevikuprognooside jaoks.
Andmeridades ja kirjalikes allikates
kajastuvad möödaniku tormisündmused. Meretaseme andmeridadest
saab peale pikaajaliste trendide ilmsikstuleku ka väärtuslikku teavet minevikus aset leidnud äärmuslike ilmaolude kohta. Nagu mujal Läänemere idaosas (◊ 4) tekitavad ka Eesti rannikualadel probleeme tugevatest edelaja läänetormidest tingitud veetõusud
ehk tormiajud. Need on järsud, lühiajalised (üks-kaks ööpäeva) ja hõlmavad vaid teatud piirkondi. Selleks et
veetase Eesti rannikul kerkiks väga
kõrgele, on peale tuule tugevuse oluline tsükloni teekond: tsükloni kese
peab mööduma Eestist paarsada kilomeetrit põhja poolt.
Tormide põhjustatud lühiaegset
kõrget veetaset on ajaloo vältel registreeritud merevaatlusjaamades instrumentaalmõõtmiste abil. Ühtlasi on neid
sageli kajastatud mõõtmiste-eelsel ajal
vanades ajakirjandusallikates. Näiteks
Läänemere kõrgeim teadaolev veetase 421 cm on mõõdetud Peterburis
1824. aasta 19. novembril [1]. Sama
tormiga seotud kõrget veetaset ning
sellega kaasnenud kahjusid Pärnus,
Haapsalus, Narvas ja Kundas on kirjeldatud toonastes ajaleheartiklites.
Näiteks kõnealuse marutormi tegevust
Pärnus on ajakirjas Ostsee-ProvinzenBlatt [11] kirjeldatud nõnda:
Kogu selle öö täna (uue kalendri järgi 19.11 [11]) keskpäevani on
meil olnud merel kõva torm, nii et vesi
jões ning rannas võib tungida maale,
nagu see juhtus 23 aastat tagasi samal
aastaajal, mil vesi oli pisut kõrgemgi.
Siiski on meie ujuvsild 6 jalga (umbes
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◊ 6. Maatõusu kiirus (mm/a) Fennoskandias ja Eesti alal [2]: jääajajärgse maatõusu
kese on praegu Põhjalahe läänerannikul
180 cm) kõrgemal kui harilikult ning
nüüd tundub veidike, et ta kerkib iseenda lõpuni, nii nagu väikese jõe sild
tükkideks kisti [---]
Instrumentaalmõõtmiste ajalugu
Eestis on üsna lühike, valdavalt alla
100 aasta. Seetõttu tuleb tulevikuprognooside suurema usaldusväärsuse nimel süveneda arhiiviandmetesse ning koguda infokilde varasemate
äärmuslike ilmastikunähtuste kohta.
Kindlasti ei ole minevikusündmustest kunagi hilja õppida. Siinkohal tasub meenutada

2005. aasta jaanuaritormi Pärnus,
kus saime hoiatuse üleujutuse kohta
viimasel hetkel tänu akadeemik
Tarmo Soomerele ja hästi toimivatele Taani prognoosisüsteemidele
(◊ 5). Võtsime sellest õppust ning
nüüdseks on Eestil oma süsteem,
mis annab päev kuni kaks varem
märku, kui meie rannikulinnu peaks
mõni suurem uputus ohustama (vt
http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php).
Viimast üleujutust 2015. aasta detsembris ennustas see süsteem märkimisväärselt täpselt.
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◊ 7. Maailmamere taseme pikaajalised muutused on seotud jääaegade ja jää
vaheaegadega [7]

◊ 8. Prognoositav merevee taseme tõus (cm) Eesti aladel 21. sajandil eri kliima
stsenaariumide põhjal, võrreldes keskmise meretasemega aastal 2000
Üksikasjalikud maatõusu andmed tulevad satelliitide kaudu.
Tänapäeva satelliidiandmed võimaldavad leida iga koha absoluutse maatõusu
väärtuse. See tähendab, et muutusi ei
võrrelda enam maapealse kindelpunkti suhtes, mis võib ju samuti tõusta või
hoopis vajuda, vaid Maa raskuskeskme
suhtes. Geopositsioneerimissüsteemi
(GPS) abil tehtud kordusnivelleerimised ja GPSi-püsijaamade mõõtmised annavad nüüd teadlaste käsutusse
äärmiselt põhjalikud maapinna liikumise andmed. Maatõusu dünaamikat
Skandinaavias ja Läänemere piirkon32
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nas analüüsitakse Põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) geodünaamika töörühmas.
Uued satelliiditehnoloogiad ei
tähenda muidugi seda, et geoloogilised uuringud peaksid lõppema või
veemõõdujaamad oma uksed sulgema. Vastupidi: igal meetodil on oma
nišš ja ainult eri andmeid kõrvutades
ning alatasa täiendades saame täielikuma pildi sellest, mis keskkonnas
toimub. Praegu on GPSi-püsijaamade
põhiprobleem endiselt mõõteperioodi
lühidus: aegread hõlmavad vaid mõnikümmend aastat.

Absoluutset maatõusu analüüsides
ilmneb, et jääajajärgse maatõusu keskus on praegu Põhjalahe läänerannikul. Maapind tõuseb seal Maa raskuskeskme suhtes peaaegu 10 mm aastas
(◊ 6).
See on heas kooskõlas geoloogilise andmestikuga, sest Põhjalahe läänerannikul asuvad ka kõige kõrgemale kerkinud vanad rannamoodustised.
Mida kaugemale keskmest, seda aeglasemaks maatõus jääb.
Eestis tõuseb maapind kõige kiiremini Loode-Eestis ja Hiiumaal: umbes
3,5 mm aastas, ent Kagu-Eestis vaid
1 mm aastas.
Kui palju on maailmamere tase
muutunud möödanikus ja mis juhtub tulevikus? Mõistagi on tuleviku
prognoosimine küllaltki keeruline ja
mitmetahuline valdkond. Umbes aasta
tagasi tekitas Eesti uudisteportaalides elevust Tartu ülikooli geograafiaosakonna kodulehel esitatud animatsioon. See näitab, kuidas Eestimaa
kaob vee alla, kui veetaset Läänemeres
viie meetri kaupa tõsta. Alguses upuvad Lääne-Eesti mandriosa ja saared
ning lõpuks jäävad veeväljale nukrate saarekestena paistma vaid kõrgustikud [6].
Vastupidi paljudele internetikommenteerijatele ei maksa kaardirakendusse suhtuda kui teadlaste maailmalõpu tulevikuprognoosi. Eelkõige
on see mõeldud, tutvustamaks geograafiahuvilistele Eesti kõrgusmudeli
kasutusvõimalusi.
Geoloogilises ajas on jääajad ja jäävaheajad vaheldunud üsna korrapäraselt ning sedamööda on muutunud ka
maailmamere tase. Viimase poole miljoni aasta jooksul on jääaegade meretase olnud ligi 120 meetrit praegusest
madalamal ning kõige soojematel jäävaheaegadel vaid 5‒10 meetrit nüüdsest kõrgemal (◊ 7).
Otsides praegusele kliimasoojenemisele sarnasusi möödanikust,
tuleks tähelepanu pöörata viimasele
ehk Eemi jäävaheajale ligi 130 000 ‒
115 000 aastat tagasi. Näiteks jaanuarikuud olid siis Eesti aladel ligi
kuus kraadi tänapäevasest soojemad
ja maailmamere tase kuus kuni üheksa
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Ortofoto: maa-amet

◊ 9. Prognoositav suurim tormiaju ulatus Pärnus aastal 2100: keskmine meretase IPCC [4] äärmusliku kliimastsenaariumi
RCP8.5 järgi (mediaan 74 cm) ja maakerge NKG2005LU mudeli põhjal [2] annavad meretaseme tõusuks ligi 55 cm võrreldes
aastaga 2000; sellele on lisatud tormiaju 350 cm [10]. Võrdluseks on kaardile lilla joonega kantud tänapäevane 300 cm samakõrgusjoon, mis on Pärnu linnavalitsuse määratud üleujutusohtlike alade piir
meetrit tänapäevasest kõrgemal.
Sedalaadi võrdlused möödanikuga võimaldavad luua raamistiku,
kui kõrgele võiks kliimasoojenemise tagajärjel meretase üldse tõusta.
Samas napib meil praegu teadmisi
selle kohta, kui kiiresti Eemi jäävaheajal meretase kerkis. Me ei tea, kas
see toimus sama kiiresti nagu viimase
suurema veetõusu ajal ligi 7600 aastat tagasi. Meretase tõusis siis sajandi jooksul vähemalt ühe meetri jagu
ning uputas kiviaegsed asulapaigad
Narva ja Pärnu piirkonnas (◊ 2). Või
saab merevee tõusukiirust võrrelda
hoopis hilisjääajal Böllingi kliimasoojenemise ajal ligi 14 600 aastat tagasi aset leidnud muutusega: meretase
kerkis toona sajandi jooksul vähemalt
neli meetrit. Viimane on ühtlasi kõige
kiirem teadaolev jääajajärgne meretaseme tõus.
Jõuame nüüdisaegsete sõlmprobleemide lähtepunkti: inimtekkelised kasvuhoonegaasid. Veetaseme
tõus ja sellest tulenevad ohud on
põhiargumente, miks inimkond peab
kasvuhoonegaaside heidet piirama.
Kui kasvuhoonegaaside sisaldus suureneb, siis atmosfäär soojeneb ja ühtaegu kütab ookeane ning sulatab lius-

veest voolab varsti üle klaasi ääre.
Mõistagi ei tõsta maailmamere soojuslik paisumine veetaset aastas kümneid meetreid, nagu seda teeks näiteks
Antarktika sulamine, vaid millimeetreid. Teadlased vaidlevad üsna ägedalt,
kas maailmamere tase on inimmõjul
juba tõusnud ja kui suur see tõus on
olnud.
Nõnda nagu maatõusu puhul on ka
siin hulgaliselt küsimusi, millele ei ole
kerge vastata. Kas mõõtepostis kerkib merevee tase või hoopis langeb
maapind? Võib-olla
annab veetaseme
tõus hoopis märku
Peale sulavate liustike kergitab maapikka aega ühest
ilmamere taset kliimasoojenemisest
suunast puhuvatest
tingitud soojuslik paisumine.
tuultest?
Sestap võib teaduskir janduse st ,
Antarktika ja Gröönimaa rannikulähe- iseäranis aga vastandlike huvirühmadased liustikud kiiresti sulama haka- de veebilehtedelt leida eri hinnanguid
nud, nõnda et maailmamere tase on selle kohta, kui palju on inimtekkeselle tõttu aastail 1992–2011 tõusnud lise kliimasoojenemise tõttu viimaligikaudu 0,6 mm aastas [8].
se kahe sajandi jooksul maailmamere
Peale sulavate liustike kergitab tase muutunud. Tõsiseltvõetavad hinmaailmamere taset kliimasoojenemi- nangud veetaseme tõusu kohta jääsest tingitud merevee soojuslik paisu- vad umbes 30 cm piiresse, kusjuumine: mida soojem on vesi, seda suu- res 19. sajandi arvele jääb maailmarem on selle ruumala. Pange ääreni mere taseme tõusust umbes 10 cm ja
täis veeklaasi alla põlev küünal – osa 20. sajandi arvele 20 cm [9]. Lihtne
tikke. Euroopa mägikuurortides on
liustikud sulanud silmanähtavalt: viimase poole sajandiga on orgudesse
ulatuvad jääkeeled taandunud sadu
meetreid. Arktika jääkate on aastast
aastasse vähenenud, nii et 2013. aasta
suvel alustas Hiina kaubalaev Yong
Sheng teekonda Euroopasse juba
Põhja-Jäämere kaudu.
Antarktika ja Gröönimaa praegune intensiivne sulamine on ärgitanud
teadlasi tuliselt vaidlema. Viimaste
aastate uurimistulemuste järgi on ka
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Milline tulevik ootab Eestit? Võtame
aluseks kaks IPCC arengustsenaariumi ja vaatame, kui kõrgele kerkib
Läänemere tase Eesti rannikul aastal
2050 ja 2100. Selleks lahutame ennustatavast meretaseme tõusust absoluutse maakerke väärtuse (◊ 8).
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tuste tõttu Maa gravitatsiooniväljas
üle maakera ebaühtlaselt. Läänemere
piirkonna mudelite järgi võiks maailmamere tase Eesti rannikul tõusta ligi
85%, seega mõnevõrra vähem globaalsest keskmisest. Ent Soome kolleegide
arvutuste põhjal tuleks kliimamuutuste tagajärjel tugevnevate tuulte toimel
lisada globaalsele keskmisele veetaseme tõusule veel mõned sentimeetrid.
Pidades silmas praegust uurimisseisu, saame meretaseme muutuste kohta
järeldada peamiselt seda, et sel sajandil ületab meretaseme tõus maatõusu kiirust kogu Eesti rannikualal. Seni
on Eestimaa meie meeleheaks pidevalt suurenenud, aga peatselt hakkame merele maad kaotama. Praeguseni
on Loode-Eestis absoluutne maakerge
◊ 10. Pärast 2005. aasta jaanuaritormi
ületanud meretaseme tõusu ja Edelapaigaldati Pärnu Vallikääru silla juurde
ning Kirde-Eestis on see olnud enamsuuremate tormide markeerimiseks
vähem tasakaalus [5]. Ent ka optimistmõõtelatt. Meretaseme tõusu ja
liku kliimamuutuste stsenaariumi järgi
ideaaltormi korral sajandi teisel poolel
on oodata veetaseme tõusu, järelikult
võib lati pikkus osutuda lühikeseks
kiiremagi maatõusuga Loode-Eestis
rannajoon taandub.
Nagu senine maatõus jääb ka mere
Esimene, optimistlikuks peetav pealetung igapäevaelus märkamatuks.
stsenaarium kannab IPCC kliimara- Piltlikult öeldes: kliimamuutuste tõttu
portis nime RCP4.5. Selle järgi suudab ülehomme veel Noarootsist saart ei
inimkond kasvuhoonegaaside heites saa. Ilmselt isegi mitte sajandi lõpuks.
kokku leppida ja seda tasapisi piirata. Küll aga hakkavad need lisamillimeetSel juhul võib sajandi lõpuks veetase ritest kasvavad sentimeetrid mängiEesti rannikul tõusta 20‒40 cm võrrel- ma rolli suurte tormide ajal. Eesti
rannikulähedastes linnades, näiteks
des 2000. aasta tasemega.
Pessimistliku
stsenaariumi Pärnus, kus maapind kerkib merest
(RCP8.5) põhjal jätkab inimkond kas- kaugenedes väga aeglaselt, tähendab
vuhoonegaaside õhkupaiskamist ilma mõni sentimeeter meretaseme tõusu
mingite piiranguteta. Kui meie tulevik seda, kas tormivesi ulatub järgmist
osutub selliseks, siis on merevee tase tänavat üle ujutama või mitte.
Kui kliima soojeneb pessimistliEesti looderannikul 21. sajandi lõpus
ku stsenaariumi ehk
RCP8.5 järgi ja sajandi lõpus tabab Pärnut
Sel sajandil ületab meretaseme tõus
„ideaaltorm“, võib ajutõenäoliselt maatõusu kiirust kogu
vesi tõusta kuni nelja
Eesti rannikualal.
meetrini üle tänapäevase meretaseme ja
ulatuda kaugele üle
umbes 40 cm ja Pärnu ning Narva- Karja tänava ning uputada ka VäikeJõesuu piirkonnas ligi 55 cm kõrgem Kuke tänava majade keldrid (◊ 9).
kui sajandi algul.
See ideaaltorm on muidugi teoreeSee rehkendus vajab tulevikus kind- tiline ehk modelleeritud võimalus, kus
lasti täpsustusi. Näiteks ei ole arves- kõik uputust soodustavad loodusolud
tatud, et sulanud liustike vesi jao- langevad täpselt kokku. Säärase tormi
tub liustike sulamisest tingitud muu- võimalus ei ole väga suur. Ent järg-
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arvutus näitab, et möödunud sajandi jooksul on veetase kerkinud 2 mm
aastas. Selles rehkenduses on aga peidus veel üks konks: maailmamere
taseme tõus pole kogu maakeral ühtlane. Ekvatoriaalaladel ja troopikas on
see toimunud kiiremini, meie kandis
aeglasemalt.
Maailmamere tõus 20‒30 cm ei
tundu olevat palju. Ent kui võtame
arvesse, milline hulk inimesi elab soojadel maadel ookeani rannikul, tähendab iga sentimeeter veetõusu sadadele tuhandetele elu ja surma küsimust.
114 miljoni elanikuga Bangladeshis
ulatub 20% maast vaid kuni meeter
üle merepinna ning nendel aladel elab
umbes 15 miljonit inimest.
Maailmamere tõus on ärevusse ajanud ka Vaikse ja India ookeani väikesed saareriigid. Saalomoni saartel
on tänavu avaldatud uuringu alusel
selgunud, et viis varem taimestikuga kaetud korallsaart on kadunud.
Õigusteadlased arutlevad juba selle
üle, mis saab riigist kui institutsioonist
siis, kui selle territoorium kliima soojenemise tagajärjel vee alla kaob [4].
Meretaseme tulevikuprognoosidest
tasub tõsisemalt võtta ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu
(Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) analüüse 2100. aastani [4]. Ka IPCC prognoosides on mitu
varianti, olenevalt sellest, mida võtab
inimkond ette atmosfääri paisatavate
kasvuhoonegaasidega. Kui suudetakse kokku leppida ja heidet vähendada, siis on oodatav meretaseme tõus
väiksem. Kui kokkulepeteni ei jõuta
ja praegune saastamine jätkub, on ka
tõus suurem. Paraku tuleb ühtaegu
arvestada sellega, et isegi kui praegu
kõik inimtekkelised saasteallikad päevapealt kinni keerata, jätkub (inimmõjuline) kliimasoojenemine ja ka
meretaseme tõus vähemalt 21. sajandi
keskpaigani.
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mine Pärnu üleujutus võib ainuüksi meretaseme tõusust tingituna olla
palju suurem kui 2005. aasta jaanuaris (◊ 10).
Mida siis teha Pärnu, Haapsalu,
Kuressaare ja Tallinnaga? Mõistagi ei
tasu minetada kainet mõistust. Nagu
öeldud, muutused ei kulge kiiresti.
Kui laine käib üle sadamakai, tuleks
kaid rekonstrueerida ka siis, kui päevakorral ei oleks kliima soojenemine.
Siiski peaksime siin maailmamere
nukas aduma, et muutuste tõttu hakkab meri Eestimaad aegamisi kahandama. Eestit Hollandi moodi tammidega piirata oleks liig, kuid ometigi
peaksime rannikul toimuvat terasemalt jälgima.
Esmalt on arukas kinni pidada ehituskeeluvööndist. Eestil on üsna hea
ranna ja kalda kaitse seadus: see ei
kaitse üksnes meie ainulaadseid rannakooslusi, vaid takistab õigustamatult enesekindlatel inimestel rumalusi
tegemast. Ehitis vee ääres ei tähenda
pelgalt kaunist vaadet, vaid ka seda, et
vesi tuleb paratamatult varem või hiljem tuppa.

Kirjutis on koostatud Eesti riikliku
kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamist toetava projekti
„Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse
teemas“ (KATI) uurimistööde alusel.
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level extremes in the Gulf of Finland. ‒
Continental Shelf Research 30 (6): 707–714.
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Alar Rosentau (1975) on kvaternaarigeoloog, Tartu ülikooli geoloogiaosakonna
vanemteadur.
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Tartu ülikooli geograafiaosakonnas geoinformaatikuna.
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töötab Tartu ülikooli geograafiaosakonnas klimatoloogina.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake
Koopasuu rauarikkas
ümbruses kasvavad
lepiklilled, raualembesed kevadlilled

Piksest tabatud kuusk kaldapõndakul

Kus elab Uku?
Juhani Püttsepp

R

ahvastikuregistri andmeil elab
Eestis 625 inimest, kellele on
eesnimeks antud Uku. Ja veel
14, kel Uku on perekonnanimi.
Kus elavad meie Ukud? Kõige loomulikum vastus oleks justkui, et nad
elavad Uku talus või tänaval. Küllap
mõni elabki.
Kaardifirma Regio andmehaldur
Tiit Pahmar otsis Eesti Looduse palvel
sellenimelisi paiku ja leidis kaartidelt
näiteks Uku küla Kadrina vallas ja Uku
mäed sama valla Arbavere külas, neli
Uku tänavat, ühe Uku aiandusühistu
ja üle poolesaja Uku nimega katastriüksuse. Peale selle 35 Ukuaru-nimelist
üksust ja muudki Ukuga seotut.
Kus elab aga see Uku, kelle kohta
36
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on Matthias Johann Eisen oma „Eesti
mütoloogias“ märkinud, et ta võib
meid „alati aidata“? Ka meie hõimlaste
soomlaste uskumuse järgi on Uku ehk
Ukko „ylijumala“.
Virumaal ja Võhandu ääres.
Kirjandusmuuseumi arhivaar Kadri
Tamm asetab lauale päevinäinud
kartoteegikasti, kus leidub näputäis
sajandivanuseid sedeleid. Loeme Uku
kividest, mis olid „suured kivid hiiede juures“ (Ambla, umbkaudu 1890),
kuhu kevadisel külviajal viidi „andeid
igast viljaseltsist“. Ka Uku vakkadest,
mis tehtud peergudest ja mille sees
küünal ja mitmesuguseid ande: viina,
kärjemett, raha, riideid.
Piirkonniti leidub teateid Uku
kohta enamjaolt kahest kandist.

Näiteks Kuusalus ja
Võnnus, Pilistveres ja
Hallistes, ka Saaremaal on
Uku kohta küsitud, aga ei
ole temast teatud midagi.
Uku on kõige tuttavam
Virumaal, kusjuures Kadri Tamm
märgib võimalikku seost Soomega, ja
Lõuna-Eesti mõnes kihelkonnas.
Kanepi kihelkonnas olnud Ukule
ohverdamine õige moes veel sada
aastat tagasi (teade aastast 1932),
kusjuures „seda tehti nii salaja, et ristiusu papid ei osanud kahtlustadagi
asjaosalisi“.
Teade Põlvast (1933) kinnitab, et
Uku on sama mis Taevaisa.
Karilatsis paluti enne tarest välja
astumist Ukut põlvili ja „tettu ütsega ütessaa risti põlvi pääle“. Loe: tehti
söetükiga üheksa risti põlvedele.
Üks teadetest viitab otsesemalt
Uku kodule: „Vuojõe ääres Süvähavva
Pusä talu juures on kõrge koobas, kus
elanud jõe- või piksejumal. Koopas
olnud jumala kangapuud ja vokk“.
Vuojõgi on Võhandu, mille ülemjooksu on ka Pühajõeks kutsutud.
Kangaspuude või vokiga sarnanevat heli võib tekitada ka vaikuses voolav allikas, mille hääl koopas vastu
kajab.
Uku käis külas. Kes on käinud kevadisel paadimatkal Võhandul, teab hästi
neid kütkestavalt kohisevaid veskipaise ja punakaskollasid liivakivimüüre ehk taevaskodasid: Paidra, Leevi,
Süvähavva ...
Lehekuu 17. päeva õhtul juhatab
Raatuse kooli raamatukoguhoidja Eha
Valge meid Soohara kaudu Süvähavva
lähedale Uku koopa juurde, kust voolab välja punaka veega allikas.
Eha pärineb lähedusest Leevilt ja
käib allikal sageli.
Paneme vett silmadele ja joome,
raua maitset on tugevasti tunda. Eha
kõneleb, et koopast on kuuldud kostvat regilaulu ja nähtud sealt auru tõus-
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mas. Juhin kaaslaste tähelepanu välgust tabatud puule ürgoru kõrgel kaldapõndakul.
„See ongi Uku kodu, Uku elab siin,“
ütleb Eha.
Pikselöögist tabatud kuuse tüvelt
loeme teadet: „15. juulil 2014 kella 18
paiku liikus siit üle äikesepilv. Pilvest
kärgatas kõu ehk pikne ja tabas siin
kuuske. Pikselöögi järel paiskus
ümbrusesse palju pilpaid ja laaste.
Õnneks inimesi puu all ei olnud. [---]
Õppevahendina hoiame selle piksest
räsitud puu mõneks ajaks vaatamiseks, kuna kohe siinsamas all on koobas, mida kutsutakse ka Uku koopaks. Uku on üks muistsete eestlaste
jumalatest, siis võime öelda, et Uku
käis külas. MTÜ Ürgoru Arendamise
Selts“.
Koobas muutub üha vägevamaks.
Ülo Heinsalu kooparaamatust [1]
saab teada, et Uku koobas on muistne ohverduskoht ja siinsamas naabruses asuv Sõjatare iidne pelgupaik,
kaevatud Rootsi sõja ajal. Varemalt
sai Uku koopasse paadiga sisse sõita.
1983. aastal varises koobas osaliselt
sisse, kuid allikarohkuse tõttu suureneb ta nii sügavuti kui ka laiuti kiiresti,
märgib Kristel Vilbaste oma raamatus
„Eesti allikad“ [3].
Liivakivilasundi tüsedus ulatub
Lõuna-Eesti aladel 400 meetrini. Jõgi
uuristab end üha sügavamale liiva
kivisse.
„Ükskord kauges tulevikus on
nüüdsete paarikümnemeetriste taevaskodade asemel üüratud mitmesaja meetri kõrgused liivakivijärsakud,“
on nentinud Hendrik Relve ajakirjas
Loodus [2].
Uku kodu Pühajõe veeres muutub aastakümnetega üha võimsamaks. Kas ka usk Ukusse vägevamaks?
Piksest tabatud puud ja kaunist koobast Võhandu ääres tasub igal juhul
uudistada.
1. Heinsalu, Ülo 1987. koopad. Valgus, Tallinn.
2. Relve, Hendrik 2005. Aeg tiksub Ahja taevaskodade kasuks. – Loodus 6: 28–31.
3. Vilbaste, Kristel 2013. Eesti allikad. Varrak,
Tallinn.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja kirjanik.

„Uku, ära väga hullusti mürista!“ paluvad retkelised Võhandu-äärse Uku koopa juures
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Foto: Tõnu Tunnel

Huvitav Eesti

Installatsioon Ruup on viide kuulmismeelele: kõlakojad pakuvad mugavat võimalust eemalduda tormakast linnaelust, nautida vaadet metsale ning kuulata metsa hääli

Metsaruuporid kaiguvad

Pähnist üle maailma
Triin Männik

V

õrumaal Pähnis seisab ühes
rahulikus hämaras kuusetukas
kolm hiiglaslikku puidust ruuporit, mille kaja on nüüdseks teinud
ringi ümber terve ilma. See on Ruup,
Eesti kunstiakadeemia sisearhitektuuriüliõpilaste loodud installatsioon, mis
kutsub metsa kuulama ning pakub
rändajale võimalust puhata nii selga
kui ka mõtet. Ruuporites saab istu38
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da, magada, mõelda. Nende loojate
ja juhendaja meelest on Ruup avatud
raamatukogu, kus on ainult üks raamat: loodus.

Arhitektide mõttejõud ja hea
metsa a rhitektuur. Esimest korda
sattusid EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks ja arhitekt
Aet Ader Eesti metsade puhkekohtadest, metsaonnidest ja radadest rääkima 2014. aasta suvel. Kuna kokku

saadi metsas, siis jõuti kiiresti Eesti
praeguse metsaarhitektuuri olemuseni. RMK matkaradade ja peatuspaikade võrgustik on hea. Kuid tekkis
küsimus, kas ruumilistes sekkumistes metsas saaks natuke rakendada ka
arhitektide mõttejõudu. Kui seda käsitada teadlikult, siis võiks Eesti metsaonnid olla sama inspireerivad nagu
sedalaadi objektid näiteks Norras.
Samal sügisel EKAs alustanud sisearhitektuuri esimest kursust innustati-
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Pähni kõlakojad ehk metsaruuporid asuvad Võrumaal RMK-le kuuluva Pähni looduskeskuse lähedal metsas

Mullu septembris avatud kõlakodade tekkeloos on oma osa olnud kirjanik ning
semiootik Valdur Mikital, kellega koos üliõpilased metsas ideeotsinguil käisid
mist. Ent siin jõuti tupikusse: ei suudetud endale põhjendada, miks raamatukogu üldse metsas peaks olema.
Segadusse ajas ka lahenduse praktiline
pool: kütteta ruumis rikuks novembrikuine niiskus raamatud ära.
Kogu projekti päästis tudeng Birgit
Õigus, kes tabas ära, et metsas lugemise asemel tuleks hoopis „metsa
lugeda“. Nõnda on väga tõenäoline,
et hiidruuporid on saanud algmõtte
seenelise otsingust ja sümboliseerivad
metsas huikamist. Tudengeid juhendanud arhitektidele tundus ülesanne
põnev: lõpuks ometi sai mõtestada
metsa minimaalset ruumi, sest tavaliselt tegutsevad arhitektid ju linnas.
Hannes Praks tunnistab, et juba
alguses oli südames soov luua Eestile
midagi erilist, mis ühtlasi köidaks rah-

vusvahelist tähelepanu: „Täpselt sellise
bravuurika jutuga meie põhilise koostööpartneri ja ruuporite tänase omaniku RMK juurde läksimegi. Nad muidugi esmalt muigasid, mõeldes: „on
vast hampelmannid“. Kui aga tänaseks
saavutatut kahe sõnaga kokku võtta,
siis tundub, et oleme loonud üleilmse
monumendi süvenemisele. Tundub, et
see sümbol on meie kärmes ja krooniliselt pealiskaudses kultuuriruumis
paljusid puudutanud. Kogu projektil
on mõistagi ka väiksem ja pragmaatilisem eesmärk: jätkata EKA sisearhitektuuriosakonnas kohalike tuummeediumite, nagu võsa, lörts ja kaamos,
arusaadavasse disainikeelde tõlkimist“.
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gi ühiselt mõtlema metsale ning tudengid said lahendamiseks semiootik
Valdur Mikita mõttearendusest pärit
ülesande ehitada valmis metsaraamatukogu. Sellele järgnenut on Hannes
Praks kirjeldanud nõnda: „Üliõpilased
läksid koos Mikitaga mõneks päevaks metsa lahenduse jaoks sisendit
hankima, ent metsaseminar kukkus
läbi, kuna vast pool päeva oli võimalik
intellektuaalsetel teemadel vestelda,
kuni tudengite kohal hakkas keerlema
helikopter ning mõne hetke pärast oli
muidu vaikne laas täidetud politseinikega. Põhjus: kadunud oli seenelisest
vanamemm. Kogu ülejäänud päeva
veetis kursus politseiahelikus hõikudes seenelist otsides.“
Naasnud kooli, jätkasid tudengid metsaraamatukogu projekteeri-

Miks sisearhitektid metsaga tegelevad? Pähni metsaruuporite fännid on
39

imestusega küsinud, miks metsaarhitektuuriga tegelevad just sisearhitektuuritudengid.
Osakonna enda sõnul on Eestis
aastaid sisearhitektuurist räägitud nn
välisseinapõhiselt: kõik see, mis aknast
välja ulatub, ei ole enam justkui sisearhitekti asi. Selline määratlus praegust EKA sisearhitektuuri osakonda
ei kõneta; nende meelest on hoopis
põnevam väljendada oma tegevust
inimmõõtmelisena.
Nii ei ole enam peamine see, kas
tegutsetakse sise- või välisruumis, vaid
vaadatakse inimest ja teda vahetult
ümbritsevat ruumi. Metsaruuporite
puhul on samamoodi: huvi hakkas
pakkuma metsas uitajale vajalik minimaalne ruum.
Mingil määral tegelevad disainerid,
arhitektid ja sisearhitektid metsa ja puiduga ka sellepärast, et peaaegu pool
Eesti pindalast on kaetud metsaga ning
puidukasutus on meil tavapärane.
Ent Praksi sõnul pole eestlase suhe
metsaga vaid pragmaatiline: „Metsa ja
eestlase vahel on mingit sorti sõbrasuhe. Mets on pakkunud rasketel aega-

Foto: Tõnu Tunnel

Huvitav Eesti

Kolme lehisepuust ruupori teekond
ühest Eesti servast teise ehk Tallinnast
Läti piiri lähedale Pähni metsa

del varju ja suupoolist. Viimane Teise
maailmasõja järgsetel aegadel metsa
pagenud metsavend saadi kätte alles
seitsmekümnendate lõpul. Nagu näha,
võib ka kolm kümnendit metsas elades
vastu pidada. Sisearhitektuuri osakonnas tegeleme metsavendluskogemuse
kaasaegse tõlgendamisega, kusjuures
oma õppekavas ei defineeri me metsana mitte ainult puudesalu, vaid ka tehnoloogilist infovõsa.“
Eesti metsadesse on peidetud
kaart, mis juhatab otseteed iseene-

se hinge. Üks tudengeid juhendanud
arhitektidest Aet Ader ütleb, et matkaja võiks Pähnis pühenduda praegusele
hetkele. Linlased lähevad metsa tabama aeglust ja mõneti isegi tajuma selliseid riske, mida nüüdisaegne linnakeskkond ei paku. See parandab ebaharilikus keskkonnas keskendumisvõimet. Pähni võiks isegi soovitada
minna üksi, et kuulata oma mõtteid.
Ruuporid on matkajale üllatus: see on
justkui absurdne ootamatus Läti piiri
äärses tihnikus, sümboolne viide kuulmismeelele.
Sellest viitest võiks ju piisatagi,
et panna inimesi kuulatama metsa
hääli. Ruuporite sees saab mõnusalt
istuda, sest tahukad pakuvad õiget
nurka selja toetamiseks. Ühtlasi on
ühelt poolt võimalik suunata pilk taevasse ja teiselt poolt näha sammalt
ning mustikaid: aina kiiremas maailmas peitub saladus just lihtsates vaadetes.
Triin Männik (1978) on metsaruuporite
meeskonna liige, kes aitas kõlakodadel
jõuda laia maailma, tegeldes kommunikatsiooniga.

Soovitusi Pähni tulijale:
RMK Pähni looduskeskus on suveperioodil
avatud iga päev 11–18. Kunagine Roosa
metskonna maja on hubaselt renoveeritud,
täiendada saab nii veevarusid kui ka
teadmistepagasit. Õuesõppe ja koolituste
läbiviimiseks on olemas seminariruum ja uhiuus
väliõppeklass.
Pähni paisjärve äärde jääb omaette olemise paik
metsaonni ja lõkkekoha näol. Aktiivse puhkuse
nautijaid ootab RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve
matkatee ja kolm õpperada.
Pähni lähistel asub ka põnevate radade
ja legendidega Paganamaa. Vastvalminud
vaatetornist saab imetleda Lõuna-Eesti
maastikku ja piiritagust Lätimaad.
www.loodusegakoos.ee
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Essee

Orto botanico di Padova on maailma vanim, alates 1545. aastast tänini ühes ja samas paigas tegutsenud akadeemiline
botaanikaaed. Selle lõunaosa kasvuhoonetornis kasvab 1585. aastal istutatud palm – Goethe palm, kuna poeet on sellest
kirjutanud oma 1786.–1788. aasta Itaalia-reisi päevikus

Otsigem elu olemust Maalt
Tiit Kändler

K

Nüüdseks on Padova ülikool
oma 60 000 üliõpilasega väidetavalt
Euroopa suurim. Sätime end ülikooli vanima säilinud hoone, Palazzo del
Bo ehk populaarselt kõrtsilt Härja
Palee ostetud vana peamaja ekskursiooni eel kassasappa. 1222. aastal sai
ilma piletita, ainult et kes selle vastu
toona huvi tundis. „Ei mingit fotografeerimist!“ kordab giid alatasa.
Avastame oma hämminguks kaks
asja. Esiteks maailma esimese auditooriumi, kus Veneetsia vabariigi
loal näidati tudengitele inimese laiba
lahangut; see anatoomikum avati aastal 1594. William Harvey avastas siin
inimese vereringe. Mikołaj Kopernik
sai vabameelses Padovas aastail
1501–1503 rahus meditsiini õppida,
eemal Poola/Preisi tülidest, reformatsioonitormist ja vaimuliku- ning ase-

haldurikohustest. Pildistan vapustavat elliptilist auditooriumi.
See pole veel kõik. Galileo Galilei
pidas siin matemaatika õppetooli aastail 1592–1610, mil füüsika erialana
oli veel tundmatu. Tema sõnutsi olid
need „18 kõige õnnelikumat aastat“.
Kõmu Koperniku õpetusest helio
tsentrilise maailmasüsteemi kohta
oli tollal levinud üle Euroopa, kuigi
kaval Kopernik ei tahtnud pahandusi ja avaldas oma raamatu, mille trükivarianti nägi legendi järgi alles oma
surivoodil, 1543. aastal.
Väga kummaline on säilinud
Galileo kateeder, mille ta laskis teha,
et lüheldase inimesena ulatuda üle
tudengite peade. See Palazzo del Bo
vappidest tulvil seintega uhkesse peaaudiotooriumisse tõstetud kateeder
klopsiti kokku umbes nagu seasulu-
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ui minna tuhat aastat sõltumatu linnana tegutsenud
Veneetsiasse, siis tuleb tahtmatult pähe küsimus: miks inimesele ei piisa iseenese ja oma planeedi looduse uurimisest? Miks soovib
ta leida märke maavälisest elust, kui
ta ei suuda kaitsta maapealsetki (või
vähemalt arvab suur osa loodusteadlasi nõnda)?
Vastuse või vähemalt killu sellest
leiab inimkultuuri ajaloost. Sõidame
sel aprillipäeval eruroopaliku sõltumatuse hälli Veneetsiasse, mis suutis tuhat aastat hoida oma iseseisvust, ehitades linna lihtsa lahendusena merre. Veneetsia lõi 1222. aastal suhteliselt vabameelse Padova ülikooli, ühe vanema Euroopas.

41

Essee
2 x foto: Tiit Kändler

Itaalia-reisiks pool sajandit. Ja jõudis
pärale veel enne tuhat aastat kestnud
ning 1796. aastal Napoleoni sõjas sõltumatuse kaotanud Veneetsia sõltumatu vabariigi lõppu.

Hämmastust tekitab Padova ülikoolis aastatel 1592–1610 loenguid pidanud
Galileo kateeder. Erinevalt näiteks juristide nikerdatud kateedritest on see löödud
kokku hööveldamata laudadest

Padova ülikooli vanimas säilinud hoones asub maailma esimene auditoorium, kus
Veneetsia vabariigi loal näidati tudengitele koolnu lahkamist

laudadest, hööveldamata, viimistlemata. Ei mingit esteeditsemist, nagu
juristide kateedril. Ju tal oli pigem
huvi taevatähti uurida.
Asume otsima Padova ülikooli botaanikaaeda. Orto botanico
di Padova on maailma vanim, alates
1545. aastast siiani ühes ja samas paigas tegutsenud akadeemiline botaanikaaed. Seda on kaardilt lihtne, ent
linnast keeruline leida. Keegi küsitletutest ei tea. Veidi enne väsimist ja
loobumist leiame ometi linnamaja42
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de vahelt aia sissepääsu – viis minutit enne selle sulgemist. Siia tasus
tulla. Mõjub nagu hoolitsetud surnuaed: korrapärased peenrad, metall
võreaiad.
Peenraid ümbritseb ringjas müür,
mille lõunaosas paikneb kasvuhoonetorn, tornikeses kasvab 1585. aastal istutatud palm. Seda kutsutakse Goethe palmiks, kuna poeet
on sellest kirjutanud oma essees
„Geschichte meines botanisches
Studiums“ 1786.–1788. aasta Itaaliareisi päevikus. Goethe valmistus

Tol ajal ei otsitud elu väljaspool
Maad. See oli suisa ohtlik ketserlus.
Toon astronoomia ajaloost pärit
näite. Kuigi oli ka teisiti mõtlejaid,
oli kinnistunud 2. sajandist pärinev
Ptolemaiose süsteem, mille liikumatus keskmes oli Maa ja selle ümber tiirutasid Päike ja planeedid. Niisugune
käsitus oli saanud niivõrd omaseks,
et katseandmetega sobitumiseks lisati vaid planeetide orbiitidele ringjoonelisi epitsükleid, mis liikusid mööda
epitsükleid jne, ja isegi nihutati veidi
tiirlemise keset Maa raskuskeskmest
eemale. See süsteem muutus keskajal
kohustuslikuks.
Polnud häda midagi, ainult et planeetide suhtelisi kaugusi üksteisest
oli täpsemalt üha raskem välja arvutada, ja ka taevasfäär, millel tähed
arvati paiknevat, tundus muudkui
eemalduvat.
Ent Mikołaj Kopernik, kasutades
oma positsiooni Warmia piiskopkonnas maksukoguja ja asehaldurina
ning head läbisaamist paavstiga, tuli
16. sajandi alul mõttele, et taevakehade liikumist on lihtsam kirjeldada, kui
keskmes on Päike, ja planeedid selle
ümber tiirlevad, ja sedagi veidi ringjoontest erinevatel elliptilistel orbiitidel (tõsi, selle nuputas 1609. aastal välja saksa astronoom Johannes
Kepler).
Kuuldus tema teooriast levis,
ometi söandas ka ise taevakehi mõõtnud Kopernik oma raamatu avaldada
alles oma surma-aastal. Gioardano
Bruno, filosoof, laiendas päikesesüsteemi kõigile tähtedele, väites maavälise elu olemasolu – ja ta põletati elusalt. Galileol, kellele Vatikan alul suisa
soovitas Koperniku ideed tutvustada,
läks hiljem samuti haprasti.
Paavstkond
magas
lihtsalt
Koperniku töö maha! Ehkki oli ju
maitseasi, mida pidada universumi
keskmeks. Sest nagu õpetas Einstein,
loodusseadused on eri taustsüsteemides ikka samad.
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Ometi ei tunne me kuigi hästi omaenese planeedi elu. Näiteks võivad linnud ja taimed osata kasutada kvantilmingut, mida nimetatakse
„põimumiseks“ ning mida Einstein
nimetas „veidraks kaugmõjuks“. Kui
kaks footonit on kiiratud korraga, jäävad nende olekud teineteisest sõltuvusse, kui tahes kaugel nad teineteisest ei asuks.
Punarinnad on tillukesed linnud, kes igal aastal lendavad Eestist
ja Skandinaaviast EkvatoriaalAafrikasse talvituma. Nagu teisedki
rändlinnud saavad nad sellega kergelt
hakkama. Pikka aega on arvatud, et
lindudel võib kusagil peas olla kompass. Või siis on neid kahtlustatud
taevatähtede tundmises.
Ent kui linnukesed pandi magnetvälja ja muudeti selle suunda, selgus,
et nad ei tunne sellist kannapööret
ära. Küll aga tajuvad nad Maa magnetvälja jõujoone kallet maapinna
suhtes. See on kõik, mida nad rändamiseks vajavad. Pimedad linnud aga
kaotasid magnetvälja tajumise võime.
Järelikult on see kuidagimoodi seotud
nende silmadega.

Kümmekonna aasta eest oletas
Illinoisi ülikooli linnusõbrast teadlane Thorsten Ritz, et tegemist võib olla
kvantpõimumisega. Edaspidi selgus,
et linnu silmas on teatavaid molekule, milles kaks elektroni moodustavad
põimunud paari, mille koguspinn on
null. Kui see molekul neelab nähtavat valgust, siis on elektronipaar väga
tundlik keskkonnamuutuste suhtes,
mille hulka kuulub ka magnetväli.
Magnetväli mõjub mõlemale elektronile eraldi ja see muudab käimasoleva keemilise reaktsiooni kulgu.
Keemiline signaal satub närvirakkude
võrgustikku ja see teebki magnetvälja
linnule nähtavaks.
Neid molekule on uuritud ka laborioludes ja saadud sama tulemus.
Kvantpõimumine kestab linnu silmas
umbes sada mikrosekundit, vaid silmapilgu, ning sellest linnule piisab.
Ka taimed võivad osata põimumist
kasutada. Ja nimelt fotosünteesis,
mille käigus teevad nad päikeseenergiast keemilise energia. Valgus ergastab elektrone taimerakkudes ja need
leiavad oma koha keemilise reakt-

siooni keskuses.
Klassikaline füüsika seda mehhanismi ei seleta. Fotosünteesil on
suur efektiivsus tänu kvantmehaanikale: osake ei läbi vahemaid ühte
teed pidi, vaid mitut teed pidi korraga. Taimerakkude elektriväljad võivad
ebasobivad teed kustutada ja nõnda
parandada elektroni tõhusust reaktsioonikeskuse leidmisel. Selline põimumine kestab ainult sekundi murdosa ja haarab molekule, milles on
umbes 10 000 aatomit.
Mulle tundub, et Koperniku revolutsiooni pendel on hakanud tagasi
liikuma. Üha enam teadlasi on avaldanud arvamust, et ongi nõnda, nagu
Vatikan on käskinud mõtelda: Maa
on ainulaadne ja mingit Maa-laadset
mõistuslikku elu pole mõtet universumist otsida. Isegi kui selle leidmine
poleks ohtlik. Kuid, nagu on sõnastanud austria kirjanik Robert Musil
enne esimest ilmasõda: „Inimkonna
ajaloos pole vabatahtlikku tagasipöördumist“.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Loodusesse sulanduv plekk
Profiilplekk ei ole just ülearu naturaalsena mõjuv materjal. Mis sellest, et tooraineks
kasutatav rauamaak ammutatakse maapõuest ja vanaraud leiab hiljem korduvat
kasutust uute toodetena.
Küll aga on katusemeistrid loonud pinnakatte, mis sulandub loodusesse moel,
mis petab ära ka teravama loodussõbra silma või hundi koonu. Printech tootesari võimaldab tavapärastele profiilplekkidele (trapetsprofiilid, kivimustriga profiilid jpt.) anda loodusmustri, mis muudab harjumuspärase metalse välimuse sobivaks just hoonetele ja rajatistele, mida kasutatakse metsades ja maastikel. Olgu
nendeks jälgimishooned jahimeestele, laod, aiad ja piirded, jahimajad või kasvõi
välikemmergud. Ilmselt ei pane ka metskits pahaks, kui söödamaja katust katab
nüüdsest hoopis moodsam ja soodsam materjal. Üle kogu Eesti on Printech
tootesarja pinnakatted
katmas paljusid loodusesse
peitu jääma pidavaid hooneid.
Sobib nii jahimehele kui
Kaitseliidule, loodussõbrale
ja niisama sõpru üllatada
soovivale majaperemehele!
Uuri lisa:
www.toode.ee/printech

Pilt: AS Toode

Meie aga lähetame teele kosmoselaevu, et leida kusagilt kasvõi vett või
mõnda lihtsat orgaanilist ainet, püüame leida mõistusliku elu märke (tõsi
küll, praegu ilma USA riigi toetuseta),
kunagi saatsime oma kosmosejaamadel teateid enesegi kohta.
Kas pole see veidi hirmutav, kui
arvestada, et me ei saa hakkama isegi
Maal leiduvate tsivilisatsioonidega?
Ometi oleme õnnelikud, kui avastame komeedi Lovejoy atmosfäärist
alkoholi ja suhkrut. Ehkki pole mingi
uudis, et komeedid sisaldavad aineid,
mida võis leiduda juba päikesesüsteemi tekke ajal ning seega võisid need
sattuda Maa koostisesse selle moodustumisel umbes 4,6 miljardi aasta eest.
Komeet Lovejoy pakub astronoomidele huvi, kuna see on üks aktiivsemaid komeete, mis liigub Maa orbiidi naabruses ja paistis eredalt tänavu
jaanuaris. Kuid muidugi võib arvata, et paljud eluks vajalikud keerulise
ehitusega molekulid olid olemas juba
vähemalt päikesesüsteemi tekke ajal.

Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!
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Tööjuhend

Mitmekülgne must leeder
2 x foto: Toomas Kukk

Triin Nõu

M

usta leedri (Sambucus
nigra) on Eestisse toonud
arvatavasti juba 17. sajandil baltisaksa mõisnikud. Esimest
korda on teda kirjanduses mainitud
1777. aastal. Senini võib musta leedrit
kohata parkides ja aedades ilupõõsana, Lääne-Eestis ja saartel on ta paiguti metsistunud.
Must leeder on enamasti kahe kuni
viie meetri kõrgune, kuid Pärnus
on teada ka kaheksameetrisi puid.
Üldjuhul on leedrid soojemate talvedega Lääne-Eestis kasvukujult pigem
puud ning mandrilise kliimaga piirkonnas põõsakujulised. Lehed koosnevad viiest lehekesest (harva seitsmest), mis on pealt läiketa ja rohelised, ent altpoolt sinakasrohelised.
Valged lõhnavad õied on koondunud suurtesse kännastesse. Õisi
võib leida juunikuust augustini.
Sinakasmustad viljad valmivad augustis või septembris. Rohelised toored
viljad sisaldavad sinihapet, seetõttu
võib nende söömine esile kutsuda
iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. Küpsed viljad on ohutud, maitselt meenutavad nad musta sõstart
ja mustikat ning on meeltmööda ka
mitut liiki lindudele. Leedripuit on
kollakasvalge ja kõva, kaalult kerge,
kohane väiksemateks nikerdustöödeks [2].
Kasvukohana eelistab must leeder
viljakat mulda, ta talub hästi varju ning
kasvab ka alusmetsas. Tegemist on
kiirekasvulise taimega, mis annab rikkalikult kännuvõsu. Paljundamiseks
kasutatakse seemneid, juurevõsusid
ja pistoksi. Aianduskeskustest võib
leida musta leedri sorte, mille lehed
on valge-rohelisekirjud või kollaserohelisekirjud, purpursed, mõned ka
lõhislehised.
Musta leedrit võib üsna hõlpsalt segi ajada punase leedriga
(Sambucus racemosa). Kuna punane leeder ei ole nii külmakartlik, on
44
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Must leeder Lääne-Saaremaal Mõisakülas. Valged tähtjad õied on koondunud
kännasjatesse õisikutesse
ta laiemalt levinud kui must leeder.
Peale aedade võib teda kohata naturaliseerunult hõredamates metsades,
prahipaikades ja teeäärtes. Punane
leeder kasvab ühe kuni viie meetri kõrguseks, lehed koosnevad viiest
kuni seitsmest lehekesest. Lõhnatud
rohekaskollased õied on koondunud
munajatesse pööristesse. See leedriliik õitseb lehtimisega samal ajal.
Viljad on pisikesed ja oranžpunased,
seemned mürgised.
Must leeder oli 19. sajandi ravimtaimeraamatutes üks enim soovitatud ravimtaimi. Endistel aegadel on
Eestis leedriõieteed joodud leetrite,
köha ja kurguhaiguste korral, marju
on söödud niisama [1].
Võrreldes muu Euroopaga kasutatakse seda leedrit tänapäeval Eestis
ravimtaimena ja toiduks üsna vähe.
Osalt tuleneb see sellest, et ta on levinud vaid piirkonniti. Siiski on viimastel aastatel Hiiumaale ja Saaremaale
rajatud musta leedri istandikke ja nii
võib Eesti poelettidelt leida kodumaist leedrisiirupit ja -õieteed.
Euroopas tehakse mustast leedrist
mahla, moosi, veini, likööri ja marmelaadi. Marjadest saadud mahlaga

saab ka kangast värvida. Õitest valmistatakse siirupit ja teesegusid, neid
lisatakse küpsetistele ning omletile.
Mõnes riigis küpsetatakse õisi tainas,
Prantsusmaal keedetakse noori rohelisi võrseid soolvees. Kuna taim on
mürgine, tuleb hoolega meeles pidada, et kõik taimeosad peab enne tarbimist läbi kuumutama.
Soovitame julgelt proovida teha
leedriõitest siirupit. Tuleb leida must
leeder, mis asub suurtest teedest kaugel, ning sealt endale mõned õisikud
korjata. Jätke igale põõsale ka õisikuid
kasvama. Kõige parem on korjata äsja
avanenud õisikuid. Pruuniks tõmbunud või ära õitsenud teevad siirupi
mõruks. Enne korjamist veendu, et
tegemist on musta leedriga. Kui kahtled, siis ära korja.
Õietee tarbeks võib õisikud kuivatada kuni 50-kraadises ahjus. Õied
tuleks kuivatada kiiresti. Kui jätta
leedriõied tuppa lauale kuivama, võivad need põhjustada peavalu.
Tee jaoks tuleb tassi kuuma vee
kohta võtta 1–1,5 tl kuivsegu ning
lasta tõmmata 5–10 minutit. Seda
teed soovitatakse pruukida kurgu
hädade ja külmetuse korral, sest see
ajab higistama.
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Leedriõiesiirup
umbes 2 liitrit
25–30 musta leedri õisikut
1 l vett
1 kg suhkrut
2–3 sidrunit
30 g sidrunhapet (soovi korral)
Puhasta õisikud putukatest; kui soovid, loputa veega. Lao õisikud sidruniviiludega segamini potti või suuremasse purki. Pane vesi keema, lisa
keevale veele suhkur ja sidrunhape.
Leedrisiirupist saab teha morssi
või magustada sellega teed, valmistada jäätist. Mulliveega segatuna sobib
suviseks värskendavaks limonaadiks.
Sidrunitest tasub eelistada mahesidruneid, mida pole taimekaitsevahenditega pritsitud ja võib julgesti
koos koorega kasutada. Sidrunid võib
asendada kodumaise rabarberi või
punaste sõstardega. Rabarberitükid

Eemalda pliidilt, kui
suhkur on sulanud.
Vala siirup õisikutele ja sidruniviiludele ning lase segul
kolm-neli päeva
külmikus seista.
Kurna külmkapis
seisnud siirup läbi
sõela või marli ning
kuumuta keemiseni.
Vala segu pudelitesse
või purkidesse. Avatud
pudelit hoia külmkapis.
või punased sõstrad tuleb panna
koos veega keema, lisada suhkur ning
natuke keeta. Seejärel valada saadud
segu õitele ja toimida nii nagu sidrunitega retseptis. Kui siirup on plaanis
ära tarbida nädalast lühema aja jooksul, ei ole tarvis sidrunhapet lisada.

Punase leedri rohekaskollased õied
asetsevad pööristena

1. Kalle, Raivo; Sõukand, Renata 2013. Eesti
looduslikud toidutaimed. Varrak, Tallinn:
236–238.

Triin Nõu (1986) on MTÜ Loodusajakiri
tegevtoimetaja.

2. Laas, Endel 1977. Dendroloogia. 2., ümbertöötatud tr. Valgus, Tallinn: 580–581.

Leedrimarja mahl
Koostisained:
2 kg leedrimarja kobaraid
½ kg õunu
500 ml vett
600 g Dansukkeri ökosuhkrut
iga vedelikuliitri kohta
Loputage õunad ja leedrimarjad. Eemaldage
marjade varred ja lõigake õunad sektoriteks.
Asetage marjad ja õunad keedunõusse ning
lisage vesi. Laske keema tõusta, katke nõu
kaanega ning keetke madalal kuumusel 30
minutit. Kurnake vedelik läbi marliriide (laske u.
30 minutit nõrguda). Mõõtke mahlakogus ning
valage tagasi keedunõusse. Lisage 6 dl suhkrut
iga liitri vedeliku kohta ja keetke 5 minutit,
pidevalt segades. Riisuge vaht. Valage mahl
soojadesse steriliseeritud pudelitesse. Sulgege
õhukindlalt ning hoidke külmikus.
Veel maitsvaid retsepte ja muud inspireerivat
leiate meie kodulehelt www.dansukker.ee

või meie õhinapõhisest kokaraamatust
www.d-kokaraamat.ee
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Foto: Ylle Rajasaar

Suur tükk ajab
suu lõhki

Ü

hel hiljutisel laupäevasel varahommikul juhtusin põlise põhjaeestlasena
eneselegi üllatuslikult jalutama Elva
peatänaval. Märkasin, et linnavalitsuse katuse
ääre all olid räästapääsukesed ametis pesaehitusega. Proovisin teha mõne pildi, kuid võttenurk oli kehvapoolne ja varjud väga teravad.
Mõtlesin, et kuskilt peavad need linnud
ju ka pesamaterjali hankima ning sedasi viisid sammud mind pääsukeste kannul Arbi
järve rannale. Sealt, üsna lühikeselt rannaribalt, ammutasid nad muda. Koht oli pildistamiseks sobilik: sain riietuskabiini varju pikali
visata nii, et pääsukesed ei teinud mind märkamagi. Ju olid nad linnakeskkonnas tavapärasest veidi julgemad. Veetsin seal kaameraga
kõhutades tunnikese ja sain mõne omast arust
päris toreda ülesvõtte.
Pääsukesed käisid rannal salgakesi. Ühel
hetkel oli kohal terve parv linde, kes sädistamise saatel võtsid mudatükikese noka vahele
ning lahkusid seejärel ehitusobjektile. Järgnes
mitu minutit vaikust, kuni seltskond tuli uute
nokatäite järele. Mõnel pääsukesel õnnestus
kätte saada päris priske ports, millega ta ei
suutnud minema lennata.
Looduses käia ja pilte teha on mulle meeldinud alates keskkooliajast 1980. aastate keskel. Praegu samuti, kuigi nüüdisaegse kiire
elu tõttu kipub väljasõitudeks loodusesse üha
vähem aega jääma. Seda rohkem on rõõmu
üksikutest, sageli juhuslikest headest tabamustest. Oma igapäevatöös Linnalehe fotograafina pildistan peamiselt inimesi ja maju.
See pilt on tehtud Canon EOS 5D Mk III
kaamera ja sama firma uuema põlvkonna EF
100–400 mm IS objektiiviga.
Heiko Kruusi
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Intervjuu

Looduskaitse ja inimesed
peaksid üksteisele lähenema
Keskkonnaminister
Marko Pomerantsi
küsitlenud Toomas Kukk
Looduskaitsekuu annab keskkonnaministrile hea ettekäände looduses
käia. Kui palju sul selleks viimastel
aastatel üldse aega on jäänud?
Meil on viimasel viiel aastal tekkinud
peretraditsioon käia jõulu esimesel
pühal mõnel Lõuna-Eesti matkarajal.
Abikaasa vanematekodu on LõunaEestis ning jõulude ajal oleme alati
seal. Stiilinäideteks on Meenikunno
raba, Luhasoo, Paganamaa, viimati käisime läbi väga huvitava Karula
rahvuspargi Rebasemõisa matkaraja.
Lapsed on hakanud koeraga käima
Tilleoru matkarajal, see on paraja pikkusega, viis kilomeetrit.
Lääne-Virumaal olen alati valmis
minema Neeruti järvede äärde. Teen
looduses regulaarselt ka tervisesporti.
Vahepeal võtsime sihiks käia jooksmas matkaradadel, näiteks Altjal või
Viitnal, selle käigus ühtlasi vaadata
infotahvleid. Aga igapäevane sportimiskoht Rakvere tammik on mu jalajälgi täis. Peale selle metsatööd, et talvel toasoe oleks olemas.
Lisaksin veel seda, et püüan
suhestuda elusloodusega nende
teemade kaudu, mis amet ette toob.
Kui lend
o rava tegevuskava jõustus, tekkis mõte minna kohapeale
vaatama. Sattusime väga õnneliku
päeva peale: jõudsime lendorava
junnideni ja lõpuks ka lendorava
endani, kelle vaatamisest jõudsime
ära tüdineda.
Nii et oled ministeeriumi haldusalaga ka tegelikkuses ehk looduses
tuttav?
Tutvus võiks olla oluliselt parem.
Näiteks polnud ma eelmise aastani
käinud Vilsandi saarel. See oli üks mu
unustusi ja eelmisel sügisel õnnestus
see ellu viia. Plaanisin kevadel käia
48
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Soomaal, aga tänavukevadine vesi
kadus sealt nii kähku, et päris kuival
ajal ei hakka ka sinna minema.
On ka teistsuguseid momente.
Näiteks doktor Leivits, kes merikotka
elule aitas ja kutsus tema lahtipäästmist Varnjasse vaatama. Huvitav elamus ja siiani jälgin, kuidas sellel merikotkal läheb. Iga päev toob uusi kihte
juurde.
Kolm aastat tagasi ütles toonane
keskkonnaminister Keit PentusRosimannus intervjuus rõõmsalt,
et Euroopa Liidu uuel eelarve
perioodil antakse raha looduskaitsele juurde: looduskaitsel tulevad
head aastad. Kas raha mõttes on
endiselt põhjust rõõmustada?
Kuidas seda võtta – kui vaatame suures pildis, siis näiteks käima on läinud
kulukas ja suurejooneline soode taastamine, millega on seotud vähe inimesi, alad asuvad riigimaadel ning seetõttu pole ei positiivset ega negatiivset vastukaja. Ainuke arvamus, mida
olen Facebooki-vastukajana lugenud,
on see, et kas nüüd oleme siis nii rikkaks saanud, et hakkame soid taastama. Sedalaadi rahasid meil on.

Kui maade ostust rääkida, siis poollooduslike koosluste maid endiselt
riigile ei osteta. Kas selles mõttes
on kavandatud erandeid?
Otsene vastus on ei, selle plaaniga pole midagi peale hakata. Riik on
maade ostuks praeguse seisuga kulutanud umbes 65 miljonit ja umbes 50
oleks veel vaja. Kui liigume sihtkaitsevööndis olevate maade ostuga edasi
umbes kolm miljonit eurot aastas, siis
pole mõtet uutest kohustustest unistada. Katsuks ühe tee lõpuni käia:
maade ostu maht on paigas, lähema
viie-kuue aasta jooksul saame kaitseeeskirjadega valmis (mõeldes uuendamata kaitsekorraga aladele).

Üks tuttav loomapidaja on plaaninud loomapidamise lõpetada veekaitseseaduse tõttu.
Absoluutset õnnemaailma pole olemas. Kui majanduslik kindlus on
pikemaks ajaks olemas, ei peaks KIK
ega riik olema traktoriomanik. Nii
hull meil põllumajanduse olukord ei
ole.
Mis karjatamisse puutub, siis ühelt
poolt on lehm kui niiduk, kes hoiab
ala puhtana. Veel sel kevadel hakkab riigikogu keskkonnakomisjon
arutama veeseaduSattusime väga õnneliku päeva
se muudatusi, mis
peale: jõudsime lendorava junnideni
puudutavad karjaja lõpuks ka lendorava endani, kelle
tamissätteid siseveekogude ääres.
vaatamisest jõudsime ära tüdineda.
Tänaseni
peaks
olema see üleüldRiigieelarve strateegia on paranda- se võimatu ja ebaseaduslik, aga väga
nud keskkonnaministeeriumi rahas- palju lehmakarju pole seetõttu liktamist. Näiteks kui selle aasta algu- videeritud. Tahame, et hajareostuse
ses oli meil 800 000 eurot maade rii- mõju oleks võimalikult väike, aga loogile ostuks, siis reservfondist saime mapidamine samuti säiliks. Mõtleme
miljoni juurde. Pealtnäha väike asi, loomapidajaga igatahes kaasa.
Põhireegli järgi võib loomi karjaaga võimaldab eraomanikele rangelt
kaitstavatel aladel leevendusi, et nad tada vegetatsiooniperioodil, kui on
oma maa eest saavad siiski ükskord kamar. Sõltub natuke kalda profiilist, kas on erosioonioht või mitte.
raha kätte.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Marko Pomerants on sündinud
24. septembril 1964 Tamsalus.
Lõpetanud 1982 Tamsalu keskkooli
ning 1989 Tartu ülikooli geoloogina
(diplomitöö käsitles Pandivere veekaitseala ratsionaalset majandamist ja
funktsionaalset tsoneerimist). 2002. a
kaitses magistritöö avaliku halduse
kohta. Töötanud Rakvere looduskaitsevalitsuse juhataja asetäitjana
1989–1990, Lääne-Viru maavalitsuse
looduskaitsetalituse ja keskkonnaosakonna juhatajana 1990–1995.
Aastail 1995–2003 Lääne-Viru maavanem, 2003–2005 sotsiaalminister,
2009–2011 siseminister ning alates
2015. aastast keskkonnaminister.
2005–2009, 2011–2015 riigikogu liige.
Kuulub Isamaa ja Res Publica Liitu.
Abielus bioloogiga ja kahe täiskasvanud poja isa.
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Üsna lihtsa toiminguga, teavitades
keskkonnaametit, peaks karjatamine
veekogude kaldail olema edaspidi ka
ametlikult võimalik.
Sama küsimus on lämmastikunormidega. Põllumees ütleb, et vähem
väetisi kasutades pole võimalik saaki
saada. Minu arvates oleks normaalne,
et ka põllumees saab enda maadelt
puhast, nitraatidega saastumata põhjavett. Seire näitab põhjavees kohati
väga kõrgeid nitraatide ja pestitsiidijääkide kontsentratsioone.
Lähen homme Põlula kooli keskkonnatundi andma ja vaatasin, et seal
kandis on riiklikus seires kaks allikat: Lavi allikas, kust saab vee kalakasvandus ja algab Kunda jõgi, ning
Põlula allikas, mis on põldude vahel
lehmalautade juures. Ühe vees on
nitraate 1,5 mg/l ja teises on 16 mg/l.
Seos põllumajandusega on ju täiesti
loogiline.
Valitsusel sai just veidi üle aasta
täis. Kas koalitsioonilepingu keskkonnapunktide täitmisel on ka
midagi positiivset esile tuua selle
kõrval, et põlevkivitööstuse saastetasude maksmine on külmutatud?
Tulen täna just riigikogu keskkonnakomisjonist, kus sama küsimust arutasime. Saastetasude külmutamist
tuleb vaadata ikkagi ajutise abinõuna.
Saastaja-maksab-printsiip on endiselt
jõus ning saastaja maksab endiselt.
Oleme teinud ajutised leevendused
ressursimaksu kohta, mis tähendab,
et kohalik kogukond saab oma maksud kätte, aga riik loobub riigieelarvelisest osast ning osaliselt ka keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK)
summadest. Selline see maailm on.
Pikas plaanis on keskkonna
seisundile oluline, et Ida-Virumaa
põlevkivi kasutavad ettevõtted oleksid heas finantsseisus. See on eeldus,
et jätkuvate keskkonnaprobleemidega on võimalik tegeleda, investeerida
õhufiltritesse, toorme efektiivsemasse
kasutusse või võtta hoopis tarvitusele
uusi tehnoloogiaid. Näiteks põlevkivi
vahetu põletamise asemel kasutada
uttegaase jne.
Keskkonnamaksude
muutmine pole kavandatud pideva jenka50
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na, et neli sammu edasi ja kaks tagasi, vaid nii, et korraks teeme nüüd
vahesammu tagasi. Ootan huviga,
mis saab kahe maja koostööst: üks
peab kokku panema seisukoha, kuidas võetakse raha põlevkivisektorist,
lähtuvalt maailmaturu hindadest, et
ressursitasu oleks nafta hinnaga seotud. Teiselt poolt käib keskkonnaministeeriumis välishindamine: peaks
tekkima arusaam, mis on keskkonnatasude õige tase.

võimalik, see tuleb ilmselt valitsuse
määrusena. Peaks olema selge, kus
soos turbakaevandamisest unistada
pole mõtet ja kus kohas on see võimalik. See ei puuduta kaitstavaid soid,
vaid kõiki teisi: keskkonnakaitselisi
või muid aspekte tuleb arvestada ka
väljaspool kaitsealasid. See arvatavasti
vähendab turbavaru oluliselt.

Kuidas suhtuda kogukondadesse, kes tahavad oma sood kaitse
alla võtta, et seal
poleks võimalik
Kui teeme looduskaitset looduskaitnende tahte vastaselt kaevandada?
se pärast, paraneb ka selle valdkonMul on väga lihtna tõsiseltvõetavus ja usutavus, et
ne
printsiip.
tõesti on üheksa korda mõõdetud ja
Looduskaitse alla
siis lõpuks kaitseala tehtud.
tuleb võtta need
kohad, kus tõepoolest väärtused on
Kui retoorikas inimesed arva- olemas ja mingil muul moel ei saa
vad, et Eestis on keskkonnakasu- neid säilitada. Kui arendaja tuleb plaatus juba praegu liiga kõrgelt mak- niga liiva, kruusa või lubjakivi kaevansustatud, siis kipun arvama, et asja- dada, ja algab kogukondlik või ülevalolusid silmas pidades võivad numb- laline kampaania mõne, et leida liik,
rid osutuda märksa kopsakamateks. mille külge annaks kaitseala teha, siis
Siis peame kahe suuna vahel tegema seda ma kindlasti ei poolda.
Kui teeme looduskaitset looduspoliitilise kompromissi, mis määrab
adekvaatse saastetasude taseme ning kaitse pärast, paraneb ka selle valdselle viisi, kuidas riigitulu võetakse. konna tõsiseltvõetavus ja usutavus,
Keskkonnanõueteta ei saa me läbi ka et tõesti on üheksa korda mõõdetud ja siis lõpuks kaitseala tehtud.
tulevikus.
Praegu liigumegi selles suunas, et
Sama puudutab turba kasutamist. mõnda kohta, mida on kaitsealadeks
Turba laienev kaevandamine pole pakutud, ei võeta kaitse alla kunagi,
aga seal ei saa lähtuda hinnangust
ilmselt jätkusuutlik.
Seda täna keskkonnakomisjonis ka „meeldib – ei meeldi“, vaid aluseks
küsiti. Kuna praegu keskkonnatasude peavad olema ekspertiisid ja vastav
seaduse raames lõi valitsus maavarad kord.
Mulle oli üllatuseks, et kaitse alla
kahte lehte: energeetilised ehk põlevkivi ja hästi lagunenud turvas ning võtmisest keeldumine pole meil ajaliülejäänud ehk liiv, kruus, aiandustur- selt kuidagi piiratud. Kui ettepanek on
vas. Keskkonnatasude kontekstis on tehtud, siis omaniku jaoks hakkavad
mõju turbatööstusele vähene, nii et piirangud kehtima, aga riik pole ajalipole karta, et kuskil hakkaks turvas selt kuidagi piiratud. Loomulik oleks,
hakkepuitu katlamajade küttena välja et mingi aja pärast oleks selgus käes,
kas tuleb kaitseala või mitte.
sööma.
Turba kasutamises loome maapõueseadusega selgust. Jääksood, kus Aga kui kogukond siiski ei taha kaepinnas kooritud ja kuivendus sees, vandust?
tuleks võimalikult kiiresti kasutada Siis tuleb lähtuda ikkagi maapõueja uuesti märgaladeks muuta. Teiselt seadustest, ekspertiisidest, volikogu
poolt pannakse kokku soode nime- otsustest, mis puudutavad kaevandakirja, kus oleks üldse turbatootmine mist, mitte looduskaitsest.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Geoloogi haridusega keskkonnaminister Marko Pomerants ei pea paljuks ise ekskursioonil loodust tutvustada
Külal ei pruugi soo alleshoidmiseks
muud õlekõrt peale looduskaitse
ollagi.
Igale asjale tuleb otsa vaadata. Jõuga
pole tehtud Eesti riigis ühtki kaevandust, kõik on ikka mingisuguse
legaalse protsessi tulem. Me ei saa ka
öelda seda, et looduskasutus (kaevandamine) ja looduskaitse üksteist täiesti välistaksid. Tegemist on keskkonnaloaga, kus kõik keskkonnamõjud on
arvesse võetud ja leevendusmeetmed
välja pakutud. Kõik tahavad ju majades elada ja teid kasutada, nii et maapõue kasutamine on paratamatu.
Kaugemale minnes võime öelda, et
fosforiiti meil tõesti kaevandada pole

Kui jutt juba geoloogiale kaldus,
siis mida arvata fosforiidiuuringutest? Mingil määral on andmed ju
olemas ja vaevalt fosforiit maa sees
vahepealsel ajal on muutunud või
kadunud?
Väga õige sõnakasutus, et andmed
on mingil määral olemas. Küsimus
on uurituse tasemes. Sa võid minna
üle niidu ja kogenud botaanikuna
liigid kergesti kirja panna, saamata
täpset vastust, mitu liiki ruutmeetril kasvab. Geoloogiaga on samamoodi. Küsimus on selles, kas võrgu
silm on näiteks kilomeeter või sada
meetrit.
Paljud inimesed kujutavad fosforiidi puhul ette, et kuskil algab tohutu puurimine pihta. Tegelikult tuleb
alustada põhjustest, miks fosforiit
omal ajal passiivseks varuks kuulutati. Üks asi on fosforiit ise, tema füüsilis-keemilised omadused ja tema kaevandamise võimalikkus, analoogilisus
põlevkiviga jne.
Teine on ökoloogiline aspekt: võib
ju Tallinna TV-s inimesi hirmutada
ökoloogilise katastroofiga, teine asi on
aga kasvõi tubaselt modelleerida kaevandamise võimalikku mõju põhjaveele. Sellise tegevuse keskkonnamõju
pole negatiivne ja annab hingerahu.
Pooldan seda koolkonda, kes ütlevad,
et fosforiidiuuringud annavad inimestele hingerahu, mitte ei võta seda ära.
Ähvardamise ja tühja loba asemel on
võimalik jõuda konkreetsemate teadmisteni.

tarvis, kuna enda tarbeks pole sellel
mõtet ja laudas on veel sõnnikut ka.
Aga lubjakivi, liiv ja kruus on maavarad, mida on majandustegevuses
paratamatult vaja. Muidugi peavad
varud olema teada mõistlikus perspektiivis, vähemalt kümme aastat.
Vahepeal oli levinud tiikide kaevamise nime all liiva ja kruusa võtmine.
Uues maapõueseaduses on ka sellele
tegevusele kive teele veeretatud, keskkonnaamet saab jälgida, mida tiigi nime
all tehakse. See on oluline eelkõige ebaõiglase konkurentsi seisukohalt: inimesed, kes on karjääri rajamise protsessi
ausalt läbi teinud, on halvemas olukorras kui niinimetatud tiigikaevajad.

Erinevalt teistest loodusteadlastest
kipuvad geoloogid oma töö tehtuks
hindama siis, kui uuringutega avastatud maavara on välja toodud.
Avastasin oma jaoks rõõmsa tõe:
Kumari looduskaitsepreemia saanute hulgas on vähemalt viis geoloogi. Geoloog kui loodusteadlane suudab Eesti näitel mõelda
keskkonnakaitse vaatenurgast ning
meie teadmised maapõue kaitsest
ei tule ka teisiti kui geoloogiliste
uuringute kaudu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Oleme maininud praegu olulisi loodus- ja keskkonnakaitse teemasid. Kas on mõni selline valdkond,
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mis sulle endale tundub teistest
aktuaalsem?
On ja see pole seotud elusloodusega. Uudistes on see ka aeg-ajalt
kajastunud. See võitlus on võib-olla
isegi tõsisem, kui teine või kaheteistkümnes fosforiidisõda. Küsimus on
vanades rehvides. Kindlasti on vaja
võita see sõda, mis puudutab tootjavastutusorganisatsioonide käitumist
vanade rehvidega. Tartlase ja botaanikuna tead Raadi lennuvälja olukorda. Aga mujal Eestis, küll väiksemas
mastaabis, on selliseid kohti kaheksateist.
Raha, mida tootjavastutusorganisatsioonid rehvide maaletoojatelt praegu võtavad, ei võimalda seda
materjali taaskasutusse võtta ja probleemi lahendamisega on ilmselgelt
jäädud mõned aastad hiljaks. Paarikolme aastaga peame jõudma olukorda, kus jääknähud on likvideeritud,
maaletoojad maksavad rehvide taaskasutamise eest õiglast hinda ja selliseid vaheladusid enam pole.
Küsimus on selles, et kui uus rehv
maksab 50–300 eurot, siis taaskasutusraha sellest on piltlikult öeldes 70
senti. Kui see oleks näiteks kaks eurot,
siis rehvi ostjale pole tegemist kuigi
suure hinnatõusuga, see uute rehvide
ostmist ei takista. Kui sa lähed rehvivahetusse, siis taaskasutuse hind on
juba uue rehvi hinna sees ning vanade
rehvide taaskasutusse viimine peaks
olema tarbija eest juba tehtud.
Kes rehvi taaskasutuse maksu saab
tõsta?
See on tootjavastutuse ehk kahe suurema rehvikäitlejate liidu teha. Praegu
nad kemplevad, et kumb kui palju tõstab, kuna tegemist on konkurentsiga.
Aga senise madala tasu jätkuv küsimine lõppeb mõlema jaoks pankrotiga ja
vastutus langeb tootjatele. Eks keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet
peavad tootjavastutusorganisatsioonidele pidevalt peale käima. Tegemist
on suure probleemiga, mis on lastud
käest ära ja peab saama korda.
Looduses liikujad on kurtnud
metsade pindala kiire vähenemise
üle – raiesmikke on üha rohkem.
52
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Äkki on meie metsaseadus läinud
liiga leebeks?
Praegused probleemid on seotud nii
metsade kaitse kui ka majandamisega. Meil on välja töötatud metsaseaduse muutmise eelnõu, mida ülehomme ka metsandusnõukogus arutatakse. Praegu on kavas alandada viljakatel
maadel olevate kuusikute raievanust.
Küsimus on ka selles, et uuendusraie tehakse sageli poolikult, ilma
uuenduse osata, ning seniste okaspuumetsade asemele kujunevad lehtpuistud. Metsauuendamise toetusi on
riik jaganud erametsakeskuse kaudu:
metsa istutamiseks ja selle ettevalmistamiseks, kultuuride hooldamiseks
jne. Eks siin ole ka raha hulk määrav.
Igatahes on riik astunud positiivseid
samme: jätta metsa mittemajandaja
karistamata, kuid soodustada metsa
uuendamist.
Varasematel aegadel on olnud pidevalt päevakorral ministeeriumi ja
tema haldusala reorganiseerimine.
Mis on praegu plaanis?
Keskkonnaameti põhiline muudatus
on regioonide ja regioonijuhtide arvu
vähendamine: senise kuue regiooni ja
nelja juhi asemel tuleb kolm regiooni ja kolm juhti. Niipalju, kui olen
seda eemalt vaadanud, ei oska näha
igapäevase töökorralduse muutumist.
Muidugi on valdkondi, kus regiooni spetsialistidel on palju igapäevast
tööd, aga on ka selliseid tegevusi,
nagu uute karjääride avamine, mida
üle riigi tehakse harva ning selleks ei
pea igas maakonnas eraldi spetsialisti olema.

teerium. Kavatseme keskkonnaametile anda suuremaid volitusi, mis aitab
vältida ministeeriumi ja keskkonnaameti spetsialistide vaidlusi. Me ei pea
omavahel kraaklema teiste rõõmuks,
kvaliteeti see ei näita.
Aga ma olen ammu sellest välja
kasvanud, et innustuksin struktuuIga riik vajab maavarasid ja see, kuiri diagrammidest
ja nende muutmidas käitume neid uurides ja kasutasest. Mina püüan
des, peaks olema selge ka pikemas
ministrina tegeleda
perspektiivis.
põhisuundadega ,
kaitsta keskkonnavaldkonda riigikoOleme püüdnud vähendada minis- gus ja muud sellist, ning need peavad
teeriumi rolli, et vältida pikki vaid- ikka väga suured üksikasjad olema,
lusi keskkonnakaitsjate endi vahel. et minister hakkaks nendega persoNäiteks maapõueseaduse muudatuse naalselt tegelema. Lahendused on
järgi hakkaks kaevanduslubasid välja enamasti mujal kui ministri kabiandma keskkonnaamet, mitte minis- netis.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Marko Pomerantsi tavalisemad matkakohad on Lääne-Virumaal, aga ka Lõuna-Eestis

Oled ametis olnud aasta aega. Kas
on ka sellised tegevusi või õnnestumisi, mida võib juba praegu tagantjärele meenutada, et näe, ära tegin?
Oma viimase ametiaasta või õigemini esimese aasta (naerab) tegevustest
olen geoloogist ministrina rahul, et
on algatatud maapõueseaduse muutmine. See on kindlat kuju võtmas. Iga
riik vajab maavarasid ja see, kuidas
käitume neid uurides ja kasutades,
peaks olema selge ka pikemas perspektiivis. Vast sügisel on maapõueseadus kindlama kuju saanud.
Kindlasti tunnen rõõmu, et põllumehe ja vee kvaliteedi suhtes oleme
saavutanud õigusaktides tulemusi,
mis teevad reeglid selgemaks, lasevad põllumehel elada ja kaitsevad
vett.
Kolmas väike asi puudutab pakendivaldkonda ja selle auditeerimist.

taks. Läheneme vaevaliselt, aga siiski. Looduskaitse argumendid peavad
olema õiged ja veenvad. Püüame eraomanikega üha rohkem arvestada.
Kuidas sinust sai geoloog: kas juba
väike Marko tagus vasaraga kive?
Ei, mind mõjutas põhikooli ajal hoopis raamat „Kõik tööd on head“, mille
autor on Georgi Jurmin. Seal oli esimene amet lüpsja, teine kosmonaut
ja kolmas geoloog. See oli hästi ilus
ja ahvatlev jutt, kuidas geoloog ronib
mööda mägesid ja otsib maavarasid.
See jäi kuidagi hinge.
Teine mõjutaja oli kuuenda klassi lõpul ekskursioon Hibiinidesse.
Sellest ajast sai alguse mu armastus
mägede vastu, kaugel Eestist. See viis
mind Tartu ülikooli geoloogiat õppima. Mul oleks igas ülikoolis olnud
mingisugune eriala valida: maaülikoolis (tollases EPAs) veterinaaria, tehnikaülikoolis ehitus jne. Olingi valmis
optimistina Venemaa avarustes geoloogina töötama.
Aga õpingute käigus spetsialiseerusin ehitusgeoloogiale. Siis tuli
Pandivere ja fosforiiditeema ning oma
diplomitöö kirjutasin Pandivere veekaitseala tsoneerimisest. Teadlikult
jõudsin kodukanti tööle tagasi, keskkonnateenistusse, juhataja asetäitja
ja juhatajana, kuni valiti Lääne-Viru
maavanemaks. Kui täna keegi räägib
Pandivere veest ja mis kõik juhtub, siis
paljudel juhtudel julgen arvata, et ma
midagi tean sellest.

Pakendiauditi kohustus koormas väikeettevõtjaid, kes said nüüd sellest
kohustusest vabastatud.
Kliimapoliitika on jällegi laialivalguv, teisest küljest, kui ma 22. aprillil ÜROs Eesti nimel Pariisi kliimalepingule allkirja andsin, siis mõtlesin, et selle tähtsust, väärtust ja mõju
Eestile ja maailmale tulekski hinnata 2030. aastal, olen siis kuuekümne
kuue aastane vanamees, kes loodetavasti saab veel aru, mida olen kliima
valdkonnas aidanud korda saata.
Milline on Eesti majandus aastal
2050, saab kenasti sõnastatud kliimapoliitika kaudu. Olenemata sellest, kas kliima ka tegelikult muutub,
on igal juhul positiivne, kui suudame
oma majanduskasvu lahti siduda taastumatutest kütustest.
Selle aasta olen kuulutanud inimese ja looduskaitse lähenemise aas-

Nii et võid noortele soovitada geoloogi ametit ka tänapäeval?
Tegemist on loodusteadlasega, kes on
spetsialiseerunud maapõuele, eluta
loodusele. See on keskkonnavaldkonna teadus, geoloogi hariduse saanud
inimene on ekspert eluta ja elusa looduse suhete alal. Mu meelest õpetati
elusloodust geoloogidele liiga vähe,
näiteks polnud mitte ühtki botaanilist
eriala. Geoloog võiks oma õppetöö
käigus teha ka herbaariumit.
Ka Eesti poliitikas on vähemasti
kaks geoloogi hakkama saanud, peale
minu Ulla Breeden, geoloogiadoktor,
praegu Põlva maavanem, ja värskelt
valitud Tartu meditsiinikooli rektor.
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Foto: Marju Pajumets

Matkarada

Liivanõmme õpperada algab Allikajärve äärest ja lõpeb sealsamas

Nõva metsade kutse
Marju Pajumets

M

ulle seostubki Nõva põhiliselt metsadega: helgete männimetsadega,
kus punetavad pohlad ja sinetavad
mustikad ning hallil põdrasamblikul peesitavad kenad männiriisikad.
Minusugusele korilasele on siin männiriisikate ja pohlade paradiis.
Nõva metsadesse on oodatud teisedki loodushuvilised, siin on maha
54
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märgitud 7,5 km pikkune õpperada, mis kannab Liivanõmme nime.
Õpperada algab Allikajärve äärest ja
jõuab ringiga alguspunkti tagasi. Rajal
on 12 huvipunkti, mis on tähistatud numbritega ja rada ise oranži
värvi lintidega, mida tasub kogu retkel hoolega silmas pidada. Rada saab
läbida mugavalt, kuiva jalaga.
Liivanõmme õpperaja alguses on
tahvel rajaskeemi ja huvipunktide
lühitutvustusega, voldiku põhjaliku-

Foto: Marju Pajumets

Nõva kandiga seostuvad eelkõige ilusad liivarannad ja
-luited, mille vallidel kasvab hõbedane viljapead meenutav liiv-vareskaer. Liivad on siin Läänemaa rannal imelised,
lausa laulavad palja jalatalla all. Peaaegu alati mühisevad
merel lained ja vesi on enamasti külm. Aga Nõval on ka
muud kui rand: kel saab päikesest, tuulest ja lainemühast
küll, see võiks seada sammud metsa.

Huvitava nimega Flyvae järve katva
roostiku servale on ehitatud vaateplatvorm, kust saab jälgida roostikus
tegutsevaid linde

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ahvena ja särje elupaik, pakub ta huvi
ka õngitsejatele [3].
Matkarada kulgeb üle silla. Vasakul
metsas hakkab silma 4. rajapunkt,
mis tutvustab vääriselupaika. Sellest
number neljast ei tasu end eksitada lasta: see käib hoopis teise raja,
Peraküla – Liivase ranna õpperaja
kohta. Meie tee läheb otse edasi, üsna
pikalt mööda esimese maailmasõja
aegset kiviteed.
Peraküla Allikajärv on kohalike hulgas tuntud ka Tantsujärvena.

Kunagi olnud järve kohale postidele rajatud tantsuplats, kus külarahvas puhkeajal ja pidupäevadel
tantsu löönud [3]. On oletatud, et
Tantsujärve nimi on tulnud venekeelsest sõnast станция, mis tähendab jaama. Nimelt rajati 1915. aastal Allikajärvele ulatuvale kõrvalisele
metsasele poolsaarele salajane TsaariVenemaa raadiojaam, mis oli spetsialiseerunud raadioluurele ja koodimurdmisele. Kokku loodi 57 töökohta. Perakülast jaamani viis praeguseni
säilinud munakivitee.
Raadiojaama pea
hoones paiknesid neli ööpäev läbi töötavat raadioluureposti, dešifreerimisbüroo ja ruumid ohvitseridele. Madrused ja majapidamistoimkond oli paigutatud eraldi
hoonetesse. Raadioaparatuurile andis
voolu jõujaam. Puidust platvormil asus
õhutõrjekahur. Territooriumile oli püstitatud kolm palkidest raadiomasti kõrgusega 52 m. 1917. aastal tsaar kukutati ning kardeti, et sõjategevuse käigus
satub jaam sakslaste kätte. Seetõttu raadiojaam evakueeriti ja hävitati [1].
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Allikajärv (1) on poolsaarega kaheks
jagatud kinnikasvav umbjärv, mille
sügavus on 1,5 m ja suurus 8,8 ha.
Kaldad on madalad ja kohati soostunud. Kaldataimestikust võib leida
huvitavaid liike, näiteks lääne-mõõkrohtu. Tema hallikasroheliste lehtede
servad on karedad, jäigad ja nugateravad – taime katsudes tuleb olla ettevaatlik, muidu võib endale leheservaga kätte lõigata. Tähelepanu väärib paljudele tundmatu harilik porss,
suvehaljas tugeva vürtsika lõhnaga
puittaim. Tegu on III kategooria kaitsealuse liigiga, mida leiab enamasti
vaid Lääne- ja Põhja-Eestist.
Samuti kasvab siin tuntud potilille kalla sugulast soovõhka, mis on
tervenisti mürgine, k.a marjad; tähelepanu äratavad valged vesiroosid ja
pilliroog. Kuna Allikajärv on mitme
kalaliigi, nagu kogre, linaski, haugi,

Foto: Elina Roos

ma kirjeldusega saab hankida Nõva
looduskeskusest. Allikajärve ääres on
lõkkekoht, et pärast matka puhata ja
keha kinnitada. Aga asume teele!

Tsaariaegse raadiojaama juurde viis
munakivitee, mis erinevalt jaamast on
tänini säilinud
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Foto: Tõnu Noorits

Matkarada

Uuejõgi peab pidevat võitlust tormiga randa uhutud liivavallidega ning jõesuue nihkub seetõttu ajapikku ida poole
Raadiojaama ajalugu tutvustav
suur teabetahvel jääb vasakut kätt,
õpperada viib aga ikka otse edasi.
Männimets (2) rõkkab must-kärbsenäpi laulust. Jalutades pikkamisi läbi
enam-vähem ühevanuselise männimetsa, saab matkaja omatahtsi kuulata ja vaadata. Lähedusse, s.o vasakule, jäävad umbe kasvanud jäänukjärved Pumbuta ja Pikane ehk Tuksi
järv, kunagised kalarikkad järved,
kust talumehed leivakõrvast hanki56
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sid. Õiget palgimetsa pole siit loota,
selleks on pinnas liialt toitainevaene,
kuid mets pakub rohkesti ande korilastele: leidub pohli, mustikaid, järveäärses roostikus jõhvikaid, ohtralt
seeni, näiteks männiriisikaid, pilvikuid, puravikke ja kitsemampleid [3].
Hargnemiskohast (3) võib minna
otse Uuejõe poole või keerata vasakule, järve äärde. Maastik on siin muutunud: tunda annab järvede mõju,
puud on saledamad, lisandunud on

kuused, metsaalust katavad kõrged
mustikapuhmad, kust leiab külluslikult marju ka nendel aastatel, kui
hiliskülm on mujal õisi näpistanud
[3]. Tänu järvede lähedusele saadavad matkajat mitmesugused kiilid.
Soe mets lõhnab mõnusalt ja kaugemal kudrutavad kaelustuvid.
Pikana metsavahikohast (4) on
praeguseks säilinud vaid maja ja kõrvalhoone varemed. Rada sinna kulgeb
mööda veidi kõrgemat ala. Vasakule

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Marju Pajumets

Punktis 6, Uuejõe sauna lõkkepaigas, on kaks lõkkekohta, kaks söögilauda, käimla
ja parkla
Lühikese ja käänulise Uuejõe (5)
äärde jõudes on pool teekonnast läbitud. Siinse linnustikuga tutvumiseks
on Flyvae kinnikasvanud järve katva
roostiku servale ehitatud vaateplatvorm. See asub üle silla, teisel pool
jõge, samuti on seal Uuejõe lõkkekoht.
Üsna lähedal paikneb teinegi lõkkepaik − Uuejõe sauna lõkkekoht
(6). Selleni jõudmiseks tuleb liikuda enne silda paremale. Siin vaiksel lagendikul Uuejõe jõekäärus on
olemas
käimla,
kaks lauda pinkidega ning kaks lõkRajal on 12 huvipunkti, mis on tähiskekohta. Uuejõe
tatud numbritega ja rada ise oranži
ääres võib näha
värvi lintidega.
kopra tegevusjälgi. Õitseb varsakabi, sängi palistavad
jooksul, kahe piirivalve patrullreidi porss, pajud ja pilliroog. Mätastarn
vaheajal, appi tuli külamees trakto- ehk poku on endale pähe kasvatanud
riga. Teisel päeval tõusis torm, reisi- uhke punkarisoengu. Veidi eemalt
jad pidid kõik oma kompsud merre kostab merekohinat ja paistab liiv. Siit
viskama, et ise eluga pääseda. Ent viib rada Uuejõe suudmesse.
Uuejõe suue on tuntud oma rända20. augustil jõudis paat 22 täiskasvanu ja 10 lapsega õnnelikult Svenska va loomu poolest. Sedalaadi nähtust
Högernasse [3].
tuleb ette ka teistel Loode-Eesti liivasSelleks et jõuda raja järgmisesse tel randadel. Rändama lähevad suudpunkti, tuleb pisut maad tagasi jalu- med seepärast, et lainetusele avatada ja siis keerata vasakule. Rada tud randades liigub peen purdmateron tuhninud metssead ja üks neist jal piki rannajoont valdava tuulesuuragistab lähedal järveäärses kuusikus. na järgi. Üha enam setetesse mattuv
suue nihkub järjest edasi [2]. Täpselt
Sealt kostab ka pöialpoisi laulu.
da paat. Kaasa lõid kalurid ja paadimeistrid, aga ka kohalik metsnik ja
abimetsaülem. Ehitustöö võeti ette
tihedas kuusikus, paarisaja meetri kaugusel merest; naelu ei kasutatud, küljelauad kinnitati kaarepuudele kruvidega.
Kuigi mererannal liikusid nii öösel
kui ka päeval Saksa piirivalvurid,
ei märganud keegi paadi ehitajaid.
Augustis sai paat valmis ja ärasõidupäevaks määrati 18. august. Paat tuli
metsast randa vedada kolme tunni

jääb Pikane ehk Tuksi järv, paremale
Flyvae järv ja roostik. Metsavahikohal
tervitab saabujaid vana õuekask,
varemete ümbruse on vallutanud
metsvaarikad. Ala erineb männimetsast suuresti: mõlemalt poolt paistavad märjemad lontsikud, kus kasvab
kaski, ja eemalt paistab roostik. Siin
laulab salu-lehelind ja kuskil männiladvas flöödib leevike.
Pikana metsavahikohas tehti 1944.
aasta suvel ettevalmistusi, et põgeneda läheneva Punaarmee eest. Selleks
et seilata Rootsimaale, oli vaja ehita-
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Matkarada

Foto: Marju Pajumets

Foto: Sven Začek

leida liivaseid laike, sest kuivanud
samblik puruneb krõbinal jalge all, ja
see pole üldse tore.
Esialgu näib liivik elutu, kuid hoolikamalt jälgides võib märgata sipelgate
vilgast elutegevust ja omakorda sipelgaid jahtiva sipelgakiili vastse – sipelgalõvi lehtrikujulisi püüniseid.
Mida kaugemale merest liikuda,
seda rohelisemaks muutub uuesti metsaalune. Kuivad hallid samblikud asenduvad roheliste sammaldega
ja neisse lisandub rohelisi pohla- ja
mustikavarsi.

58

Punktiga 8 tähistatud vana rannamännik asub kohati ligi kümne meetri kõrgusel rannavallil, mida kutsuLiiv-vareskaer ja laulvad liivad Nõva maalilisel rannal
takse merepardaks. Tõenäoliselt on
siinne vana metsatukk jäänud raietest
ja metsatulekahjudest puutumata.
Huvitav on silmitseda mände: mere
pool on nad kiduramad, ent kõrgemal
rannavallil palju sirgemad ja võimsamad.
Peagi jõuab teerada veidra sirge
liivase ribani metsa vahel. Algul tundub, et keegi on rajanud liivakulguritele ralliraja, kuid tegelikult on tegemist kaks korda aastas kultiveeritava
tulekaitseribaga (9). Nõnda takistatakse kuivades metsades pinnatule levikut.
Edasi liikudes tuleb astuda ümberkukkunud jämedast männist üle. Rada
jätkub salapärasena mõjuvas männikus, kus kõrguvad vanad väärikad
rannamännid, keda kutsutakse honNoored soovõhad Vanajõe sängis
gadeks. Nende tüved on jämedad ja
oksad jändrikud, merelt puhuvate
tuulte tõttu on nad
maa poole kaldu.
nii juhtub ka Uuejõe suudmega: ühel
Korp on neil paks
aastal on suue ühes kohas, ent järgmi- Hongad seisavad nagu hiiglaslikud
ja üldmulje võisel korral võib see olla mujale nihku- rannavalvurid. Igaühel neist on väga
mas. Mõne honga
nud. Liivavalle uuristades jõuab jõgi omanäoline tüvi ja võra.
alt võib leida paksu
aga lõpuks ikkagi merre.
korbatüki, millest
Matkarada teeb piki rannaluidet
käänaku paremale, liivaluidetele.
üsna ühetaolised, eriti nooremad saab meisterdada laevukese, nagu poiLiivikud (7) on mere pool lageda- istandikud. Kohati on puurinne siis- sikesed seda vanasti tegid.
Hongad seisavad nagu hiiglaslikud
mad, taimestikuta. Siin-seal kasvavad ki hõredam ja mõjule pääseb liivikumereäärsetel liivavallidel rannikutai- te tõeline võlu. Valkjashalli vaibana rannavalvurid. Igaühel neist on väga
med, näiteks rannikas ja liiv-vares- katavad pinda mitut liiki põdrasamb- omanäoline tüvi ja võra. Paljud vääkaer. Mändide vahel õitsevad imeilu- likud. Sammaldest on üks liivikute rikad hiiglased on kuivanud ja palesimesi asukaid harilik hellik. Kas jastanud huvitava puidu: keegi oleks
sad aas-karukellad.
Suuremale osale luidetest on istu- pole tore nimi? Väga kuival ajal olen neile justkui vindi peale keeranud.
tatud mets, mistõttu on männikud ikka püüdnud samblikuvaiba vahel Vanad kuivavad ja putukatest pure|458| EESTI LOODUS JUUNI–JUULI 2016
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Matkarada
Foto: Toomas Jüriado

tud männid on musträhni toidulaud.
Rahvapärase nimetusega nõgikikkal õnnestub puutüvest napsata ka
need tõugud, kes jäävad väiksematele rähnidele kättesaamatuks, ta toksib
tüvelt lahti ülipaksu koore.
Punktis nr 10 tuleb pöörata paremale, laskuda rannavallilt alla ning
peagi ületada kruusatee. Nüüd jõuame jällegi suhteliselt noorde, istutatud
männikusse (11). Vasakule jääb noorem, ligikaudu 20−30 aastat vana mets,
paremale veidi vanem, ligi 40-aastane
mets. Osaliselt on see üks neid alasid,
kus 1967. aasta laastava augustitormi
tõttu tekkis põlisesse rannamännikusse
hulk lagedaid metsasihte.
Siin on hea võrrelda, mismoodi männik on aja jooksul arenenud.
Rada kulgeb täpselt kahe erivanuselise metsa piiril. Nooremas metsas valdavad alustaimestikus samblikud ja
kanarbik, vanemas metsas on lisandunud mustikas ja pohl. Mändidevahelise
lagendiku kohal laulab metskiur.
Vanajõest on alles peamiselt säng
(12). Kunagi oli Vanajõgi ühendanud
Allikajärve merega, kuid maakerke
tõttu on veevool järvest merre katkenud ja jõgi on muutunud soiseks
sooneks. Siingi võib näha liigniiskele
paigale iseloomulikke puid – kaski ja
sangleppa. Puude juured on kõrged
nagu lodumetsas. Märjema koha servas kasvab sookail. Sangleppadel laulavad siisikesed ja põhjatihased.
Vanajõe sängi võivad ilmekalt kätte
näidata soovõhad. Vahel kasvab see
taim väga salakavalates kohtades.
Ilusad lopsakad lehed loovad petliku
turvatunde, et siit pääseb läbi, kuid
tegelikult võid vajuda justkui laukasse. Maikuus on soovõha lehed värsked, helerohelised ja kergelt rullis.
Üle silla minnes jõuame kruusateele, siit tuleb pöörata paremale.
Veel veidi jalutamist, veel üks pööre
paremale, jälgides oranži rajamärgistust, ning ongi ring täis: oleme jõudnud tagasi Allikajärve äärde. Ümbrust
uudistades, lõkkekohtades ja rannas
mõnuledes võib Liivanõmme rajal
veeta terve päeva, kuid kiirematele
piisab ka paarist-kolmest tunnist.
60
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Hong – vana rannavalvur

Olenevalt aastaajast on emotsioonid ja nähtu erinev. Kevadel ei
ole liivarandadel veel päevitajaid
ning tuul on vinge ja kõledavõitu.
Vanarahvatarkus, mille järgi „mets on
vaese mehe kasukas“, peab igati paika:
metsa vahel on õdusam ja soojem,
saab imetleda mustikate õitsemist ja
kuulata linnulaulu.
Suvepäikese mõjul liiv soojeneb ja
alusmets lööb haljendama. Rand on
siis rahvarohke, seetõttu tasub loodust nautida just metsaradadel, kus
saab olla omaette. Sügis tähendab

metsaande, uusi lõhnu ja lestapüüdjaid rannal. Talvel on täielik rahu ja
vaikus. Aga ilus on siin igal ajal.
1. Kaljuste, Tiit 2015. 100 aastat Vene raadioluurest Eestis. – Tehnikamaailm 5. http://
www.tehnikamaailm.ee/100-aastat-veneraadioluurest-eestis/.
2. Kivistik, Arne 2003. Rändavad jõesuudmed.
− Eesti Loodus 54 (2/3): 72−74.
3. Liivanõmme õpperada 2007. [voldik] RMK
Nõva looduskeskus.

Marju Pajumets (1973) on RMK LääneEesti piirkonna külastusjuht, loodusretkejuht ja linnuhuviline.
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Soodushind 999€ (tavahind 1399€)
Kingituste väärtus 199€. Pakkumine kestab 30. juunini.
Vaata lähemalt photopoint.ee/tamronsp
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Foto: Kaido Haagen

Tööjuhend

Looduse lugu pildis:

kahepaiksed ja roomajad
Arne Ader, Urmas Tartes

R

oomajate ja kahepaiksete loomarühmas on meie looduses
kõige vähem liike: roomajaid
on meil kõigest viis ja kahepaikseid
62
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üksteist liiki. Kui tegutseda parasjagu ettevaatlikult ja kannatlikult,
saab neile alati piisavalt lähedale.
Kas see teeb nende pildistamise ja
pildikasutuse lihtsamaks? Küllap
mitte, sest hea foto saamine eeldab

alati vastavate liikide elu väga head
tundmist.
Kahepaiksete elutegevus käib nii
maismaal kui ka vees. Roomajatest
tunneb vees ennast hästi nastik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

◊ 1. Kärnkonnad kudemas. Isane konn on klammerdunud kudeva emase selga,
kus ta eritab vette spermatosoide, mis viljastavad marja. Emase kehast väljutatud
marjanöörid raamivad kogu pildi. Ehtne pilt kärnkonnade kudemisest, millest
veelgi paremat on raske teha

◊ 3. Konnakulles vesiroosiga. Pilt on
tehtud veekindlasse kesta pandud
kompaktkaameraga

Foto: Urmas Tartes

Ülesvõtteid tehes ja pilte valides
tuleb silmas pidada, et nende liikide
iseloomustamiseks on ühtviisi olulised nii maismaal kui ka vees tehtud
fotod.
Kahepaiksete veealust elu on
olnud pikka aega tülikas pildile jäädvustada. Paljudel juhtudel on ainuke väljapääs teha pilte akvaariumis.
Paraku on sellistes oludes keeruline
saavutada täiesti loomulikku tulemust (◊ 2). Õnneks võib tänapäeval kasvõi veekindlasse kesta asetatud taskukaameraga saada uud-

◊ 5. Kivil istus
väike konn ...
Vahel harva
leiame konna
laulusalmis
kirjeldatud
kohast –
kivilt. Seal
istus konn
vaid hetke ja
jätkas oma
tegutsemist
ohutumas
ümbruses taimede vahel

Foto: Urmas Tartes

◊ 4. Kärnkonnad kasutavad inimeste
ehitatud laudteid meelsasti, et vähendada liikumisvaeva. Siiski pole inimeste
rajatud teed nende tüüpiline elukeskkond. Inglise rahvalikust laulust tuntud
sõnad „Konn astus usinasti mööda teed”
sobivad juures oleva pildilooga esmapilgul kenasti, ent süüvides tekib vastuolu: laulusalmis on peategelane konnaisand, pildil aga konnaemand, kes kannab väetit isandat oma seljas kudemispaika

◊ 6. Tundub
uskumatu,
kuid tilluke
rohukonn
on roninud
seenekübaratele putukaid
jahtima

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Arne Ader

◊ 2. Akvaarium on sageli ainus võimalus
teha ülesvõtteid väiksematest veeloomadest, kuid keeruline on saavutada loomulikku tulemust. Pildil on tähnikvesilik
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Foto: Arne Ader

Foto: Urmas Tartes

Tööjuhend

Foto: Arne Ader

◊ 7. Lumel kohatud harivesilik on eriline vaatepilt, ent iseloomustab aega,
kui nad hakkavad talvituspaikadest
veekogudesse liikuma. Lainurkobjektiiv
võimaldab jäädvustada ka elupaigale
viitavaid objekte

◊ 8. Teed pole konna loomulik elupaik.
Vastupidi, kuderännakul on need hoopis eluohtlikud takistused
◊ 9. Valge-toonekurg on tee
servast püüdnud nastiku.
Lagedaks tehtud kohal on röövlindudel lihtne saaki tabada
seid vaateid ka veealusest elust (◊ 3).
Pühendunud fotograaf suudab aga
teha ehtsaid ja täiuslikke kaadreid
kahepaiksetest nende looduslikus
veekeskkonnas (◊ 1).
Looduslool ja muinaslool on ühtemoodi tugev tunderõhk. Võib kergesti juhtuda, et muinasloos kuuldud, vahel erandlik või isegi eksitav teave kantakse üle loodusloolisse
käsitlusse. Inimestele on omane tõlgendada looduses toimuvat, lähtudes oma arusaamast, vahel ka välja
mõeldud vaatevinklist.
„Konn astus usinasti mööda teed …”.
Nii algab tuntud laulusalm, mis iseloomustab paljusid kahepaiksete ja
ka roomajatega seotud kohastumisi.
Vaadelgem hoolikalt üht looduspil64
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ti, kus näeme kärnkonnapaari liikumas kudemispaika mööda rabajärve
äärde ehitatud laudteed. Nagu laulusalmis liiguvad konnad parajasti pulma. Ja kärnkonnad tõepoolest
astuvad, mitte ei hüppa. Pilti hoolikalt uurides tekib aga vastuolu loodus- ja muinasloo vahel, sest inimeste tavapärane maailm on meestekeskne, ent kärnkonnade puhul
teevad vägitegusid pigem emasloomad (◊ 4).

Samas on looduses õige pöörata
tähelepanu kõigile tegutsemisjuhtumitele, mis tunduvad muinasjutulised
või muud moodi erilised (◊ 6, 7, 14).

Kahepaiksed ja roomajad teedel.
See on tõsi, et kahepaiksete ja roomajatega ristuvad meie tegemised sageli
jalgradadel ja maanteedel ning seal
tehakse palju pilte. Ent kas teed on
kahepaiksetele ja roomajatele omased
elupaigad? Kindlasti mitte.
Teedega seostuvad teatud olukorrad loomade elust
Inimeste tavapärane maailm on
inimese
ümber
meestekeskne, ent kärnkonnade
kujundatud looduses. Nii konnadepuhul teevad vägitegusid pigem
le kui ka vesilikele
emasloomad.
on teed mingil ajal

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Urmas Tartes

Foto: Urmas Tartes

Foto: Arne Ader

◊ 11. Rästiku iseloomulikku seljamustrit
on kõige parem vaadelda pealtvaates

◊ 10. Silmside rästikuga mõjub alati
eriliselt. See pilt on tehtud teleobjektiiviga ohutust kaugusest

◊ 12. Pealtvaates fotografeeritud veekonna puhul saame rõhutada, et konna
värvus sarnaneb veetaimede omaga

Millist sisalikupilti eelistada? Juuresolevad fotod kujutavad
arusisalikku. Missugune neist kajastab tema tüüpilist elupaika?

Silmside ja pealtvaade. Tavapärane
loomaportree loob pildistatava ja vaataja vahel silmsideme. Sellised fotod
eeldavad, et pildistatakse silmade kõrguselt (◊ 10). Samas on kahepaiksete
ja roomajate fotode puhul oma koht
ka pealtvaadetel. Nendega saab paremini esile tuua iseloomulikke tunnuseid (◊ 11) ja varjevärvust (◊ 12).
Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963)
on bioloogid, mõlemad on pikka aega
tegelnud loodusfotograafiaga.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

◊ 14

◊ 15

Foto: Arne Ader

◊ 13

Foto: Urmas Tartes

ohtlikud tõkked, mida saab fotodel
näidata (◊ 8).
Maanteed on ühtlasi paik, kus
röövloomad märkavad saaki kergemini. Ka seda on võimalik pildina esitada (◊ 9).

Foto: Arne Ader

K

õik kõrval olevad pildid
on ehtsad. Fotode analüüsi
võtme annab meile ümbrus. Esimesel pildil näeme arusisalikku laudteel. Tema poole kaarduvad kõrred lisavad küll looduslikke
detaile, kuid sile lauapind mõjub
ikka tehislikult: see võib olla nii
raba kui ka maamaja hoovis vedelev lauajupp. Teisel pildil on sisalik
paguranna märjal liival. Foto näitab,
et sisalikud võivad oma elutegevuse käigus jõuda ka ootamatutesse
kohtadesse. Iseloomulik elupaik see
aga pole.
Kolmandal pildil (◊ 15) näeme
kahte emast sisalikku, kes on
roninud rohule päikese kätte end
soojendama. Kohas, kus rohtu ei
niideta, annab just selline käitumine neile võimaluse päikesekiirte soojust nautida. Inimestele
võib selline vaade tunduda harjumatu, sest muinasloo järgi käib
sisalik ikka kivi peal. Rohus sammuv inimene ehmatab seal lesivad sisalikud juba eemalt minema
ja seetõttu nähakse sellist käitumist harva.
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Fotod: Urmas Roht

Reisikiri

Melbourne’i botaanikaaed kujutab endast justkui eksootilist saart linna südames: see on kosutav koht linnakodanikele ja
mitmekesine vaatamisväärsus turistidele

Melbourne’i kuninglik

botaanikaaed
Umbes pool aastat tagasi oli mul õnn käia Austraalias ja uudistada mõnda siinset botaanikaaeda – neid on Austraalias suisa
üle 140. Oma reisi esimese peatuse tegin Melbourne’i kuninglikus botaanikaaias (Royal Botanic Gardens Victoria), mis köidab oma asukohaga kesklinnas ja mõistagi liigirikkusega.
Urmas Roht

R

iigi kaguosas asuv Melbourne
on suuruselt teine linn
Austraalias, ühtlasi Victoria
osariigi pealinn. Seal elab umbkaudu 4,5 miljonit inimest. Koos arvukate eeslinnadega laotub Melbourne’i
linnastu pisut alla 10 000-ruutkilomeetrisel alal, mida ilmestab maaliline Yarra jõgi.
Melbourne’il ei ole selgelt eristuvat kesklinna, linnasüdameks peetak66
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se Flinders Streetil asuvat vana vaksalihoonet. Sealt eri suundades hargnevaid tänavaid palistavad kõrghooned ja lõputud kaubanduskeskused.
Linnapildis jääb küllap igaühele silma
hiinlaste rohkus, neid elab siin lausa
linnaosade kaupa.
Roheline linnasüda. Kesklinnas
paiknev Melbourne’i botaanikaaed
koos Kings Domaini parkidega kujutab endast linna rohelist tuumikut.
Botaanikaaed on üks Austraalia vani-

Steepi
neem

Eyre'i jv

Brisbane
Byroni n

Perth

Sydney
Canberra

Naturalisti n

Melbourne
Kaguneem

Tasmaania

Victoria-nimeline kuninglik botaanikaaed asub Austraalia lõunarannikul
Melbourne’is
maid, kuid mitte kõige vanem, pärinedes siiski juba 1846. aastast. Aed
võtab enda alla 38 hektarit ja siin käib
keskmiselt 1,6 miljonit huvilist aastas. Kokku kasvab aias umbes 10 000
taimeliiki, neid saab imetleda aasta
ringi. Etteruttavalt tuleb öelda, et
Austraalia botaanikaaedadesse pääseb tasuta, piletiraha siin ei küsita.
Kohe, kui olin aiaväravast sisse
astunud, sain osa tundetulvast.
Kenasti vormiriietes aiatöötaja urgitses ilupõõsast tühja õllepurki ja van-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

dus üsna kuuldavalt Hiina turiste.
Ilmselt ei jätku austraallastel vähemalt Melbourne’is selle rahvuse vastu
eriliselt sooje tundeid.
Peale taimesõprade pakub ulatuslik botaanikaaed rikkalikku vaheldust
paljudele linlastele, kes käivad siit
päeva jooksul korduvalt läbi, et puhata, pikutada murul või nautida lihtsalt
linnulaulu ja privaatsust. Siinkohal
tasub kindlasti kiita ka meie Tallinna
ja Tartu botaanikaaeda, kus viimastel aastatel on samuti nähtud palju
vaeva, et linlased saaksid meeldivas
avaras aias rohelust ning vaikust nautida, jalutada ja puhata.
Melbourne’i botaanikaaias leidub
kõikjal kesk rohelust eraldatust pakkuvaid nurgakesi, aga ka ruumikaid
muruplatse. Nõnda on murul lesivad,
mängivad või piknikku pidavad seltskonnad tavapärane vaatepilt.
Austraalias käisin neljas botaanikaaias: peale Melbourne’i veel
Canberra, Sydney ja Brisbane’i aias.
Kõigis neis panin hea üllatusena tähele, kui paljud huvilised võtavad vaevaks aedades taimi õppida. Tore oli
jälgida mõne puu- või põõsaliigi ees
peatunud inimesi, kes keskendunult
lehti ja okkaid vaatlesid ning katsusid
ja ennastunustavalt vaidlesid. Kogu
tegevust saatsid innukad žestid, et
oma väiteid tõesemalt esitada.
Omaette elamust pakuvad aias
läbisegi kasvavad sukulendid, palmid, bambused, muud puud-põõsad
ja mitmesugused õitsvad taimed (lilled): osavalt aeda kujundades on kõik
saanud maitseka ilme. Kaktuseliike ja
-sorte leidus palju ka eraldi kollektsioonidena.
Pargiteede veeres ja puude varjus
oli üsna palju pinke, kus meile harjumatu 35-kraadise päikeselõõsa eest
varju sai. Mõistagi on lubatud oma
tekk puude varju murule laotada ja
nõnda aega veeta. Samas võis kogu
päeva vältel rohkesti näha tervise
sportlasi, kes leitsaku käes aiaalal
ringi sörkisid, neid ei tundunud palavus häirivat.
Köitvad eukalüptid. Melbourne’i
taimekollektsioonides leidub nii
Austraalia omamaiseid taimi kui ka

Peale selle, et Melbourne botaanikaaias saab tutvuda paljude taimeliikidega, on see
hea kohta tervisespordiks ning mõnus puhkeala arvukate pinkide ja muruplatsidega

Botaanikaaia veesilma iludus:
mustluik koos oma poegadega. Tegu on Lääne-Austraalia
osariigi vapilinnuga

Lopsakat ja rikkalikku
botaanikaaia loodust
saab imetleda ka paadist
muudest maailmajagudest pärit isendeid. Väga majesteetliku ja võimsa
mulje jätsid vanad eukalüptid ja araukaariad, kelle eluiga ulatub paarisaja aastani. Eukalüptid, keda tuntakse veidi alla 800 liigi, on peaaegu
kõik Austraaliast pärit, mõni liik on
toodud ka Uus-Guineast ja Malaisia
kaguosast.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Aias köitsid tähelepanu parasjagu õitsevad võimsad meelõhnalised
eukalüptid (Eucalyptus melliodora), ehkki sel korral ei levitanud nad
mesist lõhna kuigi tugevalt. See-eest
pakkusid nad meelepärast varjekohta
kõikvõimalikele sulelistele laulikutele.
Eukalüptiliikide õied on üsna omapärased: need võivad olla valged, rooJUUNI–JUULI 2016 EESTI LOODUS |467|
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Fotod: Urmas Roht

Reisikiri

Reliktsesse okaspuuperekonda kuuluva Bidwilli arakuaaria (A. bidwilli) okkad on laiad ja lehetaolised. Puu võib kasvada kuni
40 meetri kõrguseks ja elada koguni 500 aastat vanaks. Bidwilli arakuaariaid võib kohata ka linnatänavatel alleepuuna: pilt on
tehtud Sydney-lähedases väikeses kuurortlinnas
sad, punased, rohekad või kollased.
Usutavasti on igaüks kuulnud
eukalüptiõlist ja kindlasti teatakse ka
seda, et tegu on maailma kõige kõrgemaks kasvavate lehtpuudega. Neist
kõrgeim, 99,6 meetrini küündiv valitsev eukalüpt (E. regnans) on teada
Tasmaaniast.
Euroopas, eriti Portugalis, kasvatatakse kiirekasvulisi eukalüptiliike
paberitööstuse tooraineks. Austraalia
looduses on eukalüptisalud aga väga
tuleohtlikud, kuna tüvedelt maha koorunud koor koos kuivade eukalüptilehtedega on nagu püssirohutünn, mis
eriliselt hästi tuld võtab. Kes meist
poleks kuulnud iga-aastastest suurtest
tulekahjudest Austraalias, kus kahjuks
langevad tuleroaks ka paljud majapidamised või koguni linnaosad.
Kogenematu silm ei suuda eukalüptiliikidel välimuse järgi vahet teha,
sest enamasti on liigid väga sarnased.
Huvitaval kombel ei paku eukalüptipuud head kaitset päikese eest: tavaliselt sätivad nad lehed serviti päikese
poole ega annagi seetõttu eriti varju.
Teine omapärane lehtpuude perekond Austraaliast on mürdiliste sugukonda arvatud perekond melaleuka
68
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(Melaleuca), kuhu kuulub umbes 300
liiki. Need liigid köidavad tähelepanu
oma kestendava tüvekoorega.
Inimese peast suuremad käbid.
Iidse okaspuuperekonna araukaaria
paarikümnest liigist võib Austraalia
mandril looduslikult kohata kahte
liiki. Euroopas on haljastuses palju
kasutatud perekonna kõige külmakindlamat tšiili araukaariat
(Araucaria araucana),
), nõnda seostub see perekond meil ennekõike
Lõuna-Ameerika lõunaosaga. Ometi
leidub ka seal looduses araukaariaid
vaid kahte liiki nagu Austraaliaski.
Lõviosa araukaaria liikidest (13)
kasvab hoopis Austraaliast ida poole
jäävate Uus-Kaledoonia saarestiku mägistes okasmetsades. Paar liiki
on levinud Uus-Guineas ning üks
liik, kõrge araukaaria (A.
A. heterophylla),
), on teada Austraaliale kuuluval
Norfolki saarel.

Mandri-Austraalia Queenslandi
osariigi kirdeosas laiuva Bunya mäestiku mägimetsades kohtab majesteetliku välimusega Bidwilli arakuaabidwilli),
riat ((A. bidwilli
), kohaliku nimega
Bunya Pine. Ta võib kasvada kuni 40
meetri kõrguseks ja elada koguni 500
aastat vanaks. Tähelepanuväärsed
on ka selle liigi käbid, mis sisaldavad
kuni paarsada suurt söödavat seemet
ja võivad kasvada inimese peast suu-

Austraalia on mõistagi tuntud omalaadse
loomastiku poolest. Üks tavalisim liik on
kukkurloom koaala, kes toitub üksnes
kummipuu- ja eukalüptilehtedest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

remaks. Kujutlege vaid, kui selline
käbi peaks pähe kukkuma!
Cunninghami arakuaaria (A. cunninghamii), kohaliku nimetusega
Hoop Pine, on veelgi suurema kasvuga, sirgudes kuni 60 meetri kõrguseks. Seda liiki võib leida Queenslandi
ja New South Walesi ning UusGuinea piirkonna vihmametsadest.
Huvitavad on tema okkad: noorena on need nõeljad, aga hiljem soomusjad. Käbid on tal siiski Bidwilli
arakuaariast väiksemad, seemned
samuti söödavad.
Nii Bidwilli kui ka Cunninghami
araukaariaid leiab ka Melbourne’i
aiast. Mõlemad liigid on nime saanud
tuntud botaanikute järgi. Austraalias
näeb neid okaspuid looduses kasvamas järskudel mäenõlvadel, kuid
tihti ka istutatud alleena linnatänavate ääres. Aborigeenid kasutasid araukaariavaiku varem tsemendi asemel.
Kuulsuste istutatud puud. Melbourne’i botaanikaaiale lisavad kindlasti põnevust tuntud inimeste istutatud puud. Näib, et selline komme on

jeefiga alal, mille keskmes asub väiksema järve mõõtu sopiline veesilm.
Sellel troonis uhkelt mustluige paar
koos poegadega. Mustluik (Cygnus
atratus) on Lääne-Austraalia osariigi vapilind. Siia tulnud huvilistel soovitan varuda aega, et nautida paadiretke tol paljude saartega veekogul,
imetleda kallastel pikutavaid kilpkonni ja vees ujuvaid värvikirevaid kalu.
Aia servaalad tõusevad laugelt kõrgemale, ent mõnes
paigas pole need
tegelikult sugugi nii
Austraalia taimestik koosneb vallaugjad.
davalt endeemsetest liikidest, keda
Kuigi sissepääs
muudel mandritel ei kohta.
botaanikaaeda on
prii, pannakse väravad ööseks lukku.
Nii mõnedki taimed Melbourne’i Austraalias ongi esialgu harjumatu,
aias olid mulle vanad tuttavad, kuid et kella viiest on enamik vaatamisenamik siiski võõrad. Austraalia tai- väärsusi kinni. Seepärast on mõistlik
mestik koosneb valdavalt endeemse- teha varakult plaane, et millestki olutest liikidest, keda muudel mandri- lisest ilma ei jääks.
tel ei kohta. Kuna minu reisi ajal oli
kevad, siis paljud liigid õitsesid või Urmas Roht (1959) on dendroloog, töötab Räpina aianduskooli aianduse juhtolid õitsele puhkemas.
Kogu see taimeilu laiub lainja rel- õpetajana.
siin kandis üsna tavaline. Tore leid oli
1954. aastal kuninganna Elizabeth II
istutatud tristaania (Tristania conferta, sün Lophostemon confertus), üks
tavalisemaid Austraalia suurlinnade tänavapuid. Kängurumaa kaguosa
metsades võib see sirguda kuni 40
meetri kõrguseks põuakindlaks puuks,
mis annab eukalüptidest tublisti enam
varju. Pealegi saab temast tihedat ja
rasket ning vastupidavat puitu.

SUURED
REISID
74 võrratut rännumarsruuti
kõikjalt üle maailma –
Siiditeest ja muistsete inkade rajast
Machu Picchusse kuni sellise
moodsa klassikani nagu Route 66
pood.koolibri.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu

Muinasaegse sadamakoha

Portus Novus asukoht on teada

Allikas: maa-ameti geoportaal

Eesti Looduse 2014. aasta veebruarinumbris on avaldatud kirjutis „Merelahing
Saaremaa rannikul 1215. aastal ehk Kus asus Portus Novus”. Osutasin selles
võimalusele, et Uus sadam võis paikneda Saaremaal praeguse Lõmala sadama vahetus
läheduses. Muistse sadama asukohta ei olnud tollal võimalik täpsemalt kindlaks teha.
Järgnesid vaatlused kohapeal, ühtlasi kogunes uusi fakte ja fotomaterjali. Nüüdseks on
need tõendid võimaldanud Portus Novuse asukoha üsna kindlalt ära määrata.
Jaan Laas
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◊ 1. Liivimaa Henriku kroonikas mainitud sadamakoht Portus Novus asus
Saaremaal praeguse Lõmala sadama vahetus läheduses. Maa-ameti põhikaardi keskosas on näha kaarjas kiviaia tähistus, mis reedabki meile toonase sadamakai asukoha

◊ 2. Kõrgelt vaadatuna näeme ka tänapäevasel ortofotol kogu 270 meetri pikkust
kividega kindlustatud kaid, mis järgib sadamalahe omaaegset loodekallast. Küllap
oli see niiviisi rajatuna igati soodne sadamakoht
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iivimaa krooniku Henriku
ülestähendustest loeme, et
1215. aasta varasuvisel päeval alustasid kaks kirikuisandat Riiast
koos ristisõdijatega kogedel meresõitu Ojamaale. Meretee üle Läänemere
oli tollal ristisõdijatele juba hästi
teada, kuid endiselt täis mitmesuguseid ohte. Piiskoppidel oli plaan minna
Ojamaalt edasi Rooma novembrikuisele kirikukogule. Ristisõdijad tahtsid
jõuda puhkust veetma Visby linna ja
Saksamaale.
Esimene meresõidupäev sujus
rahulikult: mööduti Kolka neemest
ja läbiti Kura kurk, et seejärel võtta
otsekurss üle Läänemere läände.
Järgmise öö hakuks olid koged juba
kaugel avamerel, aga siis pöördus tuul
ning Liivimaa Henriku kirjasõna järgi
ajas torm nad viimaks Uude sadamasse Saaremaal [3].
Just kõnealune uus sadam ongi
uurijatele palju kõneainet pakkunud
ja küsimusi tekitanud: tehtud on rohkesti oletusi selle võimaliku asukoha kohta. Harilikult on need oletused kohe ümber lükatud. Näiteks on
arvatud, et otsitav uus sadam paiknes Hiiumaa põhjarannikul Reigi
lahes; et see võis olla Väinameres
Hiiumaa kagurannikul Soonlepa
lahes. Pakutud on ka Salme jõe suuet
ida pool Sõrvemaad. 1932. aastal
ilmunud raamatus „Eesti rahva ajalugu“ [2] on uue sadama võimaliku
asukohana mainitud aga Pammana
poolsaart Saaremaa põhjaosas vastu
Suurlaidu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kaarja kiviaia saladus. Geodeesiat
ja topograafiat tundev saarlane Arvo
Seäsk esitas kümmekond aastat tagasi
oma versiooni Uue sadama asupaiga
kohta. Tuvastades Toomalõuka küla
Läkuniidu alal kividega kindlustatud
kaldarinnatised ning eeldades, et maa
on 800 aastaga tõusnud 2,5 meetrit,
pidas ta võimalikuks, et tegu on otsitud Uue sadamaga. Lähema analüüsi
käigus selgus, et need järeldused olid
ekslikud. Ilmnes, et Läkuniidu juures tuvastatud kivirajatiste puhul võib
tegu olla märksa vanema sadamakohaga kui on/oli seda Uus sadam [1].
See niidiots on aga ajendanud otsima Portus Novuse jälgi Läkuniidu
lähedalt Lõmala sadama ümbruse
maastikust, tegema põhjalikku tööd
mitmesuguste kaartide ja ortofotodega (◊ 1, 2).
Eri aegadest pärit kaardimaterjalile
on märgitud arvukalt vanu kiviaedu.
Lääne-Eestis ja Saaremaal on kiviaedu kaartidel eriti palju, samuti leidub
neid rohkesti Toomalõuka ümbruse
põhikaartidel.
Otsingu käigus äratas tähelepa-

Foto: Jaan Laas

Seevastu Henriku Liivimaa kroonikas leiduva lühikese tänapäevase
kommentaari järgi võis „uus sadam”
asuda Sõrve sääre lõunatipu kohal,
saarlaste vägi kogunes Sõrve idakaldal ning koged pääsesid üle madaliku Suurrahust põhja poolt. Mainitud
Suurrahu asub Vesitüki laiu põhjatipu
ja Sõrve sääre ranna vahel.
Siinkohal tasub mainida 1982. aastal peetud sümpoosioni, mille fookuses oli 1215. aasta merelahingu paigaks olnud saarlaste sadama asukoht
(Henriku Liivimaa kroonika XIX peatüki alusel). Sümpoosioni tööst võtsid osa mitme teadusala silmapaistvad uurijad ja praktiliste küsimustega tegelnud spetsialistid. Hoolimata
huvitavatest diskussioonidest ja
mitme tuntud hüpoteesi käsitlusest ei
jõutud asukoha küsimuses kuigivõrd
edasi. Ühe olulisema eksiarvamusena
jäi nõupidamise materjalides kehtima
oletus, et 780 aasta tagune rannajoon
on olnud nüüdisaegsest rannajoonest
ka Lääne-Saaremaa rannikul „ligikaudu 2,5 meetrit kõrgemal” [loe ka 4].

◊ 3. Vaade kaarjalt rajatud kivikaile põhja poolt. Pildil jääb paremale poole suurem
kruusaauk ja vasakule laugjalt merelahe suunas alanev maa.

nu kaarjas kiviaia tähistus Lõmala
sadama poolsaare põhjapoolses osas.
See tähistus jälgib üldjoontes merelahe loodepoolse otsa kontuuri ning
on maapinnal selgelt eristatava algu-

se ja lõpuga. Tegu
näis olevat millegi
rohkema kui tavalise, kasvõi mingil
eriotstarbel rajatud
kiviaiaga.
Kohapeal tehtud vaatlused andsid kinnitust selle
kohta, et kaarja kiviaia tähistuse taga
võib tõepoolest olla märksa kapitaalsem rajatis: Uue sadama omaaegne
kivikai. Lähemad vaatlused maastikul
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Kohapeal tehtud vaatlused andsid
kinnitust selle kohta, et kaarja kiviaia
tähistuse taga võib tõepoolest olla
märksa kapitaalsem rajatis.
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Ajalugu
les sai omakorda lühemat teed pidi
sadamasse.

maapind keskmiselt kerkida 1,5 mm
või isegi 2 mm. Mõistagi on maakerge olnud paikkonniti ja ka eri aastatel (sajanditel) erinev, vähenedes aja
Muutunud ümbrus ja maastik. Maa
jooksul kõikjal.
ja maastik muutuvad alatasa. Laias
Jättes maatõusu põhjalikuma käsitlaastus võime meid siinkohal huvitaluse siinkohal kõrvale, näeme, et
vaid maastikumuutuste põhjusi käsiLõmala sadama ümbruse maastikus on
tada kahest põhiaspektist: ajendatoimunud märgatavad muutused (◊ 5).
tuna looduslikest protsessidest ning
inimtegevusest.
Peale maakerke või merepinna veetaMuistse Uue sadama asukoseme alanemise on sadama poolsaare
ha tuvastamisel tuli eelkõige silmas
ilmet ja maapinna struktuuri viimaste sajandite jooksul suurel määral
Looduslikest põhjustest on muistset
kujundanud inimsadamaala sajandite vältel enim
tegevus. 20. sajandi teisel poolel on
mõjutanud ja vorminud jääajajärgne
suurimat mõju avalmaatõus.
danud üsna ulatuslik kruusa ammutapidada nende põhjuste koostoimes
mine. Tervenisti on ära veetud kõrge
nüüdseks kujunenud maastikku ning
kruusaküngas Rinka talu idapoolselt
leida muutuste peapõhjused.
küljelt: praegu võib seal näha vaid ebaLooduslikest põhjustest on muistühtlase põhjaga süvendit.
set sadamaala sajandite vältel enim
Kruusa on suures mahus ära veetud
mõjutanud ja vorminud jääajajärgka Uue sadama kai taguselt alalt ning kai
ne maatõus. Selle ulatust on mitmelõunaotsaga külgnevalt alalt. Arvatavasti
ti hinnatud, eri valdkonna eksperdid
just seetõttu on kivirajatise otstarve jääon esitanud eri arve. Teadaolevalt on
nud raskemini hoomatavaks.
vähimaks maatõusu suuruseks hinMaastikumuutusi kajastavalt skeenatud 0,7 mm aastas. Ent on ka
milt (◊ 5) näeme, et kogu
seisukohti, et aasta jooksul võis
sadamalahe akvatoorium
Foto: Jaan Laas

näitasid, et kivikaist ida pool on maapind võrdlemisi ühtlase kaldega lahe
poole, mis viitab kunagisele merepõhjale ja omaaegsele sadama akvatooriumile. Tähelepanuväärne on ka kaarjast
kivirajatisest idas asuv võrdlemisi sirge
kiviehitis. See võib olla tagasihoidlikuma sadamakoha väikekai, ehitatud
mõnel hilisemal sajandil, kui meri oli
juba märgatavalt taandunud.
Kivikai läänepoolses küljes on aga
maapinna kalle muutlik ning kohati
järsk. See on tingitud 20. sajandi teisel poolel sellest kohast kaevatud ja
ära veetud suurest hulgast kruusast.
Seega kujunes kivikaist lääne poole
umbes 50 aastat tagasi suur korrastamata põhjaga kruusaauk.
Tähelepanuväärne on asjaolu, et
kogu kivikai pealispind (lagi) on
oma peaaegu 270 meetri pikkuses
enam-vähem rõhtne (◊ 3, 4). Ei ole
teada kiviaedu, mis oleks kalletega maapinnale laotud ülalt (pealt)
horisontaalseks! Tähtis on veel tõsiasi, et kivikai või selle nüüdseni säilinud kivialus lõpeb sellel joonel,
kus omal ajal asus kitsas väin Uue
sadama ja Pihlasaare vahel (◊ 5). See
väin võimaldas väiksema süvisega
laevadel ja paatidel otseteed lääne
suunas ning lääne poolt merelt tul-

◊ 4. Pildil on näha kaist läbi
kaevatud käik selle lõunaotsa
lähedal. Ilmselt on see rajatud
millalgi möödunud sajandil, et
kruusaaugust pinnavett ära juhtida. Ristlõige kaist näitab rajatise
mastaapsust ja selle pealispinna
rõhtsat asetust. Samuti on selle
koha pealt hästi näha kruusa
ammutamise tõttu tekkinud
madalam ala
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Kas Pihlasaare asukoht on nüüd
teada? Teatavasti on ühes 1254. aastast pärinevas dokumendis mainitud „portus novus qui dicitur pilaiaseri” (ka pylayasery). Selle märkuse põhjal on mitmel uurijal kujunenud arvamus, et portus novus, mida
on fraasis seostatud mingi tundmatu saare või laiuga, on vahetult seotud pilaiaseri’ga. Oletati, et see sõna
tähendab moonutatud eesti keeles
pihlasaart. Hüdrograaf Johan Mey
võttis selle oletuse oma hüpoteesi
aluseks ning asus Saaremaa lähikonnast otsima sobivat Pihlasaart või
Pihlalaidu. Ta tegi mitu katset määrata uue sadama asukoht nende motiivide järgi, ent senimaani ei ole see
kellelgi õnnestunud. Küll tuleneb sellest tõenäoline järeldus, et uus sadam
peaks olema seotud saare või laiuga,
mille nimi võiks häälikuliselt sarnaneda sõnaga pilaiaseri.
Niisiis on olnud põhjust otsida
saart või laidu, mis võis olla omal
ajal otseseoses Uue sadamaga. Nüüd,
kui meil on õnnestunud välja selgitada Uue sadama asukoht, võime ka
Pihlasaare küsimust pidada lahendatuks. Endine, sadamale lähedane
saar on ülejäänud põhjapoolse poolsaare osaga maatõusu tõttu kokku
kasvanud. Pihlasaare lõunapoolses
osas võime tänapäevalgi näha suuri ja
tihedaks kasvanud pihlapuid.
Joonise (◊ 5) põhjal võime järeldada veel seda, et Uue sadama akvatooriumis tormi järel ankrus olles
võisid ristisõdijad oma paatidega tõepoolest jõuda kahte randa
ning leida sealt eest saarlaste viljapõlde. Kirjandusallikate järgi leidub Toomalõuka ja Lõmala ümbruses mitu muinaspõldu [5]. Kroonik
Henrik kirjutas, et sakslased läksid
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◊ 5. Nüüdisaegsele aluskaardile on kantud praegusaegse Lõmala sadama ümbruse omaaegne ehk 800 aastat tagune maastikusituatsioon ning Liivmaa Henriku
kroonikale tuginev 1215. aasta merelahingu koha ja käigu skemaatiline rekonstruktsioon. Uue sadama akvatooriumis kujutatud maastiku ja tänapäevaste fotode
põhjal näeme, et Uue sadama kivikai ulatus lõunas sadama poolsaart poolitava
väikese väinani. See oli omaaegses maastikus igati loogiline ja otstarbekas. Selline
lahendus jättis väiksematele laevadele ja paatidele võimaluse sadamaalalt otse
lääne poole liikuda
oma paatidega kaldale ja lõikasid
mõõkadega põldudel vilja. Seejuures
on tähtis viide, et „ka teisel rannal
tegid nad päevast päeva sedasama“
[3]. Ilmselt on kroonik siin käsitanud ulatuslikku, avamerele lähemat sadamalahte ja sellega ühenduses olevat sisemaale lõikuvat madalat Toomalõuka lahte kui mereranda kaheks jagavat looduslikku piiret.
Sadama ümbruse kohta käivate nappide andmete puhul võime sedagi
viidet mõista suunava pidepunktina.
Võitlus Uue sadama reidil. Teades
muistse kai ja sadama poolsaart omal
ajal kaheks jagava väina asukohta,
saame koostada kroonik Henriku tunnistuste alusel 1215. aasta Saaremaa
rannikul peetud merelahingu koha
ja käigu rekonstruktsiooni (◊ 5).
Mõistagi on see vaid üldskeem. Kuid
koos krooniku seletustega peaks see
tollasest sõjasündmusest andma seni-

sest parema ülevaate.
Kroonik Henrik kirjutas [3]: „Niipea
kui saarlased teada said, et nad on tulnud Riiast, ähvardasid nad neid sõjaga. Ja saates mööda kogu Saaremaad,
kogusid nad suure laevaväe. Ning teised, tulles hobustega, ehitasid mere
kaldal puuehitisi, täites neid kividega,
püüdes tõkestada sadamat, mille juurdepääs oli kitsas, et pärast sadama sulgemist kõik kinni võtta ja ära tappa.
Sakslased aga läksid oma paatidega, see on väiksemate laevadega, kaldale ja lõikasid oma mõõkadega viljasid põldudel, teadmata, et sõjavägi oli
lähedal rannal; ka teisel rannal tegid
nad päevast päeva sedasama. Lõpuks
saarlased, pannud varitsuse välja, võtsid kaheksa neist kinni, tapsid ühed,
viisid teised vangi ja võtsid ära ühe
paadi. Sellest kõvasti julgust saanud,
saatsid nad kõigisse Eestimaa maakondadesse, väites, et nad olevat Riia piiskopi kogu ta sõjaväega vangi võtnud.
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Foto: VollwertBit/Wikipedia Commons

Ajalugu

◊ 6. Riiast ristisõdijatega teele asunud piiskopid suundusid Ojamaale umbes
säärastel kogedel. Tormi tõttu tuli neil teha peatus Saaremaal Uues sadamas, kus
sõjakad saarlased korraldasid neile merelahingu
määratu suurt kuivadest puudest ja
loomarasvaga süüdatud ja suurtest
puudest ehitistele pandud tuld. Ja
esimene tuli, mis lõõmas kõrgemalt
kui teised, aeti mere poole ja lähenes meile ja tugev lõunatuul lükkas
teda vägevasti tõugates meie peale.
Ja eestlased, tiireldes oma röövilaevadega tule ümber,
Nüüd, kui meil on õnnestunud välja
valvasid seda ja
selgitada Uue sadama asukoht,
juhtisid seda otse
võime ka Pihlasaare küsimust pidada
kogede
keskele.
lahendatuks.
Ja koged olid kõik
ühte seotud, et
meil oleks kergem
sid need põhja ja täitsid kividega ja olnud end vaenlaste eest kaitsta, ja
sulgesid meile sissepääsu sadamasse. seda enam kartsime, et me ei suuda
Sellest väga kohkunud, arvasime, et tule eest pääseda.
Ja kui juba see tuli, kõrgem kõigist
me nende käest ei pääse. [---]
Mõned neist tõid kohale ka kolm kogedest, sirutas oma leegid meieJa tulid kõik suure sõjaväega. Ja kui
koitis varahommik, paistis kogu meri
meie vastas mustana, kihades nende
röövilaevadest.
Ja nad võitlesid meie vastu kogu
päeva. Ja mõned neist, tuues kohale puuehitisi ja vanu venesid, lask-
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ni, kutsusime me piiskopi ta kajutist,
kus ta oli palvetades päeval ja öösel.
Ja ta tuli ja nägi, et polnud meil
muud nõu ega abi kui jumala oma.
Ja tõstes oma silmad ja mõlemad
käed taeva poole, palus ta käegakatsutavast tulest päästa. Ja meie kõik
nägime ja, ennäe, äkki pööras lõunatuul idatuuleks ja tuul idast pööras tuulelippu, mis oli purje küljes,
vastassuunda ja eemaldas meist tule
ja ajas selle täiesti rahulikult kogedest mööda meie taha merele. Ja me
kõik kiitsime issandat, et ta meid silmanähtavalt päästis ilmse tulekahju
eest. Ja nad lükkasid teise ja kolmanda tule, mille vastu kaua võideldes ja
vett valades me rohkesti vaeva nägime; needki ajas lõpuks tuul meist
eemale.
Vahepeal olid ühed eestlased
sõudmas ringi meie ümber, haavates
paljusid meist oma odade ja nooltega, teised, tulles uuesti sama teed
meie ümber, pildusid meie pihta kive
ja oma nuiasid. Ja meil oli hirm niihästi sadama sulgemise kui ka võitluste raskuste pärast.“
Teatavasti õnnestus ristisõdijatel
sadamasulust välja murda madalaveelise väikese väina kaudu, mis eraldas
Pihlasaart muust poolsaarest. Mõni
aeg hiljem said nad soodsa tuulega ka
oma teekonda jätkata. Kokkuvõtteks
võib öelda, et mõlemale poolele ootamatu merelahing Saaremaa rannikul
lõppes viigiga.
Hilissügisel, kui laevadel olnud
Liivimaa kirikujuhid võtsid osa
Roomas toimunud kirikukogust,
palusid nad paavst Innocentiust kinnitada Liivimaa Jumala ema maaks ja
aidata selle laiendamisele paganate
hulgas igati kaasa.
1. Laas, Jaan 2015. Muistseid lahingupaiku
otsimas. Grenader, Tallinn.
2. Eesti rahva ajalugu 1932. Loodus, Tartu.
2. Henrik 1982. Henriku Liivimaa kroonika.
Eesti Raamat, Tallinn.
3. Mäss, Vello 1996. Muistsed laevad, iidsed
paadid. Horisont, Tallinn: 96‒97.
4. Sepp, Hendrik; Liiv, Ott; Vasar, Juhan
(toim) 1937. Eesti majandusajalugu I.
Akadeemiline Kooperatiiv, Tartu.

Jaan Laas (1938) on teadus- ja majandusloolane, huvitub vabadusvõitlusega
seotud sündmustest ja võitluspaikadest.
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Tooteuudised
Pikemate matkade seljakott naistele
Naistele loodud Vaude Astrum 60+10
W seljakotiga saad võtta matkale kaasa
kõik vajaliku, ilma et peaksid ruumi
pärast muretsema.
Tergolight Comfort süsteem teeb koti
seljapikkuse reguleerimise imelihtsaks
ning pakub toestust ja suurepärast
stabiilsust pikematel retkedel. Kotil
on naise keha kuju järgivad pehmed
polsterdatud õlarihmad ja polsterdatud
puusavöö.
Koti seljaosa toestab kahekordne alumiiniumraam.
Koti ülemine ja alumine sahtel on eraldatud lukuga kinnituva vaheseinaga ja
neile pääseb ligi ka välisküljelt.

Taskusuurune pesumasin
Maailma väikseim, taskusuurune kaasaskantav pesumasin
teeb sinu matka väga lihtsaks.
Lifestraw Scrubba säästab
aega, raha ja vett. 3–5 minutit
ja pesu on pestud ning selleks
läheb vaja kõigest 3–6 liitrit vett.
Seda pesumasinat saab kasutada ka
kuivkotina.

GPS matkakell jahimeestele ja kalameestele
Suunto Traverse
Alpha on tõsine
matkakell lisafunktsioonidega
jahi- ja kalameestele. Planeeri teekonda kaardil, pea
kalastus- või jahipäevikut ning jälgi oma vormi.
Kell näitab ilmatrende,
samuti päikese ja kuu tõusu ning loojangu
aega. Tuvastab automaatselt lasu, aitab jälgida
merevee taset ja hoiatab tormi eest. Näitab
kuufaase ja temperatuuri.
Vormi eest hoolitseb aktiivsusmonitor koos
sammulugeja ja kalorikulu arvestusega.

Kerge ja õhuline, kuid tugev jope
Kerge Fjällräven Skogsö jope laseb kehal hästi hingata. Ühtaegu peab
tuult ja vett. Sobib soojemal aastaajal jahi-, kala- ja matkariietusena.
Jope on tehtud G-1000 ja G-1000 Lite materjalidest; viimane on loodud spetsiaalselt soojemaks aastaajaks, olles kergem ja õhulisem,
kuid tagades vastupidavuse.
Rõhutatud varrukad lubavad mugavamalt liikuda; jope tagaosa on
pikem, et selg oleks kaetud.
Vihma- ja tuulekindlust saad suurendada vahatamisega.

3 korda kiiremini täituv madrats
Therm-a-Rest NeoAir Camper SV L madrats on soe ja täitub
väga kiiresti. See on mugavaks magamiseks piisavalt paks
ja samal ajal kaasavõtmiseks kerge.
Madratsi valmistamisel on kasutatud SpeedValve™
disaini, mis tagab koguni kolm korda kiirema
täituvuse. WaveCore™ tehnoloogia vähendab õhu ringlemist madratsi sees ning
ThermaCapture™ konstruktsioon takistab
soojuse liikumist läbi madratsi, mille
tulemusena on madrats soojem.
NeoAir® tehnoloogia teeb madratsi kompaktsemaks ja kergemaks
tavapäraste isolatsioonimaterjalidega täidetud madratsitest.
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Tooted on saadaval
MATKaSPORT
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Kalandus

Maitsva liha ja kiire kasvu tõttu on koha hinnatud püügikala

Kuhu on kadunud
suured kohakalad?
Koha on Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve tähtsamaid püügikalu. Paraku on kohapopulatsioonid Peipsis ja
Võrtsjärves oluliselt muutunud, näiteks suuri isendeid on
vähem ja keskmine pikkus on märgatavalt kahanenud,
kuigi olud peaksid koha soosima (soe eutroofne vesi, pehmed talved jms). Mis on juhtunud?
Kai Ginter, Külli Kangur

K

oha on peamine avavees elutsev röövkala Euroopa eutrofeerunud järvedes. Niisamuti
on kohal tähtis roll ka Eesti suurjärvede, Peipsi ja Võrtsjärve kalastikus.
Kalastajatele on koha ihaldusväärne
püügiobjekt, sest ta on üks maitsvamaid mageveekalu meie vetes. Tänu
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suurele nõudlusele ja kõrgele hinnale
annab koha märkimisväärse osa kalurite sissetulekust.
Koha eelistab sooja ja sogast vett.
Soe ja toitainerikas vesi on kohale
eriti meeltmööda. Just niisugused tingimused on viimastel aastatel kujunenud Peipsil ja Võrtsjärvel, mis on küllaltki eutrofeerunud.

Suvine pinnavee temperatuuri
tõus – Peipsis 0,69–0,76 oC kümnendi kohta ja Võrtsjärves 0,4 oC kümne
aasta jooksul – on olnud neis suurjärvedes aastatel 1985–2009 kiirem kui
maailma järvedes keskmiselt (0,34 oC
kümnendi vältel), nagu näitas hiljutine
ülemaailmne võrdlev uuring 235 järvel
[5]. Senised uuringud Eesti suurjärvedel on näidanud, et sagedasemad pehmed talved on võimaldanud väikestel kohamaimudel paremini talve üle
elada ka siis, kui nad pole suutnud esimesel elusuvel kalatoidule üle minna.
Nii ongi alates 1990. aastast koha
arvukus Peipsis ja Võrtsjärves olnud
üsna suur. Ajavahemikul 1990–2009
oli koha enim püütud kala Peipsis,
hõlmates ligi 27% töönduslikust kala-
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Mitmekesisema vanuselise koosseisuga kalapopulatsioonid on
püsivamad: nad kohanevad muutustega paremini [8]. Seevastu populatsioonid, kus domineerivad väikesed
ja noored isendid, ei ole võimelised
sujuvalt kohanema teisenenud keskkonnaoludega, näiteks temperatuuri
ja veetaseme muutustega.
Nõnda on asurkonnad, mida mõjutab tugev püügisurve ja mille vanuseline koosseis on seetõttu tunduvalt kitsenenud, palju vastuvõtlikumad inimtekkelistele ja looduslikele mõjuritele,
sealhulgas kliimamuutustele [3].
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Kauakestev valikuline püügisurve mõjutab kohapopulatsiooni.
Majanduslikust aspektist on mõistlik
püüda võimalikult suuri kalu võimalikult palju.
Ent selline pikaajaline suurte kalade püük põhjustab kalapopulatsioonis
suuri muutusi [6]: kudekari koosneb
vaid üksikute aastakäikude isenditest, suurte isendite osakaal väheneb,
samuti esineb morfoloogilisi jm muutusi. Püügisurve kutsub esile isegi
evolutsioonilisi muutusi: kudemisiga
jõuab kätte varem, koevad nooremad
ja väiksemad isendid. Seepärast halveneb järglaste kvaliteet.
Muutusi on märgatud nii merekui ka mageveekaladel ning jõutud
järeldusele, et nende tõttu võivad
populatsioonid isegi hävida.

Koha töönduspüük t/km²

1930

saagist; samal perioodil andis koha
Võrtsjärve kogusaagist ligi 21% (◊ 1).
Kuid midagi on siiski valesti.
Hoolimata kliimamuutuste soosivast
mõjust on kohapopulatsioonid mõneti nõrgenenud ning koha arvukus ja
keskmine pikkus vähenenud [1].

◊ 1. Muutused koha töönduspüügi saagis (t/km2 aastas) alates 1930. aastast [1]
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◊ 2. Koha pikkuse (SL, cm) muutused alates 1990. aastast Peipsi ja Võrtsjärve
katsetraalpüükide andmetel. Esitatud on ka keskmise pikkuse hinnanguline suundumus: 10% joon tähistab 10% kõige lühemate kohade keskmist pikkust; 50%
joon märgib kogu kohapopulatsiooni isendite pikkuse mediaani; 90% joon tähistab 10% kõige suuremate kohade keskmist pikkust [1]
tuna ninamiku tipust (suu suletud)
kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni (SL, standard length), 40 cm,
Võrtsjärves aga 45 cm. Kuid alates
2004. aastast on Eesti kalanduskomisjon kalurite survel ja kohapopulatsiooni seisundit arvesse võttes korduvalt ajutiselt vähendanud Peipsi koha
alammõõtu (vt tekstkasti).
Peale selle on reglementeeritud
alamõõdulise koha kaaspüük: 50%
aastal 2008, 30% aastal 2010, 25%
aastal 2012 ja 2013. aastal 15% kohasaagist.
Muudetud piirangud on tõenäoliselt märkimisväärselt mõjutanud
kohapopulatsiooni ja selle dünaamikat, sest kui on vähendatud alammõõtu, võib juhtuda, et kohad ei jõua
enne püüki kordagi kudeda.

Koha alammõõdu
vähendamine Peipsil
2005. a 33 cm
2006. a 24 cm
2008. a 35 cm
2009. a 33 cm
2012. a 30 cm
2015. a 28 cm

Püügi mõju kohapopulatsiooni isendite suurusele Eesti suurjärvedes.
Alates 1930. aastatest on koha saagid

Peipsis olnud keskmiselt 0,02 t/km2 ja
Võrtsjärves 0,01 t/km2 (◊ 1). Kohasaak
suurenes tunduvalt 1970. aastatel
Võrtsjärves ning 1990. aastate algul
Peipsis. Suurim saak Peipsil oli 2003.
aastal (0,9 t/km2) ning Võrtsjärvel 2009.
aastal (0,2 t/km2). Alates 2010. aastast on Peipsi kohasaagid kahanenud,
Võrtsjärves on saagid olnud võrdlemisi stabiilsed.
Analüüsides koha pikkusjaotust
katsetraalpüükides aastatel 1990–
2010 Peipsis ja Võrtsjärves, ilmnes,
et mõlemas järves on koha keskmi-
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Kohapüügi piirangud Eesti suurjärvedes viimastel aastakümnetel.
Alates 1994. aastast on piiriveekogul
Peipsil kalapüük käinud Eesti-Vene
kalanduskokkulepe järgi ning aastast
2000 on kehtestatud Peipsil kohapüügi kvoodid. Koha kaitseks on kehtestatud täielik püügikeeld kevadkuudel
(15.05–15.06) ja koha alammõõdud.
2014. aasta kalapüügieeskirja järgi
on Peipsis koha alammõõt, mõõde-
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Kalandus

Aastail 1990–2009 oli koha Peipsi järve enim püütud kala, kuid nüüdseks on koha osakaal kogupüügis märgatavalt vähenenud
ne pikkus suuresti vähenenud [1].
Peipsis vähenes aastatel 1990–2012
koha keskmine pikkus ligi 10 cm ning
Võrtsjärves 13 cm (◊ 2). Samuti on
kahanenud kalade maksimumpikkus: aastail 1990–2012 vähenes 10%
suurimate kalade keskmine pikkus
Peipsis 53 cm-lt 37 cm-ni, Võrtsjärves
aga 65 cm-lt 27 cm-ni.
Tõenäoliselt on kohade keskmist
pikkust peale püügisurve mõjutanud
ka kliima soojenemine. Paljud autorid
on märganud positiivset seost soojade suvede ja arvukate kohapõlvkondade vahel. Peipsis ja Võrtsjärves on
suured kohapõlvkonnad seotud juuni
veetemperatuuri ja järvede veetasemega. Eriti suuri kohapõlvkondi tuli
Peipsis ette aastatel 1999, 2002, 2005,
2009, 2011 ja 2012 ning Võrtsjärves
aastatel 2002, 2005, 2008, 2009, 2011
ja 2012, kui vesi oli soojem ja veetase kõrgem.
Kohapüük mõjutab kogu järve
ökosüsteemi. Tippkiskjana on koha
roll ohjeldada lepiskalade arvu78

|478| EESTI LOODUS JUUNI–JUULI 2016

kust ja hoida tasakaalu kalakoosluses. Olenevalt toiduvalikust võib
koha suurendada isegi fütoplanktoni
biomassi ja vähendada vee läbipaistvust, mõjutades nõnda ka vee kvaliteeti. Niisiis võib koha toiduahela
kaudu muuta suvised veeõitsengud
märgatavalt intensiivsemaks.

1,7 korda ning Võrtsjärves 1,9 korda.
Seevastu ei leitud seoseid pelgalt
koha arvukuse ja prügikala arvukuse
vahel. Seega kontrollivad toiduahelat tõhusamalt just suuremõõdulised kohad. Populatsiooni noorenedes ei suuda koha enam järve avaosas
peenkala arvukust reguleerida, vaid
on pigem zooplanktoni allasuruja.

Tõenäoliselt on kohade keskmist pikkust peale püügisurve mõjutanud ka
kliima soojenemine.
Alates 1990. aastast on Eesti suurjärvedes olulisel määral suurenenud
väheväärtusliku kala, nn prügikala
(kiisk, särg, väike latikas) osakaal, see
on seotud just koha keskmise pikkuse vähenemisega. Koostatud mudelid
näitavad, et kui koha keskmine pikkus väheneb 1 cm võrra, võib prügikala arvukus tõenäoliselt suureneda
6%: aastast 1990 on prügikalade arvukus Peipsis eeldatavasti suurenenud

Koha tulevik Eesti
suurjärvedes. Kliima
soojenemise ja intensiivse püügi koosmõjul on kohapopulatsioonid Eesti suurjärvedes tublisti
muutunud: suuri isendeid on vähem,
keskmine pikkus on märgatavalt
kahanenud, ehkki olud peaksid koha
soosima (soe eutroofne vesi, pehmed
talved jms). Seda võivad ühelt poolt
põhjustada kliimamuutused, mistõttu sünnib sagedamini arvukaid kohapõlvkondi ja rohkem noori kohasid
jääb talvel ellu, kuid kindlasti ka alatine püügisurve ja suuremate isendite
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valikuline püük.
Peipsi järves on kohapopulatsiooni isendite suurust tugevasti mõjutanud just sellele järvele ainuomane
mutnikupüük. See esialgu ahvenate tarbeks mõeldud püünis ei sobi
kohade püügiks, sest tavapärasesse
mutnikusse, mille silma suurus on
24 mm, jäävad enamjaolt vaid kahesuvised kohad, kes ei ole jõudnud
veel kordagi kudeda. Seda probleemi
on püütud leevendada mitmel moel,
näiteks lühendades sügisest püügiperioodi ja nõudes suuresilmalise
noodapära tarvitust. Siiski jääb suuri
isendeid järves üha vähemaks.
Et hoida Võrtsjärves kohavarusid, määrati 1998. aastal sealse koha
alammõõduks erinevalt teistest veekogudest 45 cm, mis lubab kõigil
isenditel vähemalt korra või kaks
enne püüki järglasi anda. Selline
meede tundub ennast õigustavat:
püütud koha hulk Võrtsjärves ei ole
aastati kuigi kõikuv.
Eesti suurjärvede muutunud kohapopulatsioonid on järjest vastuvõtlikumad eri stressorite, näiteks suviste
kuumalainete ja sinivetikavohangute suhtes. Nõrgenenud kohapopulatsioonid võivad jääda konkurentide
kõrval tagaplaanile. Eelisseisundisse
võivad sattuda hoopis uued liigid,
lühema elueaga vähem hinnatud
kalad (näiteks ahven), kes on teisenenud oludes edukamad ja kohanevad
kiiremini [7].
Alates 2010. aastast ongi Peipsis
tunduvalt suurenenud ahvena osakaal: ta on muutunud kõige olulisemaks püügikalaks, hõlmates ligi

Peipsi saakides domineerib üha
enam ahven. 2013. aasta
4. oktoobri katsepüügi tulemus

kolmandiku
kogusaagist.
Niisugused kalakoosluse muutused mõjutavad toiduahelate
kaudu ka teisi järve ökosüsteemi osi.
Mida teha? Esmatähtis on teisenenud kohapopulatsioone pidevalt jälgida. Soovitatavalt tuleks kehtestada lisakvoodid, luua püügikaitsealad
ning reguleerida alammõõte: kehtestada nii miinimum- kui ka maksimummõõt, et kaitsta ka suuremõõtmelisi isendeid [3, 4, 7]. Eri mudelite
põhjal on just viimane kaitsemeede end enim õigustanud, sest see
ei süvenda asurkonna noorenemist
ega põhjusta evolutsioonilisi muutusi [2, 4].
Eesti suurjärvedel praktiseeritavate püügiviiside, töönduspüügi ning
Peipsi puhul ka piiriülese koostöö
tõttu on seda soovitust äärmiselt
keeruline järgida. Siiski tuleb rakendada eri abinõusid, et hoida tippröövkalade, eelkõige koha populatsioone ja seeläbi kogu ökosüsteemi
stabiilsust.
1. Ginter, Kai et al 2015. Consequences of
size-selective harvesting and changing climate on the pikeperch Sander lucioperca
in two large shallow north temperate lakes.
– Fisheries Research 165: 63−70.
2. Gwinn, Daniel C. et al 2015. Rethinking
length-based fisheries regulations: the value
of protecting old and large fish with harvest
slots. – Fish and Fisheries 16: 259–281.
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3. Longhurst, Alan 2002. Murphy’s law revisited:
longevity as a factor in recruitment to fish populations. – Fisheries Research 56: 125–131.
4. Matsumura, Shuichi et al 2011. Assessing evolutionary consequences of size-selective recreational fishing on multiple life-history traits,
with an application to northern pike (Esox
lucius). – Evolution Ecology 25: 711–735.
5. O’Reilly, Catherine M. et al 2015. Rapid
and highly variable warming of lake surface
waters around the globe. – Geographical
Research Letters 42: 1–9.
6. Ottersen, Geir et al 2006. Changes in
spawning stock structure strengthen the
link between climate and recruitment in a
heavily fished cod (Gadus morhua) stock.
– Fisheries Oceanography 15: 230–243.
7. Planque, Benjamin et al 2010. How does
fishing alter marine populations and ecosystems sensitivity to climate? – Journal of
Marine Systems 79: 403–417.
8. Rouyer, Tristan et al 2012. Does increasing
mortality change the response of fish populations to environmental fluctuations? –
Ecology Letters 15: 658–665.

Kai Ginter (1985) on Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur.
Külli Kangur (1949) on Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
vanemteadur.

Fotokonkurss

SAAR KAHE MAAILMA PIIRIL
Piirissaare valla fotokonkurss kestab 31. augustini 2016.
Võistluse eesmärk on Piirissaare, kui omanäolise kultuuri ning ajalooga turismikoha populariseerimine.
Tingimused ja info:
www.konkurss.piirissaare.ee
www.piirissaare.ee
FBs www.facebook.com/events/1011229945610083
Auhinnafond ja tasustamine septembris
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Looduskaitse

Loodustalgutest võib
Eestimaa looduse fondi korraldatud loodustalgud
on hea õppeviis: looduskaitseteooria kombineeritakse praktikaga. ELF on korrapäraselt talgureise
korraldanud alates 2000. aastast. Maikuu keskpaigas tehti teatavaks juba seitsmeteistkümnenda järjestikuse hooaja plaanid.
Triin Nõu

K

ui tavaliselt algab tihe talgutamine juulikuus, siis sel
aastal alustati juba juunikuu
alguses: mindi metsa metsiseid otsima. Alutaguse ja Soomaa metsades
selgitatakse mitme nädala vältel metsiste elumärke. Kogutud info aitab
edaspidi metsise kaitset paremini planeerida, et see silmatorkava käitumise, erilise toiduvaliku ja koguka kehaga lind meie metsades alles jääks.

gulised läänerannikul ja saartel sadamast sadamasse kohaliku looduse
hüvanguks tööd tegema.
Teema-aastad. Viimastel aastatel on talguhooaegadel olnud kesk-

Loodustalgute põhisiht on taastada ja hooldada pärandkooslusi ning teha spetsiifilisi liigikaitsetöid. Tüüpilised talgutööd on võsaraie ranna- ja lamminiidul, heinategu puisniidul või kadakate harvendamine loopealsetel, et taastada
sealsete liikide elupaiku ja kasvukohti. Aidatakse püstitada ka karjaaedu
ja lambaid üle lugeda, kui kui seda
peaks parajasti vaja minema.
Peale võsaraiumise ja heinaniitmise saab talgute käigus üheskoos
muud huvitavat teha. Nii on aastate jooksul talviti loendatud ulukite jälgi, mõõdetud laboris tigusid ja
kiile, märgistatud nahkhiirte talvituspaiku, taastatud kalade kudealasid, aetud märgaladel vanu kuivenduskraave kinni, puhastatud kahepaiksete sigitiike ja keedetud sadu
liitreid moosi.
Kahel suvel, 2010–2011, seilas
Läänemerel talguregatt, mis viis talÜks peamisi töid puisniidul on
käsitsi heinaniitmine. Heinategu
Nedrema puisniidul
80
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• Alates 2001. aastast on korraldatud üle 500 talgureisi, kus
on osalenud üle 8200 inimese.
• Tehtud on 78 000 tundi vabatahtlikku tööd.
• Sel hooajal viiakse osalejaid talgutele Vilsandile,
Hobulaiule, Võilaiule, Kõi
nastule, Viru rappa, Osmus
saarele, Kumari laiule jpt kohtadesse.
• Uuri suvist talgukalendrit veebilehelt www.talgud.ee.

saada mõnus sõltuvus
Tänavuse hooaja „teemalind“ on
must-toonekurg, kes elab samuti
metsas nagu eespool mainitud metsis. Kevadel paigaldati pesakaamera,
mille vahendusel võib praegu jälgida
kurepoegade sirgumist. Plaanis on
suvine rattaretk must-toonekure elupaikade tutvustamiseks ning ühele
linnule paigaldatakse GPS-saatja, et
teda rände ajal jälgida.
„Must-toonekurg on väga salapärane liik, kes pesitseb vanades metsades. Kalamaia liigina käib ta jõgede
ja ojade ääres toitu otsimas. Sügisel
toimuvate talgute käigus püüameFoto: Piret Väinsalu

sed teemad. Traditsioon sai alguse
2011. aastal, mil rohkem tähelepanu
said loopealsed. Seejärel olid tegevuse
keskmes kõre ehk juttselg-kärnkonn,
niidurüdi, liblikad ja vooluveekogud.
„Teema-aastad võimaldavad teatud liikidest ja kooslustest rohkem
rääkida. Oleme inimesi viinud kõrelaulu kuulama, liblikaretkedele, niidurüdi vaatama. Kui inimene on oma
silmaga niidurüdi tema elukeskkonnas toimetamas näinud, siis ta mõistab paremini, miks on vaja rannaniite pealetungivast võsast vabastada,“
ütleb talgukorraldaja Siim Kuresoo.

gi kurgede toitumisala jõed ja ojad
kinnikasvamisest päästa,“ avab talgukorraldaja Jaanus Libek sügisesi
talguplaane.
Vabatahtlikud talgujuhid. Talguid,
mida ühe hooaja jooksul üle Eesti
eri paikades peetakse, on keskeltläbi
50–60. Tõsisem töö läheb lahti juuli
keskpaigas, kui linnud on pesitsemise
lõpetanud. Siis võib juhtuda, et samal
nädalavahetusel tehakse mitmeid talguid. Hooaja ettevalmistustes osaleb kaks-kolm inimest, aga talgureise
aitavad korraldada ELFi vabatahtlikud talgujuhid. Kokku on aktiivseid
vabatahtlikke umbkaudu 40.
„Me oleme väga tänulikud oma
vabatahtlikele, kes oma vaba aega
ja energiat talgute korraldamisse
panustavad. Vabatahtlikud on meie
talgute korralduses väga olulised.
Seetõttu peame oluliseks oma vabatahtlikke koolitada ja nende teadmisi täiendada. Igal aastal on meil kaks
kohtumist, millest ühel pöörame
rohkem tähelepanu ka tööohutusele
ja esmaabile,“ selgitab Siim Kuresoo.
Rahvusvaheline koostöö. Loodus
talgud on rahvusvahelised, nii osalejate kui ka sihtkohtade mõttes.
Eestlased ei ole mitte üksnes võõrustanud väliskülalisi, vaid on ka
ise välismaal abiks käinud. Esimene
talgureis korraldati 2002. aastal
Koola poolsaarele saamide juurde. 2013. aastal alanud rahvusvaheline koostöö on Eesti talgulised
viinud Inglismaale, Lätti ja Soome,
tänavu suvel lisandub talgukaardile Valgevene. Alates aastast 2010 on
igal suvel Eestis korraldatud talguid
ka venekeelsele elanikkonnale.
Seitsmendat aastat järjest löövad
talgutel kaasa välisriikide noored,
kes viibivad Eestis Euroopa vabatahtliku teenistuse raames. Oma teadmisi ja kogemusi on siin täiendanud noored Inglismaalt, Šotimaalt,
Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt,
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Foto: Kristiina Kübarsepp

Looduskaitse

Mida loodustalgutel käimine on mulle õpetanud?
Epp Adler
vabatahtlik talgujuht

T

algutel käimine on aidanud mul mõista inimese ja
looduse kauaaegset suhet.
Varem arvasin, et inimene on lihtsalt paha ja ohtlik. Minu looduseja maastikutunnetus on pärast talgutel osalemist väga palju muutunud. Enamik talgukohti on sellised,
millest mul polnud õrna aimugi, et
niisugune paik üldse olemas võiks
olla või et seal liikuda saab. Need
on väga eriilmelised ja kordumatud.
Olen aru saanud, et ranna- ja lamminiidud ning loopealsed ja sealne
ainulaadne elustik on väga pikaaegse looduse ja inimese koostoimimise
tulemus. Kuna paarikümne aastaga
on inimeste eluviis suuresti muutunud, mõjutab see otseselt ka neid
kooslusi. Sealse elustiku hoidmiseks
on meil inimestena tarvis sekkuda, sest me oleme seda alati teinud.

Paljude liikide käekäik oleneb otseselt inimeste tegevusest.
Talgutel on pikaajaline mõju.
Tööde käigus eemaldame võsa ja
loome avatud maastikku. Paljudele
talgutele tulnud inimestele on alguses võõrastav, miks mõnikord nii
palju põõsaid ja puid maha võetakse. Kui neile selgitada, et siis ei
saa kiskjad rannaniidul pesitsevaid
linde nii kergesti ohustada või et
kõre ei suuda kõrges rohus liikuda,
aitab see looduskaitsetööde vajalikkust ja loodust üldiselt terviklikumalt mõista.
Tänu talgutele on minus süvenenud arusaam, et mitmekesisus
ja elurikkus on oluline nii looduses
kui ka inimeste maailmas.
Kui soovite avastada loodust
muul viisil kui matkaradadel kõndides, siis soovitan tulla talgutele.
Avatud olek ja soov õppida võimaldavad loodustalgute käigus imelisi
asju avastada.

Hispaaniast, Kreekast, Itaaliast ja
Ungarist. Sel aastal on välisvabatahtlikena abis lätlanna ja valge
venelanna.
Eesti noored on saanud vabatahtlikku looduskaitsetööd teha
Šotimaal, Prantsusmaal, Hispaanias,
Poolas, Itaalias ja Kreekas. Peale
Euroopa avastamise aitavad sellised
projektid noortel mõista, et looduskaitses on tähtis piiriülene koostöö.
Ka talguid ette valmistades ja
pidades ei saa läbi ilma koostööta.
Aegade jooksul on koostööd tehtud erisuguste looduskaitsega seotud vabaühendustega: pärandkoosluste kaitse ühing, loodushoiukeskus, Eesti Forell, Pärnumaa loodusmälestiste SA. Juba esimestest talgureisidest alates on talgukohtade
valikut arutatud keskkonnaametiga. Viimastel aastatel on partnerite nimekirja lisandunud riigimetsa
majandamise keskus, Eesti ornitoloogiaühing, Kotkaklubi ja Tartu ülikooli zooloogid.
Töötegemine loob hea tunde.
Loodustalgutel osalemine on kõige
otsesem võimalus anda looduskaitsesse oma panus. Osalejad saavad
juba enne talguid taustteavet, miks
konkreetseid töid on tarvis teha. Kui

Loodustalgud annavad võimaluse sattuda raskesti ligipääsetavatesse ja tundmatutesse paikadesse, näiteks
arvukatele Eesti väikesaartele. Rammu saar
Soome lahes
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jest
peetakse
Nedrema puisniidul ELFi talgute suvekooli. Nagu
nimetuski ütleb,
pole tegemist tüüpiliste talgutega, vaid
rõhk on õppimisel.
„Nedrema puisniidu suvekoolis saavad kõik
osalejad vikatiga niitmise selgeks, kohal on kogenud juhendajad. Samuti saab näha, kuidas hobusega tööd tehakse. Kavas on ka traditsiooniline Ööülikooli loeng ning
muidugi mõista räägime puisniidu
kooslusest,“ ütleb suvekooli eest
vedaja Piret Väinsalu.
Loodustalgud on hea võimalus
ühendada puhkus ja vabatahtlik töö.
Talgud peetakse
rahvusparkides ja
Loodustalgutel osalemine on kõige
looduskaitsealadel.
Talgutöö ei eelda
otsesem võimalus anda looduskaitsuurt jõudu ega
sesse oma panus.
erioskusi. Osalema

oodatakse nii mehi kui ka naisi,
noori ja vanu. Alla 18-aastased peaksid tulema koos täisealisega.
1. Cumulus
Consulting
OÜ
2012.
Looduskaitses vabatahtlikuna osalemine ja
selle mõju. Vt: http://www.talgud.ee/lugu/
talguliste-uuring.

Triin Nõu (1986) on Eesti Looduse
tegevtoimetaja ja ELFi vabatahtlik
talgujuht.

Foto: Maris Mägi

võimalik, siis räägib liigispetsialist
veel tööde käigus juurde. Vabal ajal
tutvutakse ümbruskonna huviväärsustega ja käiakse matkaradadel.
Talgud kestavad tavaliselt kuni
viis päeva ja selle aja jooksul saavad võhivõõrastestki head sõbrad.
Kui ELF 2012. aastal oma talgulistelt uuris, miks nad talgutel käivad, siis ülekaalukalt mainiti toredat
talguseltskonda ja võimalust looduse heaks midagi ära teha [1].
Osalejad saavad talgutel uusi teadmisi taime- ja loomaliikide ning
koosluste kohta, samuti omandatakse uusi tööoskusi.
Võsaraieks ja alade taastamiseks
kasutatakse üldjuhul mootoriga tööriistu, kuid unustatud pole ka vanu
töövõtteid. Juba kolmandat suve jär-

Foto: Kadri Paomees

Juttselg-kärnkonna ehk kõre elupaikade kaitseks on talgute
käigus niidetud roostikku ning süvendatud ja puhastatud
kõrede sigimislompe. Kõrele meeldib liivane pinnas, kuhu ta
saab päevaseid ja talviseid varjepaiku kaevata
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Saame tuttavaks!

Risulinnust

Ühel 2007. aasta juulikuul seadsin pikki samme vanas, kuivanud kuuskedega metsas. Puud olid näinud mitut põlvkonda ja kohtunud kümnete või lausa sadade rähnidega. Võitlusest väsinuna lamasid paljud neist risti, üksteise
embuses. See ei tundunud toona paigana, kus oleks soovinud viibida kauemini.
Karl Adami

M

etsatukk püsis elutu ja
vaikne, eemaletõukav,
kuni hetkeni, mil kuulsin teravat kutsehüüdu „tsik-tsik“.
Keegi oli tulnud minuga pahandama.
Esialgu pidin veel üsna kogenematu
linnuhuvilisena pisikest sulelist pikka
aega otsima, kuni ta taas ärritudes
endast märku andis. Näis, justkui võidelnuks see pöialpoisisuurune linnuke madala enesehinnanguga, ajades
saba eriti kõrgele püsti.
Sõnum, mille pisike käratseja
mulle saatis, sai silmapilk selgeks: ma
polnud oodatud. Ega minagi tema
vastu tol hetkel mingit tõmmet ei
tundnud. Pruun igavavõitu linnuke.
Möödus aastaid, täpsemalt seitse aastat, enne kui käblikute juurde tõsisemalt tagasi pöördusin. Vahepeal olin
seda linnukest ikka siin-seal kohanud
ja kuulnud, kuid vilksamisi.
Käblikut, keda meiemail on kutsutud ka metsaträksiks, metskilgiks,
risulinnuks, päkaks, kummkäbiks,
pöidlalinnuks, koobakeseks, ahjulinnuks ja isegi rästikuks, võib silmata eelkõige paikades, kus on võimalik kiiresti varjuda: oksarägastikus, põõsastikes,
suurte murdunud
puude keskel jne.
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Siiani on peaaegu kõik minu kohatud
käblikud valinud enda peastaabiks
mõne mahakukkunud kuuse, paljud
on eelistanud paiku, kus on suisa
mitu mahalangenud puud järjestikku.
Kuid olen kohanud ka käblikuid, kes
seda oluliseks pole pidanud.
Käblikute seas on nii rändajaid,
kes külmakuudeks sihi lõunasse seavad, kui ka hulljulgeid, kes külmakraade trotsima jäävad. Minu silmaringi avardudes on kevadekuulutaja
tiitel läinud kuldnokkadelt talvikesele ja käblikule. Mind on siiani hämmastanud, milline hoogne ja võimas
laul niivõrd väikese linnu seest välja
paiskub ning suisa üle väljade kajab.
Seda laulu on tõenäoliselt kuulnud
paljud, teadmata, et tegu on käbliku loominguga. Nimelt kasutatakse
käblikulaulu üpris sageli reklaamide, seriaalide ja filmide taustal. Ju on
tegu linnulaulude musternäidisega.
Laulmiseks leiab pisike pruun lind
mõne kõrgema paiga. Sageli lendab
ta kännule, puutüükale või vahel ka
sammaldunud kivile. Nii mõnelgi

aastal kuulutavad käblikud enda õigusi territooriumile juba märtsi lõpul,
kuid sagedamini siiski aprilli alguses.
Valju ja hoogsa laulu lööb isaslind
lahti kuni pool tundi enne päikesetõusu ja lõpetab laulmised õhtul, tund
pärast päikeseloojangut. Muidugi ei
kesta laul terve päeva, kuid sellegipoolest on seda päeva jooksul palju
kuulda. Eriti ergas on laul kevadel.
Kõigepealt saabuvad isaslinnud,
kes pärast territooriumi kinnistamist rajavad sinna mitu mängupesa. Kirjanduse järgi ligi viis pesa,
mida saabunud emaslinnule näidatakse. Sobivaima ehitab emaslind
lõpuni ning viimistleb pesa sisemuse. Kusjuures emaslind on ka see, kes
suuremalt jaolt poegade eest hoolitseb. Isaslind meelitab võimaluse korral territooriumile veel kaaslasi, seega
võib teda pidada mitmenaisepidajaks.
Kurnasid võib suve jooksul olla suisa
mitu. Poegadele ja endale napsavad
nad puukoorelt, oksarisust ning ka
roheliselt mitmesuguseid selgrootuid.
Nii palju, et nad on kahjurite hävitajatena metsas au sees.
Poegade toitmise ajal olen näinud,
kuidas käblik hulk kordi väike-lehelinnu pesa servale siirdub. Hiljem kirjandusega tutvudes selgus, et käblikutel on üsna tugev tung hoolitseda
poegade eest ning kui midagi peaks
enda kurnaga juhtuma, siis sageli see
tung ei vaibu. Nõnda asuvad käblikud
nii mõnigi kord toitma isegi teiste
liikide võsukesi, näiteks kuldnokkade säutsuvaid ja näljaseid poegi,
kes käblikute kõrval koljati mõõdu
välja annavad. Niisugune vaatepilt
väike-lehelinnu pesaserval võis olla
seotud selle tungiga.
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Saame tuttavaks!
Pisike lind, kes hoolimata väiksusest nii palju jõuab, on minu silmis metsa kroonimata kuningas.
Kuningaks on teda pidanud ka teised. Kindlasti teavad paljud lugu sellest, kuidas linnud tahtsid endi seast
kuningat valida ja otsustasid, et seda
tiitlit on väärt kandma see, kes suudab lennata teistest kõrgemale. Suur
ja võimas kotkas tõusis pilvede alla,
ent kui ta väsis, puges tema sulgede vahele peitunud käblik välja ja lõi
kotka kõrgusrekordi mängleva kergusega.
Käblik etendab tähtsat rolli ka rahvajutus, mis pajatab loomade ja lindude sõjast. Eestis on seda lugu jutustanud Ernst Peterson-Särgava, kes on
omal ajal ainest kogunud praeguse
Vändra valla idapoolsematest küladest, k.a minu kodukülast Orikülast.
Käblikule ei meeldinud, et matsakas karu tahtis tapetud põdravasika
risuhunnikusse peita, ohustades sealjuures tema pesa. See vallandas sõja,
milles jäid peale linnud, sealjuures
pisike käblik.
Käblikule lähemale. Igal linnupiltnikul kujuneb mingil ajal nimekiri liikidest, kelle hetki ta sooviks
jäädvustada. Mina isiklikult pole oma nimekirja lisanud liike, kelle tabamist pean praeguste teadmiste ja oskustega pigem ebausutavaks.
Millegipärast on ka
käblik sellest nimestikust seni välja jäänud, kuigi tegu on
võrdlemisi tavalise linnuga, kelle
pesitsus-

aegne
arvukus on
küllaltki suur, ulatudes sadade tuhandeteni.
Mullu kevadel aga tegin plaani,
kuidas seda pealtnäha püsimatut
tiivulist jäädvustada.
Kes on käblikut
näinud, see teab, kuidas ja kui kiires86
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ti ta liigub. Ühel hetkel võib ta olla
sinust meetri kaugusel, järgmisel aga
täristab paarkümmend meetrit eemal
sõnajalasalus. Selle linnu jäädvustamisel on oluline kannatlikkus ja tunnetus. Kiirelt liikuva linnu pildistamiseks on tarvis ka valgust, mida kipub
käbliku elupaikades nappima, kuna
nad tegutsevad üsna pimedates metsatukkades või võserikes.
Endagi üllatuseks olin poolteise
kilomeetri raadiuses leidnud neliteist
laulvat isaslindu. Nii nagu lind ei ole
lihtsalt lind, pole ka käblik lihtsalt
käblik. Üks asi on lugeda linnu kohta
raamatutest, kuid hoopis teine asi on
näha üksiklinde. Nagu inimestel tundus ka neil neljateistkümnel käblikul
olevat igaühel oma iseloom. Enamik
käblikuisandaid tegutses valdavalt
mahalangenud kuuskede keskel, eriti
hinnas tundusid olevat veel okkaid
kandvad kuused.
Neist neljateistkümnest laulvast
käblikust olid koostööaltid vaid neli
isendit, ülejäänud väljendasid oma
pahameelt küllaltki selgelt, nii et ma
sellest aru sain ja nende jälgimisest
loobusin. Kui mõni lind hoiab tugevalt distantsi, ei maksa selle pärast
ahastusse sattuda. Lindudele on varjumine ja tagasihoidlikkus sageli elu
ja surma küsimus ning paljud peavad
targemaks eemale hoida. Õnneks
leidub siiski neidki isendeid, kes
oskuslikult läheneva inimese
kohalolust end segada ei lase.
Mulle hakkas silma, et
eriti huvitatud olid suurest maskeeritud liikuvast
kogust need käblikud,
kelle hoovist liikus läbi
hulganisti linnuliike,
nagu mets-lehelinnud, väike-lehelinnud, metsvindid,
vainurästad, musträstad, pöialpoisid,
rohevindid ja jõe ääres isegi
jäälinnud. Iga pisemgi sissetungija kontrolliti siis üle,
isegi kui tegu polnud
Fot
otsese konkuo: K
arl
Ad
rendiga.
am
i

Need käblikud olid minu suhtes tolerantsemad, ei täristanud ning toimetasid rahus omaette.
Isegi kui õnnestub üles leida
need „õiged“ käblikud, tuleb varuda hulganisti vahitunde. Mõni päev
ei pruugi käblikud peaaegu üldse
objektiivi ette sattuda ja sellega
tuleb arvestada. Ennast ja oma liikumist tuleks võimalikult palju varjata. Mingil põhjusel on peaaegu kõik
minu käblikufotod tehtud päeval
kella ühe ja kuue vahel, kuigi olen
neid linnukesi jälginud ka hommikul ning hilisõhtul. Vaatlused andsid aimu, et sel ajavahemikul liikusid käblikud pigem oma territooriumil, kus oli hea määrata kindlaks
nende meelispaigad ning ennustada
edasist liikumist.
Mõistagi on parim aeg käblikute
jäädvustamiseks aprill-mai, kui taimestik on võrdlemisi tagasihoidlik ja
puid-põõsaid pole katmas lopsakas
lehestik. Ent siiski sulandub käblik
sageli pruuni oksarisusse.
Tänavu kevadel vaatasin neliteist mullust vaatluspaika taas üle.
Kümnes neist olid tegutsemas käblikud. Pigemini olid asustatud muidugi mahalangenud kuuskedega paigad,
kus jagus ka risu.
Ühel selle aasta aprillikuu pärastlõunal
istusin
käblikuvaldustes. Käblik tegutses mu silme all:
puhastas ja sõi, vahepeal ka laulis. Korraga märkasin silmanurgast madalal lennul lähenemas üht
kogukamat lindu. Läheneja muutus aina suuremaks ning oli järsku
vaid umbes seitsme meetri kaugusel. Pöörasin kiiresti pea tema suunas: tegemist oli kanakulliga, kes
lahtiste tiibadega tundus eriti suur.
Röövlind ehmatas tõenäoliselt sama
palju kui mina ja pööras ligi nelja
meetri peal otsa ringi. Pärast seda
olen selle käblikuga, kes kanakullil
sihikul oli, veel paremaks sõbraks
saanud, justkui oleks ta tänulik ega
näe minus ohtu.
Karl Adami (1991) on loodushuviline
ja -fotograaf, ETV saate „Osoon“ loomalugude autor. Tema loodusfotosid:
www.adamifoto.com.
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EL küsib

S

uviti, soojadel
päikeselistel päevadel, on üsna tavaline
vaatepilt, et puude lehtedel on läikivad ja kleepuvad laigukesed või on
koguni terve lehepind kaetud kleepuva kihiga. Kindlasti on paljud autojuhid, kes on kuumal suvepäeval parkinud auto lehtpuude varju, hiljem auto
juurde tulles leidnud, et kapotikaas ja
eesmine tuuleklaas on tolmu koguvaid täpikesi täis. See on mesikaste
(ingl honeydew): segu taimedel toituvate lehetäide suhkrurikastest väljaheidetest ja taimemahlast. Kes ei
pelga, võib keelega proovida nende
lehtede maitset.
Lehetäid imevad iminoka abil taimelehtede ja noorte võrsete niinerakkudest (sõeltorudest) vees lahustunud
toitaineid. Tuvastamaks suurt sahharoosisisaldust ja sobilikku pH-d, on neil
evolutsiooni vältel kujunenud sensoorsed süsteemid, mis võimaldavad iminokal täpselt sõeltorusid tabada.
Iminokk on keeruka ehitusega, selles on kaks kanalit: üks floeemimahla
imemiseks ja teine sülje eritamiseks
taimerakkudesse. Niinerakkudesse
eritatavas süljes leiduvad ensüümid ei
lase sõeltorudel ummistuda ja ilmselt
ka vigastustel sulguda kohe pärast
seda, kui iminokk on lehest eemaldatud. Seetõttu võib taimelehtedest
mahla lekkida veel hiljemgi.
Lehetäidel on pehme, ilma paksude kitiinkestadeta keha ning päike ja
kõrged temperatuurid mõjuvad neile
hukutavalt. Et vältida läbikuivamist,
varjuvad nad tavaliselt lehtede alumisele küljele ja ammutavad suurtes kogustes floeemimahla. Koos rohke mahlaga
saavad nad toitaineid tunduvalt enam,
kui elutegevuseks vaja läheb, ülejäägid
aga väljutatakse tagakehast magusate
kleepuvate tilgakestena.
Täid hangivad vett ka otse
ksüleemirakkudest. Selleks peavad lehetäid iminoka floeemist välja

Foto: Wikipedia

Arne Sellin
Tartu ülikooli ökofüsioloogiadotsent

Foto: erakogu

Miks puud suvel mesikastet eritavad?

Mesikaste tekib lehetäide suhkrurikaste väljaheidete ja taimemahla segust
võtma ja selle siis ksüleemirakku suskama. Ja siis jälle floeemi, nõnda tekib
lehte palju „auke“. Eriti agaralt ründavad nad taimi just kuumal ja kuiva
suvel.
Vastus küsimusele, miks osalt puudelt eritub rohkem suhkruid, on lihtne: need on täidele mingil põhjusel
meelepärasemad puuliigid, näiteks on
hõlpsam jõuda sõeltorudeni, floeemimahl on sobivama koostisega vms.
Oluline on kindlasti ka see, kuivõrd
tõhusad on taime enese kaitsemehhanismid floeemi vigastuste korral.
Lehetäide eritatud mesikastest toituvad sipelgad, kes täisid sõna otseses mõttes karjatavad. Tegemist on
pikaajalise evolutsiooni vältel kujunenud sümbiootilise suhtega. Kuid
mesikastest toituvad teisedki loomad,
nagu vapsikud, herilased ja mesilased. Taimelehtedelt kogutavast suhkrurikkast sekreedist valmistavad
kodumesilased lehemett, mis võrreldes õiemeega on tugevama maitsega,
kuna sisaldab rohkem valke ja aminohappeid. Mesikaste on suurepärane substraat mikroorganismidele.
Seetõttu ei ole üllatav, kui palju leidub sellistel lehtedel mikroobe: taimelehtedel on loendatud 107 bakterit
1 cm2 kohta.
Taimelehtedest lekib suhkruid,
nagu glükoos, fruktoos, sahharoos jt,
ka loomulikul teel: passiivse difusioo-

ni teel ilma biootiliste tegurite osaluseta. See nähtus ei ole seotud mitte
niivõrd fotosünteesi intensiivsusega: praegusel põuaajal on fotosüntees keskpäeval pigem pidurdatud.
Suhkrute leke oleneb rohkem välistest keskkonnateguritest (tugev valgus ja põud) ja leherakkude füüsikalis-keemilistest omadustest.
Põua ja kõrgete temperatuuride
mõjul hakkab tärklis kiiremini hüdrolüüsuma ja nii suureneb suhkrute tase. Veepuuduse korral annab see
leherakkudele osmootse kaitse ja ühtlasi katab kasvavaid hingamiskulusid.
Suhkrulekke liikidevahelised erinevused on tõenäoliselt seotud ka floeemilaadimise biokeemiliste mehhanismide erinevustega (apoplastne või sümplastne mehhanism), sest suhkrute
leke lehepinnale lähtub eelkõige apoplastist (taimekoe n-ö eluta osa, mis
jääb rakumembraanidest väljapoole).
Laborikatsed müürlooga taimedega on näidanud, et lehetäide rünnak
takistab fotosünteesi saaduste tavapärast floeemitransporti teistesse organitesse. Seetõttu hakkavad lehes suhkrud kogunema ja ühtaegu suureneb
suhkrute kontsentratsioon apoplastis.
See mesikaste, mida me praegu looduses, aga veelgi enam koduaias või
pargis vilja- ja ilupuudel näeme, on
eelkõige lehetäide tegevuse tagajärg.
Neid on selle suve hakul hulgi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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27. jaanuar 1932 – 29. märts 2016

P

ikaajalise haiguse tagajärjel
lahkus märtsi lõpul meie hulgast tunnustatud metsateadlane, Eesti maaülikooli emeriitprofessor Ivar Etverk.
Ta sündis Tallinnas matemaatikaõpetaja ja mitme õpiku autori Elmar
Etverki pojana. Lõpetanud Eesti põllumajanduse akadeemia (EPA) metsanduseriala cum laude, töötas ta 1955–
1958 Sagadi metskonna metsaülemana, 1958. a mõnda aega looduskaitsevalitsuse vaneminspektorina, oli
1958–1960 Kilingi metskonna metsaülem, 1960–1964 EPA Järvselja õppeja katsemetsamajandi direktor, 1963–
1969 metsanduse teadusliku uurimise
laboratooriumi juhataja, 1969–1986
Eesti metsainstituudi teadusdirektor
ja 1986–1992 selle instituudi direktor.
Aastatel 1992–1993 oli ta Eesti põllumajandusülikooli prorektor, 1993–
1996 Eesti metsainstituudi vanemtea-

M

õni inimene kohe on selline hästi meeldejääv, mõnel
on lihtsalt säärane ilmekas
nägu. Nagu Leol. Nüüd on Leo legend.
Ja nii sünnivad temast uued lood.
Leo pidas naljast lugu, kuid muidu
oli ta otsekohene ja tõsine inimene. Aga
lävis väga hästi. Nõnda leidis ta kergesti
sõpru. Tema siit ilmast ärasaatmisel
osalejad – kolleegid, naabrid, sõbrad
– väljendusid nagu ühest suust, et
„mälestame unustamatut“. Miks mitte,
kui ainult leidub mäletajaid. Leo ise
elas rohkemat aega, kui on olnud meie
Eesti Looduse ja eelkäija Looduse
(1922–1924) eluiga kokku.
Siin tasuks heita pilk ka Erki
Tammiksaare kirjutisele „Tagasivaade
„Eesti Looduse“ 75-aastasele ajaloole“
Eesti Looduse 2008. aasta 12. numbris.
Lukelt pärit maapoisi Leo meelitasid
Tartusse tööd otsima raamatukauplus,
trükikojad ja kirjastused – nagu
nimme, sattus selline valik. Säärases
88
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nõunikuna mõjutas ta eelmise sajandi lõpus tehtud loodushoiuotsuseid.
Tunnustusena oma töö eest on
Ivar Etverk pälvinud nii ENSV kui
ka Eesti vabariigi ajal autasusid ja
tiitleid: teeneline metsakasvataja
(1984), Eesti suur looduskaitsemärk
(1987), Baeri mälestusmedal (1988),
Valgetähe V (1998) ja III klassi teenetemärk (2001), Eesti metsaseltsi auliige (2006), elutööpreemia (2007) jt.
Ivar Etverk on avaldanud üle 340
teadus- ja aimekirjutise, kirjutanud
metsanduslike telefilmide stsenaariume ja Juhan Sookase pseudonüümi all
humoristlikku lühiproosat („Vanaisa
püss“, 1967; „Sokuperutaja“, 1972). Ta
on 40 raamatu autor, kaasautor, koostaja või toimetaja.
Ivar Etverki suurepäraseid mõttetihedaid erialaseid kirjatöid, koostatud ja toimetatud raamatuid saavad
lugeda ja hinnata tema kaasaegsed,
kuid ka need, kes alles otsivad metsa
mõtet ja kavatsevad omandada metsaga seotud ameti.
Ülo Tamm
ja osakonnatoimetaja. Leo järjepärija
(vanem)korrektori ametis oli samuti
suurepärase keelevaistuga Viive Kingo
(1931–2009). Leo 60 aasta juubeli
puhul ajalehele Edasi kirjutatud loole
on Viive pannud tabava pealkirja
„Hulktahukas,
treenitud,
sitke
ja sooniline“. Seal on sees üks Leo
mahlakas väljend „Sa püha müristus!“
(mul on meeles ka veidi vängem
variant „Sa pühha kurrat!“).
Leo oli hea seltsi- ja seltskonna
inimene. Nüüd meenutasid teda Uno
Sahva võimlemisrühm, Mustametsa
sporditare vennaskond, sõbradsüstamatkajad jt. Leo oli mees, keda
jätkus kõikjale: koduaeda, seenemetsa,
kalale (selle harrastuseni jõudis
ta kolleegide mõjul alles pärast 50.
eluaastat). Ta oli metsas kiire käiguga
ja rajal kiire spurdiga. Tartu–Kääriku
(või Elva–Kääriku) maratonirada sõitis
ta ainult sedapidi. Ja puusuuskadel.
Tütar Reet meenutab heldimusega isa
pikka ilusat suusasammu Tähtvere
radadel.
Noorem kolleeg
lmar Kask

dur, 1995–1996
ke skkonnaministri nõunik ja
1995–2001 ajakirja Eesti Mets
toimetaja
(ka
ühiskondlikus
korras); ühtaegu oli ta ajakirja
Eesti Loodus kolleegiumi liige.
Aastal 1966 kaitses Ivar Etverk
kandidaadi- ja 1976 doktoriväitekirja, mõlemad käsitlesid hariliku
kuuse varieeruvust ja selektsiooni.
1995. aastal valiti Etverk Eesti põllumajandusülikooli emeriitprofessoriks
ja 1999 Helsingi ülikooli audoktoriks.
Ivar Etverk on suunanud Eesti
metsanduslikku uurimistööd, kujundanud metsaselektsiooni põhimõtteid ja metsapoliitikat. Eesti vabariigi taasiseseisvumise järel osales ta
agaralt metsapoliitika ja metsandusega seotud õigusaktide väljatöötamisel. Nende õigusaktide ideestik kajastab praegugi tema arusaamu metsade
majandamisest. Keskkonnaministri

Leonhard (Leo) Uuspõld
26. november 1921 – 4. mai 2016

Foto: erakogu

Ivar Etverk

Foto: erakogu

In memoriam

töökeskkonnas
sai
temast
korrektor
ja
tehniline
toi
metaja.
Seal
töötas ka tema tulevane abikaasa Ellen
(snd 19. aprillil 1927), kes kaugõppes
lõpetas ülikooli eesti filoloogina
ja kellest sai tuntud keeleteadlane,
range õppejõud ning muu hulgas
korrektorite ja ajakirjanike õpetaja.
Niisuguse tausta puhul pole midagi
imeks panna, kui end iseõppijana
üles töötanud Leo sattus noorte
entusiastlike
bioloogide
Erast
Parmasto (1928–2012) ja Linda Pootsi
(1929–2015) kõrval ette valmistama
sõjajärgse Eesti Looduse avanumbrit.
Erast ja Linda on rõhutanud, et Leo
oli neist kolmest see, kes ajakirja
tegelikust tegemisest midagi teadis.
Leo ametinimetus Eesti Looduse
toimetuses on olnud tehniline
toimetaja, (vanem)korrektor, toimetaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2015. a pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafotode peaauhinna ja eriauhinna elurikkuse foto eest noorte kategoorias Geteli Hanni

Eesti Looduse 17. fotovõistlus
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist 1.
oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu
aja ja koha saab teada novembri alguses Eesti Looduse kodulehelt.
Nõuded fotole
Fotol peavad olema 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“. Pildistatud
loom, taim või seen peab olema äratuntav ning autoril võimalikult täpselt määratud. Iga foto juurde ootame kindlasti
lühikest lugu (200–500 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 (Eesti ornitoloogiaühingu eriauhind), käituv loom,
väike loom (lähi- või makrovõte), veeloom, maailma loom (Tallinna loomaaia
eriauhind), väike taim (lähi- või makrovõte), veetaim, maailma taim, aasta orhidee (Eesti orhideekaitse klubi eriauhind),
elurikkus (keskkonnaministeeriumi eri-

auhind), looduse maastikud ja mustrid ja linnaloodus (TÜ loodusmuuseumi eriauhinnad). Ainult noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma,
sh lemmiklooma pildi eest. Eriauhindu
jagavad ka Eesti loodusmuuseum, Eesti
Loodus, Eesti Jahimees ja Tuulingu puhkemaja Haeskas.
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

TUULINGU
PUHKEMAJA

LOODUSKALENDER.EE
Eesti
Loodusmuuseum

Kroonika

Suvesoe mai

V

eidi heitliku jürikuu järel saabus
väga soe lehekuu. Juba alates
3. maist oli mõnel pool sooja üle
20 kraadi. Kuu keskel tuli õige
pisike jahenemine, viimane kümmepäevak oli aga suvesoe või lausa palav. Ilusa
ilma halvem pool oli kuivus; kuu lõpus
tuli mitu päeva kustutada põlengut
Valgamaal Hummuli vallas.
Ilmateenistuse kokkuvõtegi kinnitab, et
mai oli pikaajalisest keskmisest tublisti
soojem (13,1 °C vs 10,4 °C) ja päikeselisem (375 vs 276 tundi) ning hoopis
napima sajuhulgaga (17 mm vs 42 mm).
Õhutemperatuuri maksimum, 29,3 °C,
mõõdeti 31. mail Kihnus ja miinimum,
–1,5 °C, 1. mail Kuusikul. Suurim ööpäevane sajuhulk, 30 mm, registreeriti 14. mail
Kihnus.

Foto: Toomas Jüriado

01.05 TÜ muuseum avas pärast peaaegu
pooleaastast remonti taas ekspositsioonisaalid ja toomkiriku tornid
ning muuseumi aastanäituse
„Maailma mõõtmine“.
01.05 Vapramäe loodusmaja tähistas
rahvusvahelist konnapäeva ja
looduskaitsekuu algust jalutuskäiguga Vapramäel.
01., 07., 15., 21., 21. ja 22. ning 28.05
Looduse Omnibussi sõidud
Tallinnast: lilleparaadile ja aianduslaadale Siguldas; Palupõhja
matkama ja vabaõhurestorani
rajama; põlevkivimaale, Hannu
Hautala ja aasta loodusfoto näitusele (ka Tartust); Koguvale ja Muhu
muusikatallu; kahel päeval aurikuga Katharina Naissaarele ning
Haapsallu ja Läänemaale.

2. mai Tartus: esimesed õrnrohelised
lehed
02.05 Tartus esitleti kirjandusfestivali
Prima Vista mitmekeelset kinkeraamatut „Metsik sõna: Prima Vista
kirjanike rabaretk 2015“.
02.–08.05 „Teeme ära!“ talgupäeval osalejad said poole hinnaga rongisõidu
kõikidel Elroni liinidel.
04.05 TÜ loodusmuuseumi sarjas „Õhtu
loodusteadlasega“ vestlesid teemal „Nahkhiired – salapärased
staarid öös“ Rauno Kalda ja Andro
Truuverk.
04., 07., 11. ja 25., 12., 18. ja 19.–20.05
Üritusi Tartu loodusmajas: Gruusia
kultuuriõhtu; talgud loodusmaja
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Eesti loodus – oma või võõras?

S

elline teema oli tänavu valitud
looduskaitsekuule, mida on
Eestis peetud alates 1980. aastast; enne seda oli 1958. aastast saadik tähistatud
looduskaitsepäeva.
Looduskaitsekuu
avati pidulikult
9. mail Tallinna
loomaaias ja see
kestis 5. juunini,
keskkonnapäevani.
Käsitleti peamiselt
nelja teemat: hirmud
looduses, inimese ja looduse suhe, rahvuspargid ning
võõrliigid.
Loodusest võõrdunud inimesed
on hakanud seda üha rohkem kartma. Sestap rääkisid asjatundjad, kas
neil hirmudel on alust, ning selgitasid, kuidas kartusega toime tulla.
Teine äärmus on tuua koju hüljatuna tundunud linnupojad ja metskitsetalled, toita aasta ringi veelinde – needki teod näitavad loodusest võõrdumist. Seepärast on vaja

mõned põhitõed ikka ja jälle üle korrata. Inimese käega ümber paigutatud liigid võivad uues keskkonnas
ohtlikuks osutuda: kui nad
hakkavad seal võimust
võtma ehk muutuvad invasiivseks.
Ru sik are e g lina
öeld akse,
et
invasiivseks
muutub
üks
võõrliik sajast.
Lo o duskaitse
kuu raskuskese oli
21.–22. mail, kui asjatundjad juhatasid huvilisi kõigis maakondades matkadele.
Loodusretki korraldati ka teistel päevadel, muu hulgas sai matkadel osaleda looduskaitsejuhtide saatel, näiteks minister Marko Pomerantsiga
Varangu looduskaitsealal ja ministeeriumi nõuniku Hanno Zingeliga
Põhja-Kõrvemaal.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Keskkonnaamet kutsub
rahvusparke avastama

E

t üks looduskaitsekuu fookusi oli rahvusparkidel, valmisid
keskkonnaametil just kuu alguseks Eesti rahvusparkide trükised.
Meie looduskaitse viis esindusala – Lahemaa, Karula, Matsalu,
Soomaa ja Vilsandi rahvuspark –
paiknevad looduslikult erinevates
piirkondades, kus on eripärased ajaloolised mõjutused ja kultuuripärand.
Taaskasutatud paberile trükitud
vihikud koos asjakohaste kaartidega
on kättesaadavad eesti, vene ja inglise keeles ning on abiks loodusturistidele Eestist ja kaugemalt. Trükiste
kogutiraaž on 36 000 eksemplari ning
neid jagatakse rahvusparkide teabepunktides ja piirkondlikes turismiinfokeskustes. Vt ka www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/trukised.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Matsalu rahvusparki tutvustava trükise
esikaas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kroonika

Allikas: Vikipeedia

R

iigikogu juhatus otsustas 19.
mail võtta menetlusse erakonna Eestimaa Rohelised,
MTÜ Noored Rohelised ja Eesti
rohelise liikumise kollektiivse pöördumise „Glüfosaadi
kasutamine tuleb Eestis keelata“ ja edastas selle menetlemiseks maaelukomisjonile.
Pöördumise seletuskirjas viidatakse, et Euroopa riikide kodanike
organismid sisaldavad taimemürgina
kasutatava glüfosaadi jääke, kohati
on selliseid inimesi üle 90 protsendi. Paraku ei tehta selle kohta mingit
regulaarset seiret. Eestiski on mitmesuguste mürgijääkide jälg toidus
pidevalt suurenenud. Riigikontrolli
2015. aasta seire kohaselt leidub mürkide jääke 51 protsendis toiduainetes.
Glüfosaati kasutatakse nii tavapõllumajanduses, metsanduses kui ka

Glüfosaadi (N-(fosfonometüül)glütsiini)
molekuli mudel

koduaedades, teeäärte hooldamisel,
parkides, isegi laste mänguväljakutel.
Glüfosaat tekitab inimesel vähiriski ning hävitab vee- ja mullaelustikku. Eesti saaks olla mahetootmise eeskujuriik ja jätkusuutliku riigi
mudel Euroopas.
Riigikogu pressiteenistus/
Loodusajakiri

Peeter Nõges selgitab National
Geographicus kliimamuutuste mõju

A

Allikas: www.nationalgeographic-magazine.com

selt varajased kuuj a k i r j a
malained on takisNational
tanud sügavamate
Geographic
järvede vee kevaaprillinumbris avaldist segunemist,
datud teadusajakiriga-aastast protsesjanik Cheryl Katzi
si, mis segab veeartikkel „Summer
samba ja transporin March? Warming
dib hapnikku sügaClimate
Alters
vamatesse veekihtiEurope’s Seasons“
desse. See mõjutab
käsitleb süsinikuheijärvede põhjaelusdet ning selle mõju
tikku ja võib põhkliimale: seetõttu on
justada suvist kalasuvised temperatuude hukku, millel
rid varasemad ning
on omakorda suur
aastaks 2100 saa- Artikkel on ilmunud National
mõju kalastuspiirbub Euroopa „suvi“ Geographicu aprillinumbris
kondade majandu20 päeva varem kui
sele ja ka puhkemajandusele.
tööstusajastu eel.
Vt
news.nationalgeographic.
Eesti maaülikooli juhtteadlane Peeter Nõges kinnitab artiklis, com/2016/04/160404-climate-chanet ilmastikuolude muutusi on sel- ge-Europe-early-summer.
gelt näha ka Eesti järvedel. Viimastel
EMÜ/Loodusajakiri
kümnenditel sagenenud ebanormaal-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ja loomemajanduskeskuse pargialal, toidukoolituste sari „Taimsete
toitude kolmapäevad“; näituse
„Ära osta nende elu!“ avamine; taimede lummuse päev ning Andrus
Lehtmetsa esmaabikoolitus.
04.05 TÜ loodusmuuseum kuulutas välja
fotovõistluse „Metsik linn“; töid sai
esitada 12. juunini.
05., 12. ja 19.05 Eesti loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia: noored loodushuvilised uurisid samblikke
ja samblaid; Merike Linnamägi
rääkis Eesti looduses leiduvatest
omadest ja võõrastest liikidest ja
Jekaterina Pesotski looduse kohta
käivatest müütidest (vene keeles)
ning arutleti selle üle, mis vahe on
metsal ja pargil.
05.05 Tartus peeti Eesti maaülikooli
mahekeskuse ja taimekaitseosakonna seminar „Elukeskkonna ja
toidu kvaliteet“.
05.05 Algas kevadine koha ja latika
kudeaegne püügikeeld Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järvel.
05., 17. ja 24.05 ning 01.06
Keskkonnaministeerium korraldas
Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus
infoseminarid „Ressursitõhusus
ettevõtetele – miks seda vaja on?“.
06.05 Eesti loodusmuuseumi seenioride
loodusklubi hooaja lõpetas matk
Pääsküla rabasse.
06.05 Tallinna loomaaias lõpetati üleeestilise koolinoorte keskkonnaharidusprogrammi „Prügi vahetund“
hooaeg.
06.–08.05 Keskkonnaamet ja Käsmu
meremuuseum korraldasid koostöös Eesti ajalooliste laevade seltsiga rannakultuuri päevad.
Foto: Toomas Jüriado

Riigikogu võttis menetlusse pöördumise
glüfosaadi keelustamise kohta

7. mai: toomingas õitseb
09.–13. ja 18.05 Tallinna loodushuvilised
olid kutsutud linnulauluhommikutele Kadriorus, Nõmmel, Šnelli
tiigi ääres, Paljassaares ja Stroomi
metsas.
09.–13.05 Luua metsanduskool korraldas
tasuta koolituse „Piirdeaedade
rajamine“.
09.–15.05 Tänavuste Tartu Karlova-päevadega tähistati 100 aasta möödumist Karlova liitmisest linnaga.
10.05 Tartus tutvustati SmartEnCity
projekti, mis toetab Tartu kesklinna
nõukogudeaegsete kortermajade
energiasäästlikuks renoveerimist.
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Foto: Toomas Jüriado

10. ja 24.05 Eesti rohelise liikumise
rohelise tee õhtud: Tartus räägiti
jäätmete sortimisest rõhuga biojäätmetel, Tallinnas aga ökokogukondadest Eestis.
10., 17. ja 21.05 Jätkus Tartu linnamuuseumi loengute ja retkede sari
„Ülejõe Akadeemia“.
11.05 Astrofotoklubi õhtul Tallinnas
rääkisid Taavi Tuvikene, Isaac
Gutiérrez Pascual, Martin Mark ja
Martin Vällik.
11.05 Eve Paesüld juhendas RMK Tädu
loodusõpperajal metsarohelise
retseptide ja praktika töötuba.
11.05 Eesti põllumajandusmuuseumis
peeti foorum „Põllumajanduse ja
maaelu arengud möödunud kümnenditel ning vaade tulevikku…“.
11.–12.05 13. korda toimus Tallinnas Eesti
Esri kasutajate konverents „GIS –
geograafia kaudu“.
12.05 Narvas avati Hannu Hautala juubelinäitus „Metsän poika“.
14.05 Tänavuse muuseumiöö teema oli
„Öös on laineid“.
14.05 Ülemaailmne õiglase kaubanduse
päev.
14.05 Arheoloogiapäeval Palmses räägiti
piirkonna esiajaloost ja muististest.
15. ja 29.05 Tartu loodusmaja keskkonnabuss viis Jõgevamaale Kalevipoja
radadele ning Viljandimaale
Pajumäe mahetallu ja Teringi raba
õpperajale.
15.05 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse kalapüügi perepäev Elva
jõel.
17.05 Projekti „Vähetuntud elurikkus“
koolituspäev TÜ botaanikaaias.
17. ja 19.05 Keskkonnaamet korraldas
poollooduslike koosluste hooldamise infopäevad Karulas ja Raplas.

Foto „Punkar öötunnil“ tõi Erik Mandrele aasta loodusfotograafi tiitli

Aasta loodusfotograafi tiitli sai Erik Mandre

J

uba 16. korda peetud võistlusel
„Looduse aasta foto“, mille peakorraldaja on Looduse Omnibuss,
osales tänavu 970 fotograafi üle
7500 tööga.
Kokku jagati Estonia kontserdisaalis konkursi lõpugalal auhindu ehk
Tantsivaid Hunte 15 kategoorias ning
tunnustati kokku 104 autori 159 fotot.
Samuti esitleti tänavust „Loodusfoto
aastaraamatut“, kuhu on koondatud
võistlustööde paremik ja intervjuud
autoritega.
Kõrgeima tunnustuse, Suure Hundi
ja aasta loodusfotograafi tiitli pälvis
Erik Mandre fotoga „Punkar öötunnil“,
mis üksiti võitis loomaportreede kategoorias. Autor on kirjeldanud foto saamislugu niiviisi: „Metssiga on öise eluviisiga. Sel ajal on tema jäädvustamine
loomulikus, kuid pea olematus valguses
keeruline. Suvel, kui appi tulid õrn udu
ja kontrakuma, õnnestus üks punkarit meenutav metsseahakatis kaadrisse püüda. Ööhämaruses kerkib looma

suvine turris karvkate süngelt esile.“
Kaks piltnikku said lausa kaks
Tantsivat Hunti, nimelt Margus Muts
(kategooriates
„Maastikupildid“
ja „Vormimängud looduses“) ning
Jarek Jõepera („Taimed ja seened“ ja
„Maailma loodus“). Täiskasvanutest
pälvisid Tantsiva Hundi veel Leili
Valdmets („Loomad tegutsemas“),
Ingmar Muusikus („Loomad oma
keskkonnas“), Eha Roosalu („Inimene
ja loodus“) ja Valmar Valdmann
(mustvalge looduspilt). Noortest
olid oma kategoorias parimad Karl
Jakob Toplaan (loomapildid), Mihkel
Palmi (looduspildid) ja Koit Rander
(„Inimene ja loodus“) ning lastest
samades kategooriates vastavalt MaiLiis Malm, Geteli Hanni ja Laura Ilves.
Parima foto aasta loomast mägrast
on teinud Aare Udras, parima foto
aasta linnust rasvatihasest aga Vaido
Laane.
laf.looduseomnibuss.ee/
Loodusajakiri

18. mai: sirelid ja hobukastan
18.–19. ja 25.–26.05
Keskkonnainspektsiooni puhastustalgute käigus tragiti triivima
jäänud püüniseid Peipsi järve
põhja- ja lõunaosas. Kokku
eemaldati 785 vana nakkevõrku
kogupikkusega ligi 55 kilomeetrit.
20.–21.05 RMK kutsus inimesi üheksasse
kohta üle Eesti metsaistutustalgutele.
20.–22.05 27. roheliste rattaretke teema
oli „Kuidas elad, Põltsamaa?“.
20.–22.05 Räpina vallas Ruusa külas
toimus 42. teoreetilise bioloogia
kevadkool, seekord teemal „Elu
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Kategoorias „Loomad oma keskkonnas“ võitis Tantsiva Hundi Ingmar Muusikus
fotoga „Kaks ronka, kaks kaske“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

Kroonika

Ka Kiviõli poolkoksimäelt vaadeldi tornide linnuvaatluspäeval linde

Kabli vaatlustorn võitis jälle

E

esti
ornitoloogiaühingu
14. mail korraldatud tornide linnuvaatluspäeval, millega
tähistati ka 10. mail olnud maailma
rändlindude päeva, vaadeldi linde 15
vaatlustornis ning Kiviõli poolkoksimäel.
Kõige liigirikkama torni tiitli sai
vaatluspäevade kuueaastases ajaloos juba neljandat korda ülekaalukalt Kabli vaatlustorn Pärnumaal 111
liigiga. Tulemus jääb kolme liigiga
alla vaatluspäevade rekordile, mis on

saadud samuti Kabli vaatlustornis.
Teise koha saavutas 86 liigiga Haeska
torn Läänemaal ja kolmanda 72 liigiga Aardla torn Tartumaal. Kokku
nähti ja kuuldi 167 linnuliiki, mis
on vaatluspäevade kolmas tulemus.
Kõige põnevamad liigid olid Vormsil
Rumpo vaatetornist nähtud vaenukägu ja puna-harksaba Valgamaal
Tellingumäel. Lõplikke tulemusi saab
vaadata EOÜ kodulehelt www.eoy.ee.
EOÜ/Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado

Kired aias:
fragment
osaühingu
Horticom
aiast

varjatud mustrid“.
20.–22.05 Järvamaal Simisalus peeti igaaastane loodusfotovõistlus „Vereta
jaht“, kus tänavune jahiloom oli
mäger.
21.05 Tallinna loomaaed korraldas
koostöös Eesti kutseliste mesinike
ühinguga huvipäeva „Mesilane,
inimene, olemine“, et tähistada
ülemaailmset meemesilaste
päeva.
21.05 TÜ loodusmuuseum viis huvilised
loodusretkele Lahemaa rahvusparki.
21.05 Lahtiste uste päev Tallinna-Harku
aeroloogiajaamas.
21.05 Pärnus avati Eesti esimene pakendivaba toidupood Paljas Pala.
21.05 Tartu üliõpilaste looduskaitsering
tähistas rahvusvahelist kalarände päeva (World Fish Migration
Day) pikniku-seminariga Suurel
Taevaskojal.
22.05 Eesti loodusmuuseumi perepäeva kangelased olid samblad ja
samblikud.
24.05 Euroopa rahvusparkide päeva
tänavune teema oli „Kas tead, kuidas maitseb loodus?“.
25.05 Võrus ja Põlvas tutvustati uut ristipuude kaardikihti.
25.–26.05 Tallinna ülikooli Rakvere kolledži rahvusvahelise õuesõppekonverentsi teema oli „Vesi meile
jõudu annab, vesi suuri laevu
kannab“.
26.05 Merekultuuriaasta haridusprogrammi lõpupidu Tallinnas
Lennusadamas; programmist sai
osa üle 10 500 õpilase.
26.05 Eesti looduseuurijate seltsi avalikul loengul tutvustati TÜ loodusmuuseumi uut ekspositsiooni
ning selle saamislugu.
28.05 Tallinna looduskaitse selts korraldas loodusesõprade retke
Harjumaale.

Kired aias ja terrassiaiad Tornide väljakul

J

ärjekorras juba kaheksas Tallinna
lillefestival avati Tornide väljakul
20. mail. Aedade teemad on tänavu „Kired aias“ ja „Terrassiaed“.
Aedu on tavapäraselt 31, neist
kaks on valminud vahetult enne lillefestivali peetud kutsevõistluse
„Maastikuehitaja 2016“ käigus. Ikka
on ka väliskülalisi: Ungarist, Lätist,
Soomest ja Saksamaalt – saab näha
Budapesti, Riia, Helsingi ja Kieli aia-

kunstnike töid.
Avaõhtul esines Curly Strings, festivali kultuuriprogramm jätkub kogu
suvel (vt lähemalt www.kadriorupark.
ee/lillefestival). Festival lõpetatakse
26. augustil; siis jagatakse auhindu
neile, kelle aiad meeldisid enim žüriile ja vaatajatele, ning kontserdi annab
Jaan Sööt.
www.kadriorupark.ee/
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

29. mai: ka pojengid juba õitsevad
29.05 Looduse Omnilaeva retked
Malusile hülgeid vaatama.
30.05 Tallinna linnuklubi korraldas
linnuõhtu Tallinna Paljassaare linnualal.
31.05 Tartu loodusmaja huvikooli õpilased avasid huvikooli 63. õppeaasta lõpupikniku eel putukahotelli.
31.05 RMK Viimsi looduskeskuse vestlusõhtul „Metsarahva mõtisklused“ rääkis Krista Kaur lõhnataimedest ning eeterlike õlide jõust.
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Foto: Reet Sau, Eesti Looduse fotovõistlus 2014

Mikroskoop

Kimalane?
Hoopis liblikas!

Õ

u oli täis võililli ja nende õitel
askeldasid kõikvõimalikud
tegelased. Mesilased, liblikad
ja siis veel üks salapärase ja asjaliku
moega paigallendaja. Tegemist oli lottsuruga, kes oli ikka platsis, kui päike
väljas. Kunagi polnud ta paigal, ikka
tiivad liikumas, ikka lillelt lillele, häirimatult, väärikalt.
Reet Sau

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mis asi on wisika?
Miks tegi Galileo oma kateedri hööveldamata laudadest?
Mis on ühist metskilgil, kummkäbil ja rästikul?
Mida kurja teeb seanägu?
Millises raamatukogus on ainult üks raamat?
Kui kõrge on maailma kõrgeim lehtpuu?
Kus tõuseb maapind sentimeetri jagu aastas?
Kes on hemeradiafoor?
Kui kaua istus kivil väike konn?
Milleks kõhutada Arbi järve kaldal
riietuskabiini varjus?
11. Mis on selle pildi mõte?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. augustiks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee
või paberkirjaga meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises aasta lõpus.
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Kojuslutikal, ujurlutikal, vesihargil ja nõelhargil on raske käppa
anda, sest neil esikäpad puuduvad
(lk 73).
2. Ebatsuuga kohta hüüavad metskitsed: „jee – see on midagi meie
jaoks“ (lk 49).
3. Sokk nühib näoga pajuoksi, et märgistada territooriumi silmade lähedal paiknevate preorbitaalnäärmete nõrega (lk 43).
4. Tallinnas pesitseb seitse-kaheksa
paari kanakulle (lk 41).
5. Soolise võrdõiguslikkuse entusiastid viskavad isaslõvidele nina peale,
et nood on laisad ega viitsi ise saaki
püüda (lk 56).
6. Esimene eestlasest teaduskraadiga
põllumajandusteadlane
on 1806. aastal sündinud Jakob
Johnson (lk 80).
7. Tõenäoliselt leidub universumis
700 kvintiljonit tahket eksoplaneeti (lk 70).
8. Hadoram Shirihai taasavastas
saalomonisaarte tormilinnu (lk 8).
9. Pukud ja pukid elavad Moremi
looduskaitsealal Okavango delta
kaguosas Botswanas (lk 56).
10. Karilatsi II asub Melbourne’i kandis (lk 48).
11. Pildil on aasia taapir (lk 9).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. augustiks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005
Tartu. Lahenduse saajatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel loosime
välja Eesti Looduse poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Meeri Kasesalu Tallinnast. Õige vastus oli „ ... ei tee oma
kõhtu märjaks ... hädine amfiiblõvi ...“. Kokku saime 24 õiget vastust. Enim meeldisid artiklid Okavango lõvide armueinest ja Arvi metsast, aga ka mõisaparkide looduskaitsest ja Ilmatsalu Linnuteest.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Tõlkja tõrje parkides ja muruplatsidel on
kergemini teostatav kui põllul, kuid nõuab
siingi suuremat hoolt ja kulusid. Kõigepealt
on tarvilik, et tõlkjaga muruplatsid madalalt
niidetaks varakult enne tõlkja õitsemist ja
ädala niitmist korrata lühikeste vaheaegade
järel. See takistab tõlkja seemnete valmimist ning võimaldab kõrreliste ja teiste
rohttaimede järelkasvu. Noorena söövad
loomad tõlkjaid ning teda võib tarvitada
heinaks. Kõige radikaalsemaks tõlkja tõrjeks
on muidugi vana kamara hävitamine ja
selle asendamine külitud muruga. Alaliselt
niidetaval murul hävivad tõlkjad juba kiiresti mõne aasta jooksul. [Elmar Lepik: Tõlkjas
parkide umbrohuna, 1936]

55 aastat tagasi
Inimmõistuse loov mõttelend ning imepärane kätetöö on võimaldanud inimesel
end lahti rebida Maa gravitatsioonivälja
raudsest embusest. Juri Gagarini kangelastegu, meie teadlaste, tööliste, tehnikute ja
inseneride ennastsalgav töö on muutnud
universumi alistamise, tema saladuste
avastamise probleemi reaalsuseks. Enam
ei pea keegi utoopiaks inimese külaskäiku
meie lähematele naabritele taevalaotuses:
Kuule, Marsile ja Veenusele. Sellega aga
saab vastuse inimkonda ammu huvitanud
küsimus: kas Maa naaberplaneetidel on elu
ja missugusel kujul ta seal esineb. Täitub ka
astronoomide unistus – automaatse observatooriumi ehitamine Kuule, kus atmosfääri
puudumise tõttu vaatlustingimused on
ideaalsed. Meid ootavad uued haaravad
ülesanded! Uks maailmaruumi on avatud!
[Tee maailmaruumi on avatud!, 1961]

30 aastat tagasi
1746. aastal sai Saaremaa maapealikuks
H. J. Tunzelmann Edler v. Adlerpflug, kes
juba järgmisel aastal astus välja lindude
pesitsuspaikade kaitseks. Siinsetel talupoegadel oli nimelt komme linnupesi
lõhkuda ning neist mune korjata, eriti
Tulpel ja Ilvesaarel. Selline teguviis oli juba
27. aprillist 1691 keelatud Abrukal, Loodel,
Roomassaarel, Vilsandil, Vättal, Sikassaarel,
Keckoheunama(a)l, Murajas ja Kübassaarel,
samuti Muhus. Keelust üleastujaid ähvardati raske karistusega. Uus määrus muutis
karistuse veelgi karmimaks. Selle kohaselt
pidi nüüd Tulpel, Ilvesaarel, Roomassaarel
ja teistel saartel patrullima valve, kelle
kohuseks oli nii saari kui ka muid lindude
pesituspaiku üle vaadata. Haudeajal oli
keelatud minna linnusaartele pesi rüüstama ja heinamaid tallama. Muul ajal peale
heinaaja neis paigus viibivad talupojad
tuli vahistada ning karistamiseks (10 paari
vitsu!) Kuressaarde toimetada [Vello Paatsi:
Kaks kildu Saaremaa looduse kaitsest, 1986]
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Jaanikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
240 (snd 1776)
12.06 Karl Friedrich Burdach, anatoom ja füsioloog (srn 1847)
140 (snd 1876)
03.06 Nikolai Burdenko, kirurg, neuro- ja väli
kirurgia arendaja (srn 1946)
120 (snd 1896)
14.06 Theodor Aleksander Heinrichson, paleontoloog (srn pärast 1957)
115 (snd 1901)
04.06 Bernhard Aleksander Tuiskvere, metsateadlane (srn 1983)
110 (snd 1906)
23.06 Elmar Savi, Puhtu komandant ja loodusevaatleja (srn 1992)
29.06 Osvald Hallik, mullateadlane ja agrokeemik
(srn 1964)
95 (snd 1921)
13.06 Karoly Stern, zooloog (srn 1975)
28.06 Heldur Kopvillem, entomoloog (srn 1993)
90 (snd 1926)
04.06 Ain Kaalep, kirjanik ja tõlkija
21.06 Helgi Kessel, geoloog (srn 1989)
26.06 Eduard Vääri, keeleteadlane (srn 2005)
85 (snd 1931)
01.06 Emil Ilmas, füüsik (srn 1992)
04.06 Ivar Arold, maastikugeograaf ja pedagoog
04.06 Ants Raik, klimatoloog ja geograaf
(srn 1994)
05.06 Helgi Vihma, keeleteadlane ja kultuuri
loolane
12.06 Harry Espenberg, matemaatik (srn 1987)
16.06 Ants Nilson, keemik
80 (snd 1936)
04.06 Tarmo Timm, zooloog ja hüdrobioloog

05.06 Heino Türnpu, matemaatik
07.06 Uudo Roosimaa, ornitoloog ja haridus
tegelane (srn 2004)
15.06 Hella-Mare Männamaa, ajakirjanik, Eesti
Looduse endine toimetaja
18.06 Lembit Allikmets, farmakoloog
20.06 Tiina-Mall Jakobson, ihtüoloog ja teadusorganisaator
22.06 Kalev Päid, geograaf ja kodu-uurija
(srn 2001)
24.06 Lembit Int, klimatoloog ja agrometeoroloog
28.06 Rein Jürgenson, informaatikateadlane
75 (snd 1941)
03.06 Lembitu Tverdjanski (Tarang),
metsamees ja kodu-uurija
21.06 Valve Kivi, botaanik, aiandusteadlane
(srn 2005)
70 (snd 1946)
03.06 Mati Kaal, zooloog, loomaaednik
04.06 Ilmo Sildos, füüsik
18.06 Malle Kurm, metsateadlane
22.06 Ulve Pihlik, botaanik
28.06 Helle Aruniit, biokeemik ja tarbijakaitsja
65 (snd 1951)
03.06 Kalev Kukk, majandusgeograaf ja poliitik
11.06 Peep Miidla, matemaatik
26.06 Tiit Randveer, zooloog ja jahindusteadlane
60 (snd 1956)
07.06 Urmas Sutrop, keeleteadlane ja bioloog
29.06 Tõnu Pani, paleontoloog
55 (snd 1961)
14.06 Heli Meripõld, rohumaateadlane, sordiaretaja
27.06 Kalev Tihkan, metsamees
ja looduskaitsja

Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
175 (snd 1841)
16.07 Nicolai von Glehn, mõisnik, Nõmme rajajaid (srn 1923)
26.07 Carl Robert Jakobson, ühiskonnategelane
(srn 1882)
140 (snd 1876)
03.07 Aristokli Hrebtov, rakendusbotaanik, looduskaitsja ja pedagoog (srn 1944)
125 (snd 1891)
30.07 Jaan Maramaa, keemik (srn 1986)
120 (snd 1896)
25.07 Nikolai Murri, puuviljandusteadlane
(srn 1964)
110 (snd 1906)
09.07 Aleksander Prima, aiandusteadlane (srn 1983)
20.07 Aleksander Kivilaan, aiandusteadlane ja
taimefüsioloog (srn 1997)
24.07 Joosep Nõu, põllumajandusteadlane
(srn 1999)
105 (snd 1911)
01.07 Arnold Alas, haljastusarhitekt (srn 1990)
05.07 Endel Aruja, füüsik ja bibliograaf (srn 2008)
95 (snd 1921)
08.07 Ethel Brafmann, maastikuarhitekt (srn 2005)
11.07 Ülo Lepik, mehaanikateadlane, füüsik,
Eesti TA liige
13.07 Tullio Ilomets, keemik
28.07 Joosep Reinaru, epidemioloog (srn 2008)
90 (snd 1926)
12.07 Ruth Ling, ornitoloog
21.07 Heino Teder, metsandus- ja riigitegelane
(srn 2007)
23.07 Reino Sepp, keemik ja kultuuriloolane
(srn 1992)
26.07 Ruth Lias, füüsik ja tõlkija
85 (snd 1931)
17.07 Asmu Saar, geograaf ja kirjastustöötaja
(srn 2003)

30.07 Jüri Vene, keemiaõpetaja ja koolijuht
(srn 2012)
31.07 Väino Pallum, aiandusagronoom
80 (snd 1936)
13.07 Vello Kaavere, teadusloolane, genealoog
(srn 1994)
17.07 Ilmar Kask, geograaf, Eesti Looduse endine
toimetaja
26.07 Jüri Nuust, puuviljandusteadlane ja roosikasvataja (srn 1996)
75 (snd 1941)
14.07 Ain Sume, astronoom
23.07 Ago Künnap, keeleteadlane, Eesti TA liige
26.07 Aavo-Valdur Mikelsaar, arst ja geneetik
27.07 Reet Aguraiuja, biokeemik
31.07 Eet Tuule, harrastusornitoloog
70 (snd 1946)
16.07 Mati Laane, aednik, botaanik ja aiaarhitekt
65 (snd 1951)
04.07 Riho Mällo, geograaf (srn 2001)
20.07 Krista Kaer, tõlkija ja kirjastaja
24.07 Toomas Paalme, biokeemik
30.07 Helena Vaike Vadi, biokeemik
60 (snd 1956)
26.07 Heikki Bauert, geoloog
55 (snd 1961)
16.07 Ain Raal, farmaatsiateadlane
30.07 Andrus Kuus, ornitoloog
50 (snd 1966)
01.07 Toomas Tuul, fotograaf
02.07 Olev Abner, dendroloog
09.07 Jaanus Elts, ornitoloog
20.07 Veiko Belials, metsateadlane ja loodusfotograaf
25.07 Marko Kaasik, füüsik
25.07 Enn Karro, hüdrogeoloog
25.07 Oive Tinn, geoloog, Eesti LUSi president

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tõhela
Paadipesa
kutsub
• tutvuma teadaolevalt Eesti madalaima järvega,
mille suurim sügavus on 1,5 m ja pindala
407 ha.

Tõhela
Paadipesa

Tõhela
Paadipesa

• lõbusõidule, piknikule või kalastusretkele
ainulaadsete katamaraani tüüpi alustega
Katran, mis on välja töötatud ja ehitatud
kohapealseid olusid arvestades. Paadid
on sileda põhjaga, väga stabiilsed ja
mõeldud kuni kaheksale inimesele.
• algklasse ning lasteaiarühmi
ekskursioonile „Tõhela tuur“.
Ekskursioon kestab kaks-kolm tundi, rühma
võib kuuluda kuni 42 osalejat.
Tutvume Tõhela külaeluga, käime
piimandustalus, jalutame puisniidul ning teeme
paatidega tiiru Tõhela järvel; järve ääres saab
pidada piknikut. Maismaal on liiklusvahendiks
TA-6 ehk roheline retrobuss.

Rohkem infot leiad kodulehelt www.paadipesa.net
Võta ühendust paadipesa@gmail.com või 515 2312 Andres, 563 59313 Elo

T
Paad

Maailma parimad
käsitööna
valmistatud
kvaliteetsed

kummikud!
kummikud!
Käsitööna valmistatud
uued Nokian kummikud

KEVO OUTLAST

Sportliku joone ja temperatuuri
reguleeriva Outlast® voodriga
kummikud on mõeldud aktiivsele
aastaringselt looduses liikuvale
inimesele. Uudne Outlast® vooder
tagab jalgadele stabiilse temperatuuri iga ilmaga - nii suvel kui ka
talvel. Kõikides suundades libisemiskindel uue põlvkonna välistald
on mugav ja kindel liikumiseks
erinevatel maastikel. Talla mustrisse ei kogune muda ega pinnast.

• Naelte (libisemistõke) kinnitamise võimalus
• Sääre küljel kergesti lukustatava klambriga
reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega kanna-, külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav termoisolatsiooniga sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab
kummikute jalast äravõtmist
• Materjal talub –40 °C
• Lai liist
• Värv: must

KEVO OUTLAST

Iga ilmaga!

art 88-573

HIND

Hind sisaldab käibemaksu 20%
ja kehtib kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

139.- €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

